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VAN DEN EERSTEN DRUK.

Een breedvoerig betoog van het nut eens Woordenboeks als dat gene, wat wij hiermede het Publiek aanbieden, zal wel overbodig zijn. Ieder toch 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 weten
overvloeit van vreemde woorden, die men vaak niet in hunne volle beteekesis en afkomst-schap
verstaat en verkeerdelijk aanwenrit of uitspreekt. Ondanks het gene er van werken van dien aard
in onze taal bestaat, meenden wij toch geen' overtolligen arbeid te verrichten, wanneer w ij aan
het 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 voor
te verklaren woorden te putten, vonden wij geen in alle deden geschikter werk dan het-rade
ailgemeine verdeutschende en erklgrende Fremdwurterbueh van Dr. J. W. A. HEYSE, waarvan
reeds door de zorgen van diens zoon, professor K. W. L. HEYSE, een n e g e n d e druk is geleverd.
Ook het onlangs verschenen Fremdwirterbucli van KALTSCHMIDT, MOZINS groot Woordenboek,
het Supplement op dat der fransche Académie en vele andere meer werden ten nutte gemaakt bij
de samenstelling van dezen Kunstwoordentolk, omtrent welks doel en inrichting wij ver
volgende te moeten vermelden.
-menht
Volgens de bestemming van dit Woordenboek moet het geenszins de verklarende terminologie van
eene bepaalde wetenschap, veel minder eene zakelijke encyclopcedie van alle wetenschappen zijn; het
is niet zoo zeer aan den beoefenaar van dezen of genen tak van geleerdheid, als wel aan het geza•entljk beschaafde of naar beschaving en kennis strevende Publiek toegewijd. liet kan en mag
derhalve de wetenschappelijke kunsttaal niet in haren gebeden omvang opnemen, maar moet zich
in 't algemeen bepalen tot zoo,lani re aan vreemde talen ontleende woorden, die langs dezen of genen
weg uit de engere kringen van bepaalde wetenschappen in de ruimere des levens overgegaan en
een' eigendom der natie geworden zijn. .Het mag alzoo geen enkel vreemd woord buiten sluiten,
dat in de omgangstaal van liet dagelijksche leven of in die der nationale letterkunde ingang heeft
gevonden, dat in het gezellige, beroeps- of handelsleven gebruikelijk is, b ij klassieke nederduitsche
schrijvers, in nieuwspapieren, t ij dschriften of andere voor de algemeens 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 samenleving
of der bedrijvigheid heerschend zijn geworden, liggen over 'talgemeen buiten het gebied van een
Woordenboek van deze soort.
Ieder gevoelt ligt, dat het hoogst moeijel jk, ja onmogelijk is, in dezen eene vaste grenslinie te
trekken, omdat er tu.sschen de wetenschap en het leven der natie in 't algemeen Beene blijvende
grens bestaat, maar de stroom voortdurend van de Bene zijde naar de andere heen en weder vloeit.
Hoeveel hangt hier van de historische voortgangen der volksbeschaving, ja van de toevallige luim
en mode des dags en van de willekeur van somrnire veelgelezen schrijvers af, waardoor zoo menig
tot dus verre aan liet grooter Publiek vreemd gebleven woord aan het licht gebracht en dagelijks
door het volk gebezigd wordt ! Igoe veel wetenschappelijke kunstwoorden or eigenaardige uitdruk
vreemde natiën, die nog vóór twintig of dertig jaren aan het groote nederland.sch Pu--kingeva
bliek geheel vreemd waren, zijn, bij; de klimmende beschaving en het steeds toenemende levendiger
verkeer der volkeren, lieden ten dage algemeen in zwang gekomen ! — Ofschoon men nu bij de
samenstelling van dit Woordenboek de matelooze opeenhooping der woorden vermijden en eene zorgvuldige keuze der op le nemen woorden naar de bovenstaande prondstellingen doen moest, zoo is
men toch van de andere zijde niet U angstvallig geweest in het opnemen van rnenigen nfig minder
bij ons gezienen vreemdeling ; imnzeF s wat heden non niet gangbaar is, kan het reeds morgen zijn;
de tijd gaat met reuzestappen vo'rrwaarts, en ieder schrijver, die niet met het geen hij levert
achter den tegenwoordigen lijd 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
tv o o r d e n aankwam, heeft men giet geaarzeld ook sornmige nederduilsche woorden, inzonderheid
die aan de zeevaart ontleend zijn, mede op te nemen.
,
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E i ge n n a m e n behooren, in den striktsten zin, slechts ten opzichte van hunne g ra m m a t i c ale
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 b jzondere personen worden 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. Deswege zijn hier de gangbaarste persoonsnamen opgenomen
en -- voor zoo ver het doenlijk was — verklaard, 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 dan
mede over 't algemeen ook andere nederduitsche woorden, die in hun' verouderden vorm voor
velen onverstaanbaar zijn geworden (b. v. zwaard— en spilmagen en dgl. meer) met gelijk
recht hier eene plaats beslaan, als de in de middeleeuwen verlatijnschte oorspronkelijk nederduitsche woorden (b. v, feudum, treuga e. a. m.) of die met een' vreemden uitgang van nederduitsche
stammen zijn gevormd (gelijk bloemist, foedraal, glazuur, stellagie, enz.), of
zulke, als bivouac, bouteille, bres, garde e. a. m., die aan onzen taaltak ontleend,
Bene vreemde taal doorgeloopen en langs dien omweg in veranderde gedaante tot ons terug gekeerd
zijn. — Het historische over de personen, door de eigennamen aangeduid, behoort daarentegen hier niet te huis; de persoonlijkheid en de daden van Philippus, Alexander ,
C2esar, enz. gaan de taal niet aan, die enkel met de beteekenis der namen te doen heeft. En toch
kon ook het z a k e 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 beteekenis van de aangeduide godheid of den mythischen persoon moet samenhangen.
B ij de verklaring van de gezamentljke vreemde woorden heeft men doorgaans het eerst op
hunnen letterlijken zin gelet, en hunne verschillende beleekenissen, raar gelang van hun gebruik
tot bijzondere oogmerken, zoeken te bepalen. Grondige woordverklaring is echter zonder den
wetenschappelijken grondslag der etymologische woordvorsching niet mogelijk. Daarom moest
niet enkel de afstamming 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 b ij opgeteekend worden. Dat men nu
in een werk, 't welk geene aanspraak maakt op wetenschappelijke woordvorsching, maar dat enkel
de reeds verkregen rezultalen 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 BUSCHMAN, 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 doorgaans 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 de ordelijke opeenvolging van de verschillende heteekenissen eens woords naauw samen. 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 samenstellingen naar orde van haar ontstaan volgen.
Tot dat einde werden ook nu en dan zoodanige (vooral latfjnsche en grieksche) stamwoorden aan
het hoofd van lange artikels geplaatst en verklaard, die wel in hunnen zuiveren vorm in onze taal
niet gebruikelijk zijn, maar den etymologischen grondslag voor geheele rijen van gebruikelijke afleidingen en samenstellingen uitmaken. Waar echter door de bijeenplaatsing van geheele woorden
volgorde moest afgeweken worden, is het afzonderlijk woord op de-familënvdephbtsc
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 voordeelen de schik
woorden volgens hunne verwantschap heeft boven die van hunne toevallige alphabetische-kingder
opvolging; hoe door die inrichting de bijzondere leden eener woorden familie elkander wederzijds
verklaren, en door het aan hun hoofd geplaatste stamwoord over alle volgende en den orgarierhen
samenhang der gaysche familie een helder licht verspreid wordt, dat behoeft voor den zaakkundigen geene opheldering.
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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 praktische bedoeling en de populaire bestemming
uit het oog verloren. Naast de spraakkunstige verklaring stelde men zic!z de behoorlijke vertaling
der vreemde woorden ter taak, en deed dit veelal met eene menigte zinverwante woorden, die wel
niet altijd tot recht verstand van het woord bijdragen, maar toch niet anders dan welkom kunnen
zjjn aan hem, die voor den uitlander in een bepaald voorkomend geval een' gepasten inlandschen
plaatsvervanger zoekt, en onder zulle een' rijken voorraad zelden vergeefs zal zoeken. — Voorts
werd er voor het verstaan der etymologische opgaven geene geleerde opleiding ondersteld ; 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 g r a mm a t i c a a t geslacht der naamwoorden is doorgaans, waar het niet twijfelachtig was, aan
uitspraak, omtrent welke de onkundige het eerst inlichting behoeft, overal,-gedui,n
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 t i t e i t in
aanmerking. De eerste is doorgaans, waar hij zich van onze taal verwijdert, tusschen haakjes
aangeduid. De uitspraak van vele, inzonderheid fransche en engelsche woorden kan door neder
schrift niet dan benaderend voorgesteld worden, omdat het ons voor vele eigene klanken dier-duitsch
talen aan overeenkomstige letterteekenen ontbreekt. De ware klank der woorden kan natuurlijk
alleen mondeling den onkundige worden medegedeeld. 't Is dan enkel bij benadering, dat wij den
klank der fransche ai, è, ê, et enz., waar deze naar den klank onzer e in de eerste lettergreep
van wereld zweemt, door eene è aangeduid, en de neusklanken der 1'ranschen door ng voorgesteld hebben, omdat die klank veel overeenkomst heeft met dien, welke een goed spreker in de ne
-deruitsch
woorden t a n g, z i n g e n, enz. laat hooren.
Het accent is in den regel overal geplaatst, behalve op de tweelettergrepige woorden, die den
klemtoon op de eerste lettergreep hebben ; ook niet op zulke tree- 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 woordzelf of op de bijgevoegde uitspraak aangeduid, en wel deels door het toonteeken
(') , deels door het teeken der lengte en kortheid (- env) , en`zulks naar de volgende grondregels. In
woorden uit zoodanige talen, die geene eigentljke tijdmaat der syllaben hebben, werd uitsluitend het
teeken (') tot aanduiding van den nadruk der stern gebezigd, b. V. abrégé (spr. abrezjé), abondance (spr. abongdángs') Bij latjnsche en grieksche woorden staat dit toonteeken alleen dan, wanneer de nadruk op eene naar de quantiteit k o r t e v o o r la a tat e of laatste lettergreep des woords
valt, al mocht dan ook in de nieuwere uitspraak de vocaal eener zoodanige syllabe tegen haren oor
aard gerekt worden uitgesproken, b. v. anon misch, barométer, elegisch-spronkelj
enz. (niet anonymiseh, barométer, elégisch). Het toonteeken wist alzoo hier te gelijk
de oorspronkelijke kortheid van de vocaal der lettergreep aan. -- Treft daarentegen in grieksche en
latijnsche woorden de klemtoon eene voorlaatste 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 —1e,
ook daar waar eene korte la ten gronde ligt, alsmede in woorden, die uit het fransch ontleend
zijn, met het lengteteeken moest voorzien worden b. v. harmonie, philozophie, van harmonia, philosophia artillerie e. a. m..) . — Rust echter de toon in zulke woorden op de
derde lettergreep van achteren, dan wordt dit door het teeken der kortheid (- ) op de voorlaatste
aangewezen, b. v. analysis, amphibium, arithmetieus, enz. Bij de regelmatige
aanwending van deze hulpmiddelen kan ook voor den ongeletterde geenerlei tw ijfel omtrent de
juiste toonplaatsing van ieder hem vreemd woord overblijven."
Ten opzichte van den orthographischen vorm der vreemde woorden heeft men gepoogd zich na ar
het heerschend gebruik te schikken, hebbende men echter de ae en cc, 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 onderrichting 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 plicht zal
maken, zoo er eens eene tweede oplage van dit werk wierd gevorderd.
;

GOUDA, 31 Mei 1847.
DE SAMENSTELLER.

VOOR DEN DERDEN DRUK.

Bij de bezorging van dezen derden Druk des zoogenaamden Ku n s t w o o r d e n to 1 k s heb ik
mij op nieuw beijverd, hem zoo veel mogelijk te zuiveren van de misstellingen en dwalingen, die
in de vorige uitgave waren overgebleven, vooral ook, hem te verrijken met eene menigte
n i e u w e w o o r d e n, hoofdzakelijk ontleend aan 't gebied van die wetenschappen, kunsten en bedrijven, welke met het praktische leven in 't naauwst verband staan. Te gelijk werden weder
eenige nu geheel overtollige, verouderde en ongebruikelijke woorden als nutteloos geworden ballast
uite,eworpen. Ik meen mid te mogen vleijen, dat het Boek, zoowel door die uitwerping als door de
talrijke toevoegsels, voor den Gebruiker niet weinig in waarde zal hebben gewonnen. Gaarne zal
ik steeds mededeeling ontvangen van zoodanige vreemde woorden, die thans weder miner aandacht
ontsnapt mochten zijn, en toch wel degelijk aanspraak hebben om in dezen Tol k eene plaats in
te nemen.
't Is inzonderheid het etymologisch gedeelte, dat in deze uitgave eene aanzienlijke uitbreiding
heeft gekregen. 't Zou overbodig zijn, over 't nut daarvan uit te weiden : ieder weet, dat de etymologie een' zeer aanmerkelijken en wezentlilken invloed op de juiste verklaring der woorden
heeft, en men gemeenlijk eerst door haar verneemt wat het woord oorspronkelijk en eigentlijk beteekent. In dit opzicht vooral, gelijk in menig ander, heb ik mijn voordeel gedaan, met het geen
door Dr. MAHN in den door hem bezorgden twaalfden druk van HEYSE's F r e m d w 6 r t e r b u c h
is geleverd.
Wat de aanduiding der uitspraak betreft, deze is in de hoofdzaak de zelfde gebleven; alleen is
het dubbele letterteeken ng, waarmede de neusklank der Franschen werd voorgesteld, doch dat bij
onkundigen aanleiding tot dwaling scheen te geven, hier vervangen door de ; terwijl ook bij de
afbeelding der uitspraak het toonteeken op de uit haren aard lange tweeklanken is weggelaten. —
In de schrijfwijze der in parenthesis geplaatste grieksche woorden met cursieve letter is de
V door y, de 11 door è, de co door ó, de 0V door oe vervangen.
Ook de Uitgever is van zijnen kant niet in gebreke gebleven, aan het Publiek zijne erkentenis
voor de goede ontvangst van dit Werk te doen blijken, daar hij zich voor deze uitgave geheel
nieuwe lettersoorten aangeschaft en tevens voor fraai papier en een' netten druk gezorgd heeft.
En zoo wordt dan dit Werk ten derdenmale het Nederlandsch publiek aangeboden met den
wensch, dat het op den duur dienstbaar moge zijn om vreemde woorden, waar zij gebezigd worden, behoorlijk te leerera verstaan, maar inzonderheid ook om hun onnoodig en dan ook afkeuringswaardig gebruik meer en meer te doen ophouden.
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beteekent adjectivum.
adj.
"
adverbium.
adv.
»
afgekort.
afgek.
afgel.
afgeleid.
alchim.
>'
alchimistisch.
Alg. of Algeb. Algebra.
Anat.
Anatomie.
angels.
»
angelsaksisch.
arabisch.
Arab.
aram.
»
arameesch.
=
Architectura.
Arch.
Archa ologie.
Arcbaeoi.
«
Arith.
»
Arithmetica.
Astron.
►► Astronomie.
barb. lat.
»
barbaarsch latijn, d. I. kwalijk,
:

gael.

beteekent: gaelisch of hoogschotsch.

geb.

►► geboren.

gem.

►

>►

>►

bask.
bijn.
bob.

Bot.

gen. af gebit. ►► genitivus.
»
Geom.
Geometrie.
gent.
»
gestorven.
►
gew.
gewoonlijk.
goth.

.►

gr.
gr.-lat.

>►

►

»

baskisch.

»

bijnaam.

Gram.
hebr.
boll.
hong.
ijsl.
ind.

«►

boheemsch.

in 't alg.

>►

Botanie.

>►

inz.
»
iron.
»
it. of ital.
i►
J. C.
Jur.
►
Kath., kath. »
«
Kmt.

)►

kopt.
lat.
lat.-gr.

gevormd latijn.

braz.o[brazil.» braziliaansch.
»
bij voorbeeld.
b. v.
celtisch.
»
eelt.
ehald.
chaldeeuwsch.
Chem.
Chemie.
Christus, christelijk.
Cbr., chr.
Chron.
►► Chronologie.
comp. o ' corncomparativus.
par.
deensch.
deen.
dat is.
►
d. i.
'
dat zijn.
d. z.
egypt.
►► egyptisch.
eig.
eigentljk.
eigenn.
eigennaam.
en dgl.
»
en dergelijke.
Eng., eng. .' Engeland, engeisch.
enz.
>► en zoo voorts.
f., fem.
»
femininum.
fig.
»
figuurlijk, oneigentlijk.
Fin.
«
Finantiewezen.
Fort.
►► Fortificatie.
fransch.
«
fr.
frequentatief.
«
frequent.
fransch-grieksch.
»
fr.-gr.
>►

>►

>►

gothisch.
grieksch.
uit grieksch en latijn samen gesteld.

►

Grammatica.

►

hebreeuwsch.
bollandsch.
hongaarsch.
ijslandsch.

►
>►
>►
N

'

>►

indisch.
in 't algemeen.
inzonderheid.
ironisch.
italiaansch.

Jezus Christus.
Jurisprudentie.
Katholiek, katholiscb.
Koopmansterm.

koptisch.
latijn.
>► uit latijn en grieksch samen >,

gesteld.

>►

1►

gemeen of inde platte taal gebruikelijk.

>►

logisch.
'>
Logica.
M.» masculinum.
m. et ni.
>► masculinum en neutrum.
log.
Log.

mansn.
Mar.
Math.
Med.
mexie.
mid. -lat.
Mil.
Miner.
Muz.
Myth.
n.

»

»
>►

.►

mansnaam.
Marine.

Mathesis.

►

Medicina.
mexicaansch.
middeleeuwsch- latijn.

►

Militair.

.►

«

'►

»
„

Mineralogie.

Muziek.
Mythologie.
neutrum.
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beteekent : namelijk.

» netlerduitsch.
nederlandsch.
,, nederlandsch-fransch.
» nederlandsch- latijn.
» Natuurlijke Historie.
), nieuw grieksch.
nieuw latijn, d. i. uit het latiju
in lateren tijd gevormd, plus
vreemd aan de oud- romeinschë taal.
» noordsche.
noord.
» Nieuwe Testament.
N. T.
» onder anderen.
o. a.
» oneigentlijk.
oneig.
on t st.
» ontstaan.
» oorspronkelijk.
oorspr.
» oost - indisch.
oost -ind.
,= Oude Testament.
0. T.
» oud -duitsch.
oudd.
« oud•fransch.
oudfr.
oudhoogd. » oud- hoogduitsch.
» oud -italiaansch.
oud -it.
» oud -latijnsch.
oudlat.
oudnederl. » oud -nederlandsch.
» oud -noordsch.
oudn.
» oud -romeinsch.
oudrom.
» oud -saksisch
oudsaks.
part., part Ic. « participium of deelwoord.
, perzisch.
perz.
,, peruviaansch.
peruv.
), pharinaceutiscli.
pharm.
» Pharmacie.
Pharm..
_= Physica.
Phys.
_, Ph ysiologie.
Physiol.
» Pictura.
Piet.
pl.
» pluralis.
_, poëtisch.
poët.
,, Poëtica.
Poët.
» Politika.
Pot.
pool.
» poolsch .
), portugeesch.
port.
provenc.
), proveiccaalsch.
provine.
,, provinciaal, provincialismus.
redek.
» redekunstig.
nederd.
nederl.
neder1. -fr.
nederl.-la t.
N. II.
nw.gr.
nw.lat.

U

R. K. o f R.Kath. beteekent: Roomsch- Katholieken.
»
roomsch- katholiek.
r. k.
»
rijsch.
rijscLóol.
»
romeinsch.
rom.
romanisch.
"
roman.
russisch.
»
russ.
Saksisch.
»
saks.
samengest. » samengesteld.
samengetr. » samengetrokken.
sanskrit.
»
sanskr.
scilicet, d. i. namelijk, aan te
»
stil.
ullen, enz.
singularis.
«
sing.
slavisch of Slavonisch.
»
slay.
»
speansch.
sp.
»
spreek uit of lees.
spr.
spreekwoord.
sprw.
syriQeh.
»
Syr.
tartaarsch.
»
tart.
tegengesteld.
tegengest.
»
tegenste,ling.
tegenst.

_=
_,

turk.

»

turksch.

Typ.

»

Tyypographie.

V.

»

V.

a.

»

V.

d.

»

V.D.

»

venet.

»

eerbast.

»

ve rklw.

1=

vgl.

N

voorm.
voorz.

«
»

vr naam.

»

V. S.

»

waa rsch.

»

wallach.
wend.

»

ww.
Z.

van.
volgens anderen
van den.

van het.
venetiaansch.
verbasterd, verbastering.
verkleinwoord.
vergelijk.
voormaals, voormalig.
voorzetsel.
vrouwenaam.
volgens sommigen..
waarschijnlijk.
wallachisch.

»

wendisch.

»

werkwoord.
zie.
zie aldaar.

•»

z. a. of z. ald.

»

zoogen.
z. V. a.
zw.

»
»
»

zoogenaamde.
zoo veel als.
zweedsch.

NB. Een ' beduidt, dat de lettergreep het accent of den toon heeft.
Een • boven een' vocaal beteekent de lengte der lettergreep.
Een " duidt de kortheid der lettergreep aan
Een = wil zeggen : gelijk aan, gelijkheid, inzonderheid etymologische gelijkheid.

I!
anno, in het jaar, ten jare ; —
A. of Ao.
ana, v. elk evenveel (op recepten);—
a. a.
amalga'ma (z. a.); — A. a. C.
a. a. a.
anno ante Christum, in 't jaar vóór Christus;
anno aerae vulgiiris, in
— A. aer. vuig.
't jaar tier gewone tijdrekening ; — A. A.
artium magister, meester
M. of A. M.
der kunsten; — AA. LL. Mof A. L. M.
artium liberaa'am magister, meester der vrije
kunsten ; — A. a. u. c. of A. u. e.
anno ab.
urbe condita, anno urbis conditae, in 't jaar
V. de bouwing der stad (Rome); — A. B.
artium baccalaureus, lat. baccalaureus
(kandidaat) der vrije kunsten. — A. b.
aura bulla, de gouden bul ; — A. C.
anno Christi, in 't jaar van Christus,
ook Augustiina Con fessio (z. a.); — a. c.
anni curréntis, anno currénti, van of in 't
loopende jaar ; — A. D.
anno Domini,
in 't jaar onzes Heren ; — a. d.
ante
diem, vóór den (bepaalden) dag of termijn;
a dato, v. den dag (der uitvaardiging) af;
— A. E.
Archi-Episcópus, aartsbisschop;
anni futuri, van het aanstaande
— a. f.
jaar; — A. M.
anno mundi, in 't jaar
der wereld ; ook artium magister, meester
der (vrije) kunsten ; ook amica manu, met
vriendenhand, met vriend (op adressen v.
brieven); — a. m. e.
a mundo condito,
of a. o. C.
ab. orbe condi to, van de
schepping der wereld ; — a. o. r.
anno orbis redémti, in 't jaar na de verlos
wereld ; — a. pr.
anni prae--singder
séntis, van het tegenwoordige of loopende jaar;
— a. praec., a. praet.
anni praecedéntis
of praeteriti, van 't vorige jaar ; — a. p.
anno post Romam conditam, in
R. C.
't jaar na Romes bouwing ; — A. R.
academiae rector, rector der universiteit ; —
anno regni, in 't jaar der regeea. r.
ring. — a. r. s. anno restaurdtae of
recuperiitae salutis, in 't jaar na de herstel
SS. acta sanctdrum,-lingdesh;A.
handelingen of geschiedenis der heiligen; a.
anno urbes conditae, in 't jaar na
U. e.
Romes stichting ; — a. u. s.
actum ut
supra (z. a.)
a-, gr., de zoogen. alpha privativum (z.
alpha), heeft vóór vele gr. woorden eene
ontkennende , opheffende of tegenstellende
kracht, gelijk het nederd. on-, zoo b.v.
akratie, apathie, asthenie, atoom enz.; vóór
eene klinkletter staat daarvoor an, b.v. anoniem, anorganisch.
a, lat. voorz., z. ab.
a fr., voor, tegen, om, b. v. de el à een gl.
a, ital. voorz., bij, aan, op, in, over, tegen,
na, met, van, voor, onder, b. v. a capella,
z. onder kapel, a conto, z. onder conto.

A, f. Mus. zesde toon van de toonschaal
uit C of ut, anders 1 a geheeten.
A en 0 (alpha en omga), de eerste en
laatste letter van het gr. alphabet ; van daar:
begin en einde, de eerste en laatste, het
gewichtigste en dierbaarste ; toenaam des
fleilands. (Openb. Joh. I, 8.)
Aábam, n. alchemistische naam van
't lood.
Aalbert, Albert, mansn., verkorting
v. 't oude Adelbert, z. ond. Adela
Aam, voorm. ned. vochtmaat : voor fr.
15 5.2 4 liter of kan ; voor rijn- of
wijn
148,4 liter; voor branmoezelwijn
222,62 liter; voor olie
dewijn
145,5 liter.
Aap, m. Mar. oude naam van 't bezaanstagzeil.
Aárib, z. v. a. B e d o e ï e n e n (z. a.)
Aaron, hebr. naam (Aharon) : de verlichte. — Aaron, Aaronswortel, z.
V. a. aron.
aarts, voorz. bij sommige woorden, die
eene waardigheid aanduiden, als vader, bisschop, priester enz., komt af van het gr.
archein, beginnen, en beteekent zoo veel als
eerste ; het staat ook bij woorden, die
Bene zedelijke hoedanigheid aanduiden, als
aartsguit, aartsketter, enz. Neemt een gr.
woord dat arc/ta achterop, dan gebruikt men
dezen uitgang in 't ned., onder den vorm arch,
onvertaald, als monarch, scholarch, pat r i a r c h, en z. — aartsambten, die
ambten, welke de duitsche keurvorsten bij
de kroning eens roomschen keizers of in
persoon Of door plaatsvervangers waarnamen : de aartsschenker, aartsspijsopdrager,
aartsmaarschalk, aartskamerheer en aartsschermmeester.
Aas, n. voorm. ned. goudgewicht
0,0 8 wichtjes; benaming der éénen op de
dobbel- en domino-steenen en in het kaartspel.
Aat, m. japansche rozeroode edelsteen.
Ab, de 11 de maand v. h. burgerlijke
en de 5de van het godsdienstige jaar der
Israëlieten (overeenkomende met een gedeelte van july en van augustus).
ab (voor t en q abs, vóór andere medeklinkers, behalve h, gewoonlijk a) lat. voorz.:
van ; in daarmede samengestelde woorden
komt het overeen met ons af, o n t, weg,
enz. b. v. abdiceeren, abjureeren, abstraheeren, avoceeren.
Aba, f. Kmt. turksche wollen stof voor
mantels, ook salonika geheeten.
Abab, m. turk. vrije turksche matroos.
Abãea, m. naam eener soort v. banaanboom en der uit zijne vezels vervaar'

;
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ABACISSUS
digde hennip, manilla-hennip. op de Philippijnsche eilanden.

Abacissus, Abacist, zie onder
abacus.

Abacot, n. eng. (spr. ébecot) de staats
vorm eener dubbele kroon, het-mutsinde
hoofdsieraad der oude eng. koningen.
Abáctie, f. lat. (abact' o, vgl. a b i g e eren) de wegdrijving, inz. de veediefstal; —
abacti o partus of foetus, f. lat. Med. de afdrijving der vrucht. ; -- abdetor, m. veedief.
a baculo ad angulum, lat., eig. van de zijde
eens driehoeks tot zijnen hoek (besluiten),
d. i. eene ongerijmde gevolgtrekking maken.
Abáeus, n. lat., rekentafel bij de Ouden;
abacus Pythagor)cus, tafel v. vermenigvuldiging in de gedaante eens vierhoeks; Arch.
de bovenste vierkante plaat, waarmede het
kapiteel eener zuil bedekt is; — abacIssus, m. de dunne plaat, die den overgang
tusschen den abacus en het kapiteel uitmaakt;
— abaeíst, m. nw. lat. rekenmeester.
Abaddón, m. hebr. (v. ábad, te gronde
gaan) verderver, vernieler, verwoester; benaming van den engel des afgronds (Openb.
Joh. IX, 11.); afgrond der hel.
Abadieten, m. pl. muzelmansche secte
in Arabië, land Oman.
Abádsji, abáï, m. de maand Augustus
bij de Turken, naar den syrischen almanak.
abaisseeren (spr. abéss—), fr. (abaisser) nederlaten, doen zakken ; vernederen.
abaliëneeren, lat. (ab -alienure; vgl.
a l i ë e n, enz.) vreemd maken, ontvreemden,
vervreemden, afkerig, afvallig maken ; —
abaliendnd-i jus, n. het recht van vervreemding ; — abaliënátie (spr. t ts), f. ver
overgang v. eigendom; verstooting.-vremding,
Abn, m. beschermgeest der ijzermijnen
in de perz. godenleer; de achtste maand

(October) in den perz. en syro-macedonischen kalender.
Abandon, m. fr. (spr. abandón; mid.
lat. abandonum, abandum, ontstaan uit ad
bannum donum, d. i. datio of missio in bannum, volledige afstand, overgave in de macht
eens anderen) ; Jur. bij zee- assurantiën, het
recht van afstand, d. i. het recht des v e rz e k e r d e n om aan den assuradeur schip en
goed tegen betaling der verzekerde som over
te laten, en het recht des verzekeraars
om door betaling der verzekerde som aan
den verassureerde zich van de kosten der
redding of vrijmaking van schip en goed te
bevrijden ; ook verlaten toestand ; nalatigheid, verwaarloozing; — abandonnee-

ren,

verlaten, opgeven, prijs geven, laten
varen, afstand doen ; in den zeehandel enz.
het aandeel in verzekerde goederen, schepen,
enz. aan den assuradeur onder zekere voor
afstaan, — abandonneering,-warden
f. verlating, opgeving, afstanddoening, afstand.
Abanet, m. de linnen lijfgordel der
joodsche priesters.
Abánga, f. Bot. naam eener palm-

boomvrucht op St. Thomas.

afBA.

--

Abannatie (spr. t ts) f. mid. lat.
Jur. de verbanning voor een jaar «regens
manslag, om het gebeurde door afwezigheid
des daders in vergetelheid te brengen.
Abáptiston, ii. gr., z. v. a. trepaan
(z. a.).
abarceeren, nw.lat. (ab-arc re) Jur.
iemand ah-, iemand uit zijne bezitting
verdrijven.
Abarnahas, n. alchemistische naam

der magnesia.

Abartámen, n. alchemistische naam
van het lood.

Abarticulátie (spr. t ts), f. nw.lat.
(vgl. a r t i c u 1 a t i e) Med. ontwrichting, ver
i a r t h r o s i s.
-reking,z.vad
à bas, f. zie bas.

Abas, m. pert. gewicht van 7_ karaat
om paarlen te wegen ; ook eene perzische
rekenmunt ? mamoedis (z. a.)
abassaménto, of liever abbassaménto, n. it.,
de daling, verlaging, het vallen ; Kmt. a. di
prezzo, de daling van den prijs.
Abat–chauvée, f. fr. (spr. abá-sjowé')
Kmt. geringe wolsoort in Poitou en omstreken.
Abatellemént, m. (fr. spr. — tell'mán)
het handelsverbod des franschen consuls in
de Levant aan fransche kooplieden, die
hunne verplichtingen niet nakomen.
Abatis of abattis, m. (fr. spr. abati)
Arch. puin ; Mil. eene verhakking; bij jagers : eene menigte geveld wild ; bij sla
afval, huid, talk, enz.
-gers:
Abat jour, n. fr. (spr. aba-zjóér) een
keldervenster, lichtvenster, vallicht, schuin
venster, waardoor het licht van boven invalt, koekoek; — vensterscherm tot afwering
der zonnestralen, zonneblind ; — sierlijk uit
papier, dat 's avonds over den bal--gesnd
lon van een lamp- of gaslicht een schoon
effect doet.
Abátor, a l a s t o r m. gr., bestraffer
van 't kwade ; naam van Zeus; naam van
een der drie paarden van Pluto (in Boe
Genealogie der Goden).
-caio's
Abátor, m. nwv.lat. wederrechtelijk bezitnemer, overweldiger.
Abattage, f. fr. (spr. — ta'ázj') het
houtvellen, hakloon ; — abattant, m.
(spr. — tán) een val- of dwarsluik vóór de
vensters of deuren der koopmansgewelven;

— abattement, n. (spr. abatt'mán) de
neêrslach tigheid, verslagenheid, afmatting, uit
—abattu, geabatteerd, afge--puting;
mat, krachteloos, moede, vermoeid, moedeloos.
abattuta, liever a battuta, it. (spr. — toeta)
Muz. naar de maat, naauwkeurig afgemeten.
Abat-vent, n. fr. (spr. aba -iváui) een
windbord, windscherm, weerdalk ; dekmat
over boomera.
ab acre, lat., geheime raad.

Abávi, Abávo, m. (in sommige afrikaansche tongvallen) de baobab of apen broodboom.
Abba, abbas, m., stier., vader; abt
(z. a.); —. abbas erémpptus, lat. (vgl. e x i-

ABBASSAMENTO

--

m e e r e n) een vrij-abt, die niet onder eenen
bisschop staat ; — abbáte, it., of abbé,
fr. m. een abt ; ook een wereldlijk geestelijke, die in Frankrijk en Italië, zonder eene
abdij te hebben, zich als een abt kleedt en
voordoet ; — te Genua heet de eerste raadsheer Abbate del Popolo; te Milaan noemt
men de gilde-dekens ook abbati, en in Z.
Frankrijk heet de persoon, die de lande
volksvermaken regelt, Abbé de la joui--lijke
nesse (jeunesse) .
abbassamento, z. abassantento.

Abbássi, in. perz. zilvermunt, zoo ge
naar den khalif Abbas, vroeger
-hetn
90 ets., nu 13 cts. ; — russ. zilvermunt
in Georgië,
2 0 kopeken.
Abbassgden, ni. pl. een vorstengeslacht, afstammende van Muhameds oom,
Abbas, in Bagdad en Egypte, v. 7 4 9158 ; -- een vorstengeslacht in Perzië,
V. 1500-1734.
abbastioneeren (van bastions), zie
onder bastide.
Abbate, abbé, z. onder a b b a.
Abboena, m. arab. (A b u n a, onze va
opperste getelijke der abyssinisch kerk.-der)
abbrevieeren, nw. lat. (abbreviáre,
V. brevis, e, kort) afkorten, verkorten ; —
abbreviatdres of abbreviators, p1. ver korters, schriftverkorters ; pauselijke kan
abbreviatuur, f.-selarijchv;—
verkorting, schriftverkorting ; verkortingsteeken ; korte inhoud.
Abces, zie onder a b s c e s.
Abcis, abeissie, zie onder a b s c i n.deeren.
Abd, arab., in samengestelde eigennameii : kracht ; b. v. Abd- allah, kracht
Gods ; Abd-el- kader, kracht des maclltigen (Gods) Abd-el-Medsjid, knecht
des glorierijken (Gods).
Abdal, nl. arab. (eig. pl. van bacil,
een plaatsvervanger; een vroom man) een muhamedaansch monnik in Perzië en Oostindië.
Abderieten, m. pl. gr., inwoners der
oude thracische stad A b d é r a, wegens hunne
onnoozelheid vermaard ; fig. onnoozele, dwaze,
onverstandige menschen ; — abderietenstreken.,domme zetten, bespottelijke dwaas
-hedn,kamprstuj;—bdeich,
eenvoudig, onnoozel, zot, belagcl► elijk ; —
abderizeeren of abderologizeeren,
zotte, belagchelijke, ongerijmde dingen zeg gen, beuzeleli ; — abderitismus, n. het
geloof der Abderieten, naar hetwelk b. v.
het inenschelijk geslacht op de bereikte hoogte
van ontwikkeling eeuwig moet stilstaan.
Abdést, a b d u s t, n. perz. (van áb, water, en eest, hand) de handwassching, inz. liet
wasschen Y. de handen, het gezicht, enz., bij
de Muhamedanen vóór het gebed.
abdicatie (spr. t ts), f. de vrijwillige
afstand van eene waardigheid of bediening;
;

afdanking, uitsluiting; abdieatio h-eridittctis,
afstand eener erfenis; abri. juris, afstand v.
een recht ; — abditaméntum, n. het

ABEONA.
afgetrokkene, afgedongene v. eene bepaalde
som. — abdiceeren, lat. (abdicdre) afstand doen, zijne aanspraak op iets laten
varen ; afslaan, verwerpen;
Abdis, z. onder abt.

Abditamentum, z. ond. abdiceeren.
abdómen, n. lat. het onderlijf — abdominaal, adj. nw. lat., wat tot het onderlijf
behoort, b. V. abdominale zenuwen,
aderen, buik zenuwen, buikaderen; — a b–
d o m i n a l e- p l e t h ó r a, lat.-gr. , volbloedig
onderlijf — abdomineus. adj.-heidn't
dikbuikig, vetbuikig; — abdominoskopie, lat.-gr., hel; onderzoek van 't onderlijf.
abduceeren, lat. (abdu'eere) af- of weg
een lid van 't ligchaam afvoe--voern;Chi.
ren, verwijderen ; — abduetie, f. de afof wegvoering; Chir. het buitenwaarts-bewegen van een lid ; — abductor, in.
Anat. spier, waardoor een lid v. 't ligchaaln
;

;

buitenwaarts bewogen wordt, aftrekkende,

buitenwaartstrekkende spier.
Abdust, zie a b d e s t.
abeeedeeren (nederl. met vreemden uit
naar volgorde van 't alphabet-gan)deltrs
opzeggen ; iW z. de toonladder naar pie letter
namen der tonen afzingen ; — abecedarius, m. een leerling v. liet A B C ; een beginnaar, aanvanger in zijn vak ; — pl. abeeedarii, m. spotnaam der wederdoopers,
omdat zij aanvankelijk alle wetenschappen,
zelfs lezen en schrijven, verwierpen.

Abednégo, in. (hebr. 4bédnegó) hebr.
naam : dienaar des lichts.
Abel, m. hebr. naam (Hébel) de vergankelijke, damp, ijdelheid.
abelardizeeren , ontmannen, gelijk
men dit den beroemden A b e t a r d in de 1 Z de
eeuw, op aanstoking van den oom zijner
minnares Heloi:se, deed wedervaren.

Abeliánen, abelieten, abiliërs,
abeloïden, abelonieten, m. p1. eene
naar Abel, Adams zoon, benoemde christensecte der vierde eeuw, wier leden zich v. alle
echtelijke gemeenschap met hunne vrouwen
onthielden, maar, om hun genootschap' niet te
laten uitsterven, vreemde kinderen aannamen.

Abellagium, a b o l l a g i u m, n. mid.
lat. (van het fr. abeille, bij, en dit van 't lat.
apic cla, verklw. van apis) het bijerecht of
het recht eens leenheren op de bijenzwermen van zijn' leenman.

Abelmosch , abelmoschus , in.
(arab. oboe-el-misk, eig. vader van den moschus, d. i. voorzien van moschus; vgl. mos c h u s) bisam- of muskuskorrels eener plant
in de beide Indien, de Levant, enz., vooral
tot parfumeeren.
Aben, m. arab., z. v. a. e b n, z. ald.
Abeneerrágen, m. pl. een van AbenCerag afstammend machtig geslacht der Mooren in Granada, dat door dichters veelvuldig is bezongen.
a béne pláeito, ital. )spr. aplátsj)to), M uz .
naar welgevallen ; vgl. placítuin.
Abeóna , de godin der vertrekkenden,
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AB EPISTOLES

eene godin, die de Romeinen bij hun op-reisgaan aanriepen; vgl. A d e o n a.
ab epistólis, lat. , briefwisselingvoerder,

secretaris.

Aber, m. eelt. de mond eener rivier,
de haven, zeehaven, sluiphaven (en vele
eng. plaatsnamen, b. V. Aberdeen, Aberavon, Abernethy, enz.)
Aberdaan, m . (beter dan abbe rd a a n,
of dan labberdaan), gelijk men gewoon
zegt en schrijft (als afkomstig van-lijk
Aberdeen, schotsche zee- en koopstad),
m. fijne soort van kabeljaauw, an zoute
-visch.
aberreeren, lat. (ab -erráre) afdwalen,
afwijken ; dwalen, feilen; — aberrátie
(spr. t ts), f. Astron. afdwaling, afwijking,
b. v. van het licht; schijnbare afwijking eener
--

vaste ster.
ab espérto, ital.. uit ervaring.
ts), f. nw. lat.

Abevaeuátie (spr. t

—

Med. gedeeltelijke, onvolkomene ontlasting of
ontlediging.
ab executione, z. ond. executie.
Abgregátie (spr. t ts), f. nw. lat.
afzondering, afscheiding van de kudde.
ab 1h i n,c, lat. Jur. ' gul dezen tijd af ; ab hoc
et ab huc, of ab hoc et ab hac et eb illu, van

dezen en dien, van dezen en van dien en
van genen, d. i. zonder orde, in 't honderd,
in 't wild ; — ab hodiérno, van heden af.
abhorreeren, lat . (abhorrére) afschrikken, verafschuwen, verwerpen ; ook versmaden; afwijken niet passen ; — abhorrént,
adj. (lat. abhórrens) afwijkend, onpassend;
— abhorrénten (eng. abhórrers), p1.
eene partij in Engeland onder Karel II, die
d e beginselen der oppositie verwierp, in tegenoverstelling met de a d r e s s e r s of p et i t i o n e r s, — abhorréntie, abhorrescéntie (spr. t ts), f. nw. lat., de
afschuw.
abhorteeren,nw .lat., afraden, ontraden
— abhortátie (spr. tie tsie), f. afrading.
Abib , m. hebr., de maand der aren,
eerste maand van het kerkelijke jaar der Isra ë lieten (nisan), overeenkomende met een
gedeelte van maart en van april.
Abiëtine, n. (van 't lat. abies, denneboom) Chem. harsstof uit den straatsburger terpentijn.
Abigail, f. hebr. naam : hoofd van den
rei, danseres.
abigeeren,lat . (abigére) wegdrijven, vee
stelen ; — abigeaat of abigedtus, m. Jur.
diefstal van vee ; — abigedtor, m. veedief.
Abime, m. fr. (van gr. a priv. en busma,
grond, bodem) grondelooze diepte, afgrond
kolk ; fig. veelvraat, nimmerzat ; — abimeeren, fr. (abimer) te gronde richten, in
eenen afgrond storten, doen zinken, verderven ; neêrslachtig maken, ontmoedigen ; —
g e a b i m e e r d zijn (b. v. in schulden), zich
in reddelooze omstandigheden bevinden.
Abiméleeh, m . hebr. naam : vader des
konings.
;
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—

Abinádab, m. hebr. naam : vader der
edelaardigheid, de edelaardige.
ab incunabulis. z. onder incunabelen;
-- ab initio, z. ond. in i ti u m; — ab instantia, z. ond. instantie; — ab intestato,
z. ond. intestaat.
Abiram, m. hebr. naam : vader des
trotschen, de trotsche.
abirriteeren, nw . lat. (abirritiire),Med.
den prikkel verminderen, de te groote organische gevoeligheid wegnemen ; — Abi.rritítie (spr. tie tsie), f. vermindering der
prikkeling of levenswerkzaamheid (in eenig
lichaamsdeel) ; — abirritant, adj. den
prikkel verminderend.
Abitie (spr. t ts), f. lat. (abit)'o) het
heengaan, weggaan, vertrek ; — abiturieeren, nw. lat. (abiturire, als desiderativum afgeleid van abtre, af-, weggaan) op.
het punt staan van de school te verlaten;
— abituriént, m. van de school of akademie afgaand student (in Duitschland); —
—

abituriénts –examen, n. het onderzoek der van de school vertrekkenden.
abjicieeren, lat . (abjicere) wegwerpen,
verwerpen, verachten ;—abj ect,adj.lat. (abjéctus, a. um) laag, laaghartig ; verachtelijk,
verworpen ; --- abjéctie (spr. t s), f. de
wegwerping ; minachting, verachting, verachtel ij kheid , zelfverlaging, laaghartigheid.
abjudiceeren, lat. (abjudicdre) Jur.
gerechtelijk ontzeggen ; misbillijken ; — abjudieátie (spr. t ts), f. de gerechtelijke
weigering, loochening bij eede ; plechtige
—

ontzegging.

abjureeren, lat. (abjurdre) afzweren,
met eenen eed loochenen ;—abjurátie, (spr.
t ts), f. de afzwering, loochening onder eede;
-- abjuratóriseh, adj. afzwerend.
ablaeteeren,lat . (ablactiire,vgl.l a c te eren) afmelken, eene manier van enten, door
inlating van eenen tak in een' ondergeplanten stam ; een kind spenen ; — ablaetá
tie tsie), Med. het spenen der kin-tie(spr.
—

—«

deren.

Ablaque, f. fr. (spr. ablák') Kmt. Perzische parelzijde.
Ab1ta, pl. lat. (van ablatus a, um, weggenomen, van auferre, wegdragen, enz.) het
weggenomene, ontvreemde, ontstolene ; —ablátie (spr. t ts), f. (nw. lat. ablat)'o) de
wegneming, Inz. van een ligchaamsdeel ; —
—

ablatief, ablativus, z. c a s u s.
ablegeeren, lat . (ablegdre) wegzenden,
wegsturen, verwijderen ; voor een jaar ver bannen ; — ablegaat, m. (ablegdtus) een
afgevaardigde, een geestelijke, dien de paus
soms als apostolisch legaat afzendt ; ook een
gebannene ; — ableg^tie (spr. t ts), f.
--

eenjarige verbanning, jaarban.

Ablepsie, f. gr. (ablepsia, van a priv. en
blépein, zien) de blindheid, ontbering van 't
gezicht ; fig. blindheid van den geest, stompzinnigheid.
abligureeren, lat. (abligurire) verbrassen, verkwisten, door de keel jagen ; —abli-
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guritie (spr. t ts), f. verkwisting, ver

vgl. dit woord) verfoeijen, vervloeken, een' afschuw hebben ; — abominábel , adj. afschuwelijk, ver foeijelijk.;— abominátie, f.

-brasing.
ablueeren, lat. (abluére) afwasschen,
wegspoelen; —abluentia, n. p1. afvoeringsmiddelen, vloeibare zuiverende, oplossende en
weekmakende geneesmiddelen ; — ablutie
(spr. t ts), f. afspoeling, reiniging, zuivering;
ook de handwassching der priesters in de R.K.
kerk ; ook de uitspoeling van den miskelk
en de daartoe gebezigde wijn ; Pharm. de
uitwassching eener artsenij.
abnegeeren, lat . (a.bnegttre) ontzeggen,
°weigeren, afslaan, loochenen ; — abnegátie (spr. t ts), f. de ontzegging, weigering,
loochening.

Abnelécten, m. alchem. naam v. den
aluin.

Abner, m. (.Abner) hebr. naam : vader
des lichts, de lichtende.
abnórm, lat. (abnormis, e; vgl. norm)
V. den regel afwijkend, onregelmatig ; ook
misvormd ; Med. gebrekkig, tegennatuurlijk,
ziekelijk ; — abnormiteit, f. nw. lat.
(abnormI'tas) onregelmatigheid , misvormd heid, gebrekkigheid, ziekelijke, onnatuurlijke
toestand, P. v. van een ligchaamsdeel.
abnueeren, lat. (abnuÉre) door hoofd
-schuden
weigeren, neen wenken.
Aboe, arab. in samengest. eigennamen :
vader ; P. V. Aboe-Addallah, vader
van Abd- allah, vader van den profeet Muhamed ; Aboe – bekr, vader der maagd;
vgl. abd en abelmosch.
Aboekélb, in. arab. (v. oboe, vader,
en kelb, hond) naam, dien de Egyptenaren
den holland. rijksdaalder gaven, dewijl zij
den daarop geslagen leeuw voor eenen
hond aanzagen ; — zilvermmiit in Syrië,
12 piaster.

Aboel , arab. in eigennamen, samen
uit oboe en ul, b. v. Aboelf^da, d.i.-getr.
vader der verlossing, of verzoening, naam
van een' beroemd' geschiedschrijver en geo-

graaph.
Aboena, titel van den metropolitaan van
Abyssinië, beteekende z. v. a. onze vader.
aboleeren, lat. (aboiPre) afschaffen,
opheffen, uitdelgen ; — abolitie (spr.
t ts), f. afschaffing eener zaak ; vergeving eener misdaad door het vernietigen
der aanklacht ; — abolitie – brief, brief
van genade -verleening ; — abolitio crirngnis,
Jur. opheffing, uitdelging eener misdaad,
zoodat er geen onderzoek naar wordt gedaan ; a. in famiae, de uitdelging der schande, herstelling der eer ; — abolitionist,
of (zeldzamer) abolioníst, m. iemand,
die de afschaffing der slavernij begeert en
daarvoor ijvert ; verdediger der slaven -emancipatie in Amerika.
Abollagium, z. abellagium.
Aboma, z. v. a. boa (z. a.) .
Abomásus, m. nw. lat. (van lat. madsum, runderdarm, pens) vierde maag der herkaauwende dieren, vetmaag.
abomineeren, lat. (aboan?nári; v. omen,

de verfoeijing, verwensching ; de afschuwel ij ke daad.

abondeeren, abondantie, abondant, z. abundeeren.
abonneeren,fr. (abonnee; mid. lat. abonnare, van het eelt. bona, mid. lat. bonna,
later borna, fr. borne, grens ; alzoo eigentlijk begrenzen, bepalen; of van 't lat. bonus, goed, waarborgend) zijne deelneming
aan eene zaak verzekeren, inteekenen, toezeggen, vooruit betalen ; — abonnént, fr.
abonné, m. inteekenaar, vooruitbetaler, voor
; — abonnement , n. fr.-afbestlr
de inteekening, voorafbestelling, vooruitbetaop het bezit of genot eener zaak;
abonling
nement secs enUtu (spr. abonn'mán suspandsc),
een opgeheven of niet geldig abonnement.
abordeeren, fr . (aborder, vgl. boord)
aanlanden ; enteren, aan boord klampen ; aan
eerste abord (spr.-sprekn;—oht
abór) in den beginne, aanvankelijk, bij het
eerste aanspr eken ; — abordabel , adj.
toegankelijk, licht te genaken ; — abor dage, f. (spr . —aaázj') het aanstooten ; het
enteren der schepen ; het aanspreken.
Aborigines, m . pl. lat., de oorspronkelij ke inwoners, eerste bewoners van een land,
stamvolken, die van den aanvang af (ab origine)
daar gewoond hebben, in tegenoverstelling v.
kolonisten.
Abortus, in. lat. (pl . abortus) de mis kraam, de ontijdige bevalling; abortus procurat2o, Jur. de opzettelijke afdrijving eener
menschelijke vrucht ; bevordering van eene
ontijdige bevalling ; — abortieidium, n.
nw.lat. het dooden der vrucht in het ligchaam

der moeder; -- aborteeren (lat. abortëre)
ontijdig baren, eene miskraam krijgen, te
vroeg bevallen ; — abortiva, n. pl. Med.
middelen ter afdrijving ` 'van de vrucht, a b o rt i e v e of afdrijvende middelen.
aboucheeren(spr. aboesjéren), fr. (abouctaer, v. bouch.e, mond) een mondgesprek hou
samenvoegen, inpassen;-den,samprk;
— abouchement, n. (spr. aboesj''mán)
samenspraak, mondeling onderhoud; samen
-voegin,
inpassing.
Abouchouchou, n. fr. (spr . aboesjoesjóé) soort van grof laken, in Z. Frankrijk vervaardigd, en inz. voor de Levant en
.

Egypte bestemd.
à bout, fr. (spr. —boe) op liet uiterste, radeloos ; -- à bout pportant (spr. portán),
van zeer nabij (b. v. op iemand schieten, zoodat riet einde (bout) van het wapen het
voorwerp schier raakt).
ab ovo, enz., z. ond. ovum.
Abra, f. eerie oud -poolsche zilvermunt,
ongeveer 9 0 cents.

Abraeadó,bra, n. nietsbeteekenende,
zinledige taal ; een tooverwoord, dat men als
amulet ter vrijwaring van allerlei kwalen, op
een briefje in den vorm eens driehoeks ge-

ABRA HAM
schreven, bij zich droeg (waarschijnlijk ver

-wantmebrxs).
Abraham, in . hebr. naam : vader der
menigte of van vele volkeren ; — abrahamieten, secte der oostersche kerk in de 9de
eeuw, die de godheid van Jezus Christus
loochende ; zoo genoemd naar haren stichter
Abraham van Antiochië ; ook de naam der
boheemsche deïsten, eene secte in Bohemen
op het einde der 18de eeuw, die opentlijk
belijdenis deed van het geloof des aartsva
zijne besnijdenis; —-dersAbahmvó

abrahamsschoot, in.

(f. mout jagnote)

Mil. eene schotvrije plaats bij belegeringen,
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, 2?.)
Abrasie, f. uw. lat. (abrasio, van abradé°e) Chir. afschaving, afschilfering.
a bras ouverts, z. ond. bras.
Abraxas , rn. (waarschijnlijk naar de
getalbeteekenis der gr. letters het getal. 36
uitdrukkende, waarmede de gnostische secte
der Basiliáianen de gezamentlijke wereld
aanduidde) geheimzinnige toover--gestn
woorden of teekenen, inz. op gesneden stee
als amulet--ne(abrxst n),die
ten (z. aid.) dienen.
abregeeren (spr . g zj) fr. (abréger, v.
h. lat. abbrev'iáre) verkorten, kort samenvat)
ten ; — abrégé, m. fr. (spr. g zj) uit
korte inhoud . ; — abrégés, pl.-treksl,

ABSINTH.
voorbereid; i,n abi dpto necessitátis, in den
uitersten nood; — abrupta, n. p l . plotse
invallen, onvoorbereid gezegde, gees--linge
tige invallen ; -- abruptie (spr. t s),
de afbreking ; plotselinge verstomming (der
muziek).

Abrus, in. (lat. abrus prrecatorzus) Bot.
paternostererw t, eene peulvrucht in geluk
Arabië, Egypte en Indië, welker hoog -kig
zwartgevlekte erwten door de vrou--rode,
wen als halssieraad gedragen worden ;' te
Amsterdam noemt men ze weerboontjes, naar
het zotte kostuum der weeskinderen aldaar.
abruteeren, fr. (abrutir, van brut, ruw;
in-ate, redeloos dier, lat. brutus) verdierlijken, tot een beest maken, gansch ver
hij is ganschelijk g e a b r u t e e id,-stompen:
d. i. verdierlijkt, verstompt; — abrutissement, n. (spr. abrutiess'mán) verdierlijking;
domheid van een beest, volslagene domheid.
Absalom, nn. hebt. naam (abscháidm):
vader des vredes.
Absces, a b c e s, n. lat. (abscéssus, m.
van abs-cedI^re, af- of henengaan) ettergezwel, etterbuil, verzwering ; abscéssus apértus, open, goedaardig gezwel ; a. aqudsus,
waterzakgezwel ; a. ggangraendsus, kankergezwel; a.lacteus, lymj)1?aticus, nucledtus, sangui;
neus, sirnultt-as of spuriuzs, een melk- ,lympha-,
kern-, bloed-, schijn- of valsch-gezwel.
abscindeeren, lat . ab - scinrlér e, schei
afsnijden ; -- abseássen, f. pl. afsnijd --den,
sels;-- abscissen –lijn, Math. eene rechte
lijn, die in de hoogere meetkunde ter be-

ook abstracten geheeten, de toonstaven
of trekkers der orgelregisters.
abrevieeren z., zie a b b r e v i e e r e n) .
Abrikoos (fr. abrr.cot; sp. albarcoque,
albaricoquuue, van 't arab. al-birquq ; en dit
van 't lat. praecoguus of praecox, vroegrijp)
de vrucht van dens armenischen pruimeboom

paling van de eigenschappen eener kromme
lijn of vlakte wordt aangenomen ; --f. dat gedeelte der abscissen-lijn, 't welk
tusschen haar aanvangspunt en dat eener ordinaat (z. a.) ligt ; — abscíssie, f. de schei
lossnijding, het afsnijden ; Rhet. het-ding,

(prunus 4rrneniaca) .

absént, lat . (ábsens) afwezig, afwezend;
verstrooid van gedachten ; absens carens, lat.,
wie afwezig is, krijgt niets ; — absen-

Abróah, D. soort van fijn bengaalsch
neteldoek (ook abrohani en mn.allemolle
geheeten).

abrogeeren, lat. (abrogiire) afschaffen,
opheffen , voor ongeldig verklaren, buiten
werking stellen ; Kmt. een' gegeven last
of eene commissie terug nemen ; — abrogátie, f. (spr. t ts), de afschaffing, opheffing
--

(v. wetten).

Abróma, Abrome, f . gr. (v. a prix.
en bróma, voedsel, dus niet -voedend, ten
opzichte van de vrucht) Bot. de kakao-maluwe, een fraai bloeijende oostindische en
nieuwhollandsche struik.
Abrónen, m. pl. gr. (Abron en Habron, eigenn., een verwijfd roan in Argos,
V. 't gr. habrós, weelderig, weekelijk) weekelijke menschen, wellustelingen.
Abrotonum, abrotánum n. gr.,
(eig.habrótónon) Bot. averuit, eene alsemsoort.
abrupt, lat . (abruptus, a, um, v. abrumpre, afbreken) afgebroken ; onsamenhangend, zonder verbinding ; — ex abrupto, op
eenmaal , plotseling, onverwacht, snel ; on-

afbreken.

ten, m. pl. afwezigen ; — absentie ,
(spr. t ts fr. absence, (spr. absáns'), afwezigheid ; verstrooidheid ;— a b s e n tie
van geest (fr. absence (l'esp)rit, spr. — despri) afwezigheid van geest, verstrooidheid
van gedachte ; absentéa causális, Jur. afwezigheid uit oorzaak, gegronde, ook toeval
afwezigheid ; a. extraordinar)a, buiten -lige
afwezigheid, verwijdering van de-gewon
gewone verblijfplaats ; a. ficta, verdichte afwezigheid ; a. malitiósa, eene kwaadwillige
afwez. ; a. vituperabili.s, berispenswaardige afwez. ; a. voluntaria, eene vrijwillige, willekeurige afdv. ; — absenteeren (zich), nw.
lat. (absentáre) zich verwijderen, henengaan.
Absiden, absiden –lijn, zie a p s 1den.
Absinth, n. gr. (apsinthion) alsem (lat.
artlzerftis)'a absinthirum); ook alsemdrank of alsemjenever of -brandewijn ; — absin
een zout, voortgebracht-tha,n.Cem
door de vereeniging van alsemzuur met eene
e

ABS]'! -basis, alseinzuurzout ; -- absinthíne, f.
Chem. de stof, die den alsem bitter maakt.
absi,t ! lat. (v. absum, abesse, verwijderd
zijn) dat zij verre ! God verhoede 't
absolumént, adv. fr. (spr.-- mán) vol
noodzakelijk, gebiedend.
-strek,
absolveeren , lat. (absolvére) vrj spreken, ontbinden ; voleinden ; wegzenden ; ab
de dagvaarding-solvCreacitn,Ju.
vrijspreken ; absolvére ab instantia, z. onder
i n s t a n t i e;— absoluut (absolut us, a, uïn)
eig. voleindigd, volledig ; op zich zelven,
volstrekt, uit zijnen aard (b. v. onmogelijk,
onuitvoerbaar); buiten alle betrekking (in
tegenoverstelling met het betrekkelijke of relatieve); onbepaald, onvermijdelijk,onveranderlijk, onbeperkt, onafhankelijk ;—absoluut
f. onbepaaldheid, onbeperktheid; ----heid,
absolutie (spr. t ts), f. de vrijspreking,
het ontslag, de kwijtschelding van zonden of
straffen, genadeverleening ; ook vrijspreking
van de zonde na de biecht bij R. katholieken ;
— Jur. absolutgo ab instant'la, ontslag van de
instantie, voorloopige vrijspraak ; a. plenaria,
volledige vrijspraak ; — absolutie-daalder, m. fransche gedenkpenning, in 1595
geslagen, bij gelegenheid dat de paus den
ban, over Hendrik IV uitgesproken, ophief -- absolutísmus, n. nw. lat., z.
v. a. predestinatie; ook onbeperkte
alleenheerschappij ; het aanhangen van de
grondbeginsels daarvan ; — absolutist,
m. aanhanger van zulk een' staatsvorm;
— Jur. absolutori a sentent a, f. of absoluto rium, n. een vonnis van vrijspraak, eene
rechterlijke ophetling van schuld, verantwoordelijkheid, enz.
absorbeeren, lat. (absorbére) inzuigen,
in zich trekken, opslorpen ; verteren, inslokken, verzwelgen ; -- absorbeerende of
absorptieve middelen, of absorbentia, n.
pl. Med. middelen, die de vochtigheden van
andere ligchamen in zich trekken, opslorpende middelen ; — absorptie (spr. t s) f.
het inzuigen, de opslorping van vochten;
vertering, verkwisting, verzwelging ; — absorptiviteit, f. (fr. absorpptii'ité) opslorpingsvermogen.
absque, lat., zonder; absq ue causae cogni
tióne, zonder kennis van zaken, zonder vooraf
gedaan onderzoek ; a. Omni exceptione, z.
exceptie ond. excipiëeren; a. ulla conditibne, zonder Benige voorwaarde, onvoorwaardelijk.
Abstemius, m. lat. (v. abs en témëturn
voor P niuzn, een bedwelmende drank, mede,
wijn) een matige, een die de gave der onthouding heeft ; een wijnhater.
Absténti en Abstentie, z. onder
abstineeren.
abstergeeren,lat. (abstergcre) reinigen,
afvoeren ; — abstergént adj., (lat. abstérpens) afvoerend, zuiverend; —abstergentia, n.
pl. Chir. uitwendig afvoerende of zuiverende
middelen, wondzu.iveringsmiddelen ; — abstérsie, f. nw. lat. het reinigen, zuiveren,
;

,
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uitwasschen eener wond; — abstersief,
adj. afvoerend, reinigend, zuiverend.,
abstineeren, lat. (abstinére) zich onthouden ;--abstinendl i jus, z. ond. j u s;---abstinént (lat. absttnens) adj. onthoudzaam,
matig ; --- abstinentie (spr. tie tsie), f.
(lat. abstipnenztio) onthouding, inz. van spijs
en drank ; -- abstinentie-dagen, dagen
van onthouding, vastendagen ; —absténti,
in. pl. lat., zij, die zich in de eerste christenkerk van de godsdienstoefening moesten onthouden ; — absténtie (spr. tie=tsie), nw.
lat. (abstentio), Jur. afstand van eene erfenis.
abstraheeren, lat. (abstrah)re) in de
gedachte aftrekken, afzonderen ; van iets afzien, iets opgeven, laten varen, niet meer
daaraan denken ; uit eerie zaak iets afleiden, daaruit besluiten ; — abstract, adj.,
adv. afgetrokken in de gedachten, afgezon(lard, op zich zelf beschouwd, algemeen ; onwezentlijk, enkel gedacht; — abstract
getal, onbenoemd getal ; in abstracto, lat.
in het afgetrokkene, op zich zelf, in het algemeen beschouwd : — abstractum ,
n., pl. abstracta, liet afgetrokkene, eene
afgetrokkene gedachte, begrip of denkbeeld;
abstractum ])PO concrëto, lat., het afgetrokkene of algemeene begrip voor het bijzondere ;— abstráeten, z. a b r é g é s;— abstráetie (spr. t s) f. 1) de in gedachte
voorgenomene aftrekking of afzondering v.
de eigenschap of v. een deel der zaak v.
die zaak - zelve, begripsscheiding, ook de ver
een begrip; 2) de verstrooid--algemniv
heid , de afwezigheid v. aandacht ; -- abstractie—vermogen, het vermogen om
afgetrokkene, bovenzinnelijke denkbeelden te
vormen ; — abstractief, n. nw. lat. Chem.
een aftreksel van geesten of sappen.
abstrudeeren, lat. (abs-tructére) eig.
wegstooten, van daar : verbergen, geheim
houden ; -- abstruus (abstrausus, a urn)
diep verborgen, donker, zwaar te verstaan,
te doorgronden, onduidelijk, onverstaanbaar.
absurd, lat. (absiirdus, a, um) ongerijmd, zot, onverstandig, onnoozel, belagehelijk ; — iemand ab absurdum brengen of
zetten, d. i. zijne tegenpartij toonen, dat
zijn beweerde ongerijmd, belachelijk en geheel onhoudbaar is ; — absurditeit, f.
(absurditas) eene ongerijmdheid, zotheid, strijdigheid met de rede, enz.
Abt (later lat. abbas, van 't syr. en chald.
abba, vader), m. een hooge geestelijke, hoofd
van eerie abdij of kloosterlijk stift ; — abdis
(later lat. abbatissa) f. vrouwelijk hoofd van
een klooster of geestelijk stift. z. onder a b b a.
Abuis, z. a b u s e s.
Abulie, f. gr. (van a priv. en boles-thai,
willen) willoosheid.
abundeeren, lat. (abundáre, fr. abonder,
spr. abondé) overvloed hebben, overvloeijen;
overvloedig voorhanden zijn ; --- abundánt, adj., lat. (abundans), abundánter,
abünde, adv. rijkelijk, overvloedig, ruim, in
overvloed ; — abundantie (spr. t ts)
,

ASUSUS
f. (lat. abundantia, fr. abondance, spr. abóndáns') de overvloed, rijkdom; ex abundantie
cordis os loquitur, uit den overvloed des
harten spreekt de mond ; waar het hart vol
van is, loopt de mond van over ; — Abundantia (spr. lts) f. de godin des overvloeds bij de Romeinen ; — Abundia, f.
(mid. lat. Domina 4bundia, oud-fr. Dame
Habonde), de godin des overvloeds in de
celtische fabelleer.
Abüsus, m. lat. (vgl. usus) het misbruik ; abusus non tollit usum, lat., het
misbruik neemt het (behoorlijk) gebruik niet
weg ; — abuis, n. de vergissing, de misslag,
misrekening ; — abuzeeren, fr. (abuser)
misbruiken ; misleiden , bedriegen, foppen,
beet hebben ; zich a b u z e e r e n, zich ver
zich verzinnen ; — abuzief, of-gisen,
lat. abusive, per abusum, fr. par abus (spr.
parabic), per abuis, bij verzinning, bij vergissing; strijdig met de taal; bedriegelijk.
Abyme, m. fr. (spr. abiem'), en abssus, m. gr., z. a b i m e.
Acacia, f. (gr. akakia van ak , spits,
punt) Bot. de acacia-boom, eene uitheem
plantensoort, meest met twee dorens-sche
van onderen aan den bladsteel ; inz. de gomdragende acacia (acacia gummi fera), die de
bekende, arabische gom levert ; gewoonlijk
ook voor de bij ons wassende robinia (robinia pseudacacia), een 60 tot 80 voet hooge
boom, zoo geheeten naar den Franschman
Robin, die hem uit Amerika naar Europa
overbracht); — acacia-sap, Chem. een
droog extract uit het sap der groene peulen van den egypt. bablah, een samentrekkend geneesmiddel.
Academie, z. a k a d e m i e;—acajou,
z. anacardie en mahagonie; —acapella, z. ond. kapel; — a capite ad calcem, z.
ond. caput; — a capriccio, z. ond. caprice.
Acantses of acanzis, m. pl. turk.
vrijwilligers bij de turksche lichte troepen.
Acaríden, f. pl., nw. lat. acarides, acaridiae, gr. ákari, v. akarés, klein, nietig)
N. H. mijten-, madensoorten.
Acárnar, z. achernar.
Acártum, n. alchemistische naam van
de nlenie.
Acatalecticus, z.ond.k a t a l e k t i k o s.
Acázdir, m. alchemistische naam van
het tin.
accableeren,fr. (accabler) overladen, bezwaren, belasten, nederdrukken; — accablánt, adj. drukkend, bedroevend, treurig ; — accablement, n. (spr. akabl'mán)
neerslachtigheid, kommer, hartzeer.
accademia della crusca, z. crusca.
accapareeren, fr. (accaparer), woeker

opkoop drijven, inz. van levensmid-achtigen
-deln;—acpru,m.okewkeraar met opgekochte waren ; — accaparement, n. (spr. -ar'mán), woekerachtige opkoop.
accarezzévole en accarezzevolnsénte, it. Muz.
streelend, vleijend, liefelijk.

ACCES.

--

aecedeeren,lat. (accedére) bijvallen, toestemmen, inwilligen ; — accédo, ik willig in,
ik stem toe ; a. nemini, ik val niemand bij.
ik kies niemand der genoemden (inz. bij de
verkiezing van een' paus).
accelereeren, lat. (accelerure) bespoedigen, verhaasten, sneller voortgaan ; — accelerándo, it. (spr. alsje—) Muz. spoedig, met
toenemende snelheid, aanwassenden spoed; —
accelerátie (spr. t.— ts) f. lat. de bespoediging, verhaasting, versnelde beweging; --aceelerátief, adj. nw. lat. versnellend, bespoedigend ;— acceleratoren, m. pl. Anat.
versnellende spieren; ook eene soort van diligence, in Engeland uitgevonden.
accendeeren, (lat. accendére) aansteken, doen ontbranden ; aanhitsen, prikkelen,
tergen — accendíbel, accensíbel,
adj. nw. lat. ontbrandbaar; prikkelbaar; —
accendibiliteit, f. ontbrandbaarheid.
Accent, ni. lat. (accéntus, van ad, tot,
en cantos, gezang) Gram. de toon, die het
spraakgeluid vergezelt, de bijtoon, nadruk op
lettergreep of woord, klemtoon ; — een toon
lettergreep ; — de wijze van-teknop
uitspreken ; accéntus ecelesiasticus m. de
kerktoon, de kerkelijke stembuiging bij altaargezangen ;— accentueeren, nw. lat.
(fr. accentuer) den toon geven, op eene lettergreep of een woord den nadruk leggen ; behoorlijk uitspreken ; — met accenten teekenen ; — accentuatie (spr. tie = tsie), f.
de toonaanduiding, klemlegging; — het
plaatsen der toonteekens.
accPpi, lat. (van accipére) ik heb ontvangen ; — accepísse, n. (eig. ontvangen heb
bewijs van ontvang ; — accépt,-ben)ht
n., z. v. a. acceptatie; z. onder; — accepta, n. pl. ontvangsten ; — acceptábel, adj. aannemelijk, aanneembaar, het aan
waard ;—acceptant, m. aannemer,-nem
hij, die eenen op hem getrokken wissel door
zijne naamteekening goedkeurt ; — acceptatie (spr. tie isie), f. nw. lat., de aanneming, het aannemen van een' wissel om dien
ten gestellen tijde te betalen ; acceptatio
cambii, wisselaanneming, belofte der wissel
acceptatie–boek, een boek,-betaling;—
waarin alle geaccepteerde wissels opgeteekend worden ; — acceptatie–tijd, de
wettelijke tijd, waarop een wissel vertoond
en aangenomen moet worden ; — accepteeren (lat. acceptare, fr. accepter) aannemen, erkennen, goedkeuren ; — acceptibiliteit, f. de aannemelijkheid, ontvankelijkheid; — acceptie (spr. t s) f. de
aanneming, opneming; de aangenomen beteekenis van een woord ; — aceeptilátie
(spr. tie tsie) f. eig. accépti latio, d. i.
overbrenging eener betaalde schuld in het
rekenboek, een oud romeinsche vorm van
kwijting; schriftelijke verklaring van de ontvangst eener inderdaad niet ontvangene zaak.
Accés, m. lat. (accéssus, van accedere,
z. a c c e d e e r e n) de toegang, vergunning tot
bijwoning van eenige bijeenkomst ; de ver;

=
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kiesbaarheid tot llooge kerkelijke waardigheden ; ook fr. (spr. aksè) de aanval van
eene ziekte, eene koorts ; de vergunning
om over een meisje te verkeren ; — ac–
eessíbel, adj. nw. lat. (fr. accessible) toegankelijk, genaakbaar ; beklimbaar ; — acces–
sibiliteit, f. toegankelijkheid ; minzaamheid ; — accessie, f. lat. (accessio) de
toetrede, vermeerdering, het geen aan de
hoofdzaak nog wordt toegevoegd ; de troonsbeklimming, aanvang der regeering; — accessie- verdrag , in het staatsrecht;
verdrag van toetreding, waardoor een Staat
deel neemt aan het verbond of verdrag van
andere Staten ; — accessíst, m . nw. lat.,
iemand, die onbezoldigd, met uitzicht op
werkelijke plaatsing, bij eenig collegie is
aangesteld; ook wie medezitting heeft bij
eene rechtbank ; — accéssit , n. (eig.
het perfectum van accedere : 't is er bij gekomen) de tweede of lagere prijs, de bijprijs ;
— accessor^um, n. het toevoegsel, aan
bijwerk, de toegift ; —-hangsel;Pit.
accessorium sequitur suu7n principole of
accessio sequitur rem principálem, lat., wat
recht is in in de hoofdzaak, geldt ook van
het daartoe i^ehoorende , ook : ien de
hoofdzaak toekomt, dien behoort ook het
bijwerk toe — accessórisch , of fr.
accessoir (spr. aksessoár) adj. bijkomend,

taald wordt ; — accijsbaar, aan den
impost of accijs onderhevig; -- accijsvrij,
vrij van impost of accijs.
Accismus, m. gr. (akkismós) de weigering in schijn, d. i. de spraakwending, waar
iemand over zaken, die hij gaarne heeft-dor
of wenscht, zoodanig zich uitdrukt, alsof
er hem niets aan gelegen ware.
acclameeren, lat. (acclaináre) toeroepen, toejuichen, jubelend ontvangen ; —
acclamatie (spr. t ts) f. toeroeping,
toejuiching, vreugdegeroep ; luidruchtige goed
par acclamation fr. (spr• —sión),-keuring;
of bij acclamatie, met eenparige en
luid uitgedrukte toestemming, met gejuich,
zonder hoofdelijke stemming (b. v. verkiezen, een' voorslag aannemen).
acelief, adj. lat. (acclivis, e) zacht opstijgend ; — accliviteit, f. (lat. accli.vttas)
de zachte verhooging van den grond, zwakke
glooijing.
acelimatizeeren, nw. lat.-gr., van
k 1 i m a, z. aid.) aan de hemelstreek, het
klimaat gewennen, inheemsch maken ; —

.

;

toegevoegd.

—

acclimátie (spr. t ts), gew. acclimatizátie (spr. tie--tsie), acelimati—

zeering, f. de gewenning aan het klimaat.
acclineeren, lat. (acclindre) aanleunen,
overhellen, neigen.
Accliviteit, z. ond. acelief.
accludeeren,nw. lat . (accludère, van ad

acciaccatura , f. it. (spr. atsjakatoera)
Muz. het aanslaan v. naast elkander lig
tonen ; ook de toevoeging van een-gend
interval bij accoorden, ter versterking van
de harmonie.
Accidens, lat . (van accidere, bij -, toe-,
voorvallen, gebeuren, enz.) of accident,

en claudIre, sluiten) aansluiten, aanbuigen;
— aeelu.sum, n. de aansluiting, bijlage.
accogllenza, f. ital. (spr. akkoljentza, van
accógliere, fr. accueillir, van 't lat. ad-collictére) Kmt. de aanneming van eenen wissel.
accnla, m. lat. een aan- of bijwoner, volkplanter, bijzitter; — accolaat, n. het

n. (fr. spr. aksidán), iets toevalligs, niet

recht tot bijwoning, bijzitting.
accoleeren, fr . (accoler, van col, cou
lat. collum, hals), omhelzen, omarmen ; samen-

wezentlijk tot de zaak behoorende ; een toeval, voorval (doorgaans in kwaden zin); Piet.
de af breking der zonnestralen door eene
wolk ; ook het licht, dat niet van het hoofdlicht voortkomt accidentiën, pl. bij -inkomsten, toevallige ambtsvoordeelen ; — per
accidens, of fr. par accident, toevallig; —
accidenteel (nw. lat. accidentiilis, of fr.
accidental) toevallig, niet onderworpen aan
vaste wetten ; — aceidentalia, p1., toevalligheden ; — accidit in puncto, quad non
sperdtur in anno, 't gebeurt (vaak) in een
oogenblik, wat men niet hoopt (durft hopen) in 't jaar; liet onverwachte grijpt
;

dikwijls plaats.
Accijs, accijns, ni. (fr. arcise, mid.
lat. accisia, van 't lat. accidére, besnijden,
besnoeijen, accisumn, besneden, besnoeid, als
of men zeide : eene besnoeijing van de winst;
vgl. het zwit. Land - S c h n i t z voor belasting) 1) oorspronkelijk iedere indirecte
belasting, en als zoodanig altijd tegenover
aan de directe belastingen, die-gestld
van de grondbezitting geheven worden ; belasting of impost op levensmiddelen, enz.,
die dadelijk bij den invoer moet betaald
worden ; 2) de plaats, waar de accijs be-

vatten, ompalen ; door strikjes ( ) ver eenigen ; Kmt. vele posten in een koop
samentrekken ; — accolade, f.-mansboek
de omhelzing, omarming, waarmede in Engeland de nieuwe ridders van de zijde des
konings vereerd werden ; naam van de
haakjes ter verbinding van woorden of regels, of in de Muz. van eenige noten ; ook de
ridderslag — accolage, f . (spr. akoláázj')
de aanbinding b. v. der wijnstokken of ranken.
;

accommodeeren, lat. (accoimmoddre ;
fr. accom!no(ler) in orde brengen ; — zich
ace–, een vergelijk treffen, een geschil bijleg
ook zich opmaken, kappen ; — ac--gen;
commodeering, het in orde brengen, de
schikking; het opmaken (van het haar); —

accommodábel, adj. nw. lat. (fr. accomnodable) aanwendbaar, voegelijk, dienstig,
doelmatig ; -- accommodage, f. fr.
(spr. —dáázj) de toebereiding v. spijzen,
het opmaken v. haren, enz.; het loon daarvoor; -- aecommodó„nt, adj. buigzaam,
inschikkelijk, gedienstig -- aceommodátie (spr. t ts), f. lat. (accom,mnodatio)
;
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de schikking ; aanwending ; toegevendheid, b.
V. jegens andere meeringen, buigzaamheid,
inschikkelijkheid; —accommodement,
n. (spr. -inán) de inrichting v. een huis,
kamer, enz. tot gemak; onthaal, bediening;
bijlegging, schikking in der minne, vergelijk.
accompagneeren (spr. akonpanjeeren) fr. (accoinpagner ; vgl. c o in p a g n e,
enz.) vergezellen, begeleiden (b. v. een speel
mede instemmen, medespelen, mede --tuig),
zingen ; — accompagníst, nl. de gene,
die met spel of zang begeleidt ; — accompagnemént, n. (fr. spr. —inán) de
begeleiding, het geleide, gevolg; het geen men
met een ander speelt of zingt ; ook de sieraden om een wapenschild; — accoinpagnáto, adv. it. (spr. gn nj) met accompagnement of begeleiding.
accompleeren (spr. akon-) fr. (accomplir, van 't lat. ad-complére) vervullen, vol
voltrekken, voltooijen; — accom--eind,
plissemént, m. (fr. spr. --plies'mán),
de vervulling, voltrekking, voltooijing.
Accoord, n. fr. (accord, v. 't lat. ad
en chorda, gr. chord, de snaar) het samen
welluidend samenstemmen v. to--kline,
nen, v. speeltuigen ; de tonen zelven ; overeenstemming, eendracht ; een vergelijk of
verdrag, afspraak, overeenkomst; goedwil
overgave eener vesting; — d'accord-lige
(spr. dakor) zijn, eenstemmig zijn, overeen stemmen, de zelfde meening hebben,
inwilligen ; — accordeón, n. fr. Muz.
de handharmonika, een te Weenen door
Damian (1819) uitgevonden speeltuig; —
aceordeeren, welluidend samenklinken
V. tonen ; overeen stemmen, zich schikken;
bewilligen, toestaan, het eens worden ; een
vergelijk treffen met een' schuldenaar, die
niet kan betalen; vergelijken (van rekeningen) ; Pict., schaduw en licht goed verdeelen, eenheid en overeenstemming in zijne
schilderijen brengen ; — geaccordeerd,
adj. bedongen ; toegestaan ; — accordeering, f. beding, inwilliging, toegeving; —
accordábel, adj. fr. (accordable) vereenigbaar, wat toe te stemmen is, zich laat overeen
brengen ; — accor(lalnénto, n. it. Muz. het
samenstemmen v. speeltuigen en stemmen;
— accordoir, m. fr. (spr. — doár) een
stemhamer, stemvork, stempijp.
Accorporátie (spr. t ts), f. nw. lat.
inlijving.
Accosteeren, raw. lat. (accostdre) naderen, op zijde komen ; aanspreken ; — accostábel, adj. (fr. accostable) genaakbaar,
handelbaar.
Accotement, n. fr. (spr. akot'mán)
het zij- of voetpad langs den grooten weg;
[Hon.) wrijving der deelen van een uurwerk; — accotoir, m. fr. (spr. — toár)
de zijleuning, b. v. van een' armstoel.
accoucheeren, (spr. akoesj —), fr.
(accoucher, van coucccher, liggen) eene vrouw in
barensnood bijstaan, haar verlossen ; in de
kraam komen, baren ; — accoucheur, Ire.

ACCURAAT.
een vroedmeester — accoucheuse, f.
eens vroedvrouw ; — accouchement ni.
(spr. — rnán) de bevalling, verlossing, het in
de kraam komen ; — ook de verloskunde ; —
accouchemnent par force, verlossing door middel van instrumenten; — accoucheerhuis, huis of gesticht voorkraamvrouwen ; —
accoucheer–stoel, kraamvrouwestoel.
accoupleeren(fr.spr.akoe —),fr. (accoupler, van couple, paar) paren, samenbinden,
samenvoegen.
Accoutumance, f. fr. (spr. akoetu-máns' ; vgl. c o u t u m e) verwendheid of kwade gewoonte.
aeerediteeren,fr. (accréditer, vgl. c r edit) bewaarheiden, volmacht geven, in aanzien, vertrouwen brengen ; door aanbeveling
bij eenera derde vertrouwen doen schenken;
— een geaccrediteerd minister, een
staatsdienaar, die met een' geloofsbrief van zijn
hof naar een ander hof gezonden wordt ; — een
geaccrediteerd schrijver, een schrijver,
die geloof verdient, die 't vertrouwen en den
bijval van 't lezend publiek heeft; — bij iemand
geaccrediteerd zijn, vertrouwen bij
iemand genieten, in ai 1izien bij hem staan,
veel bij hem gelden of vermogen.
aeereseeeren, lat. (accrescére) aanwassen, toenemen, zich vermeerderen ; aanbesterven , te beurt vallen ; — accreseéncli jus, zie
jus ; — accrescéntie (spr. t ts), fr.
nw. lat., toeneming, aanwas ; — accrétie
(spr. t ts), f. lat. (accretio) vermeerdering,
aanhooping, wasdom.
accrocheeren (spr. akrosj—), fr. (accrocher) eig. aanhaken, aanhangen; verhindering in iets brengen; — zich ace—, aan
iets hangen of liggen, zich aan iets stooten,
haperen.
accroupeeren, fr. (spr. akroe—), fr.
(s'accroucpir) nederhurken ; van dieren : zich
op de achterpooten zetten.
accueilleeren (spr. akeulj—), fr. (accueillir, eig. aan-, op- of verzamelen, van
't lat. ad-colligére) ontvangen, aannemen;
bejegenen ; — accueil, n. (spr. akeuij)
de ontvangst, de opneming, het onthaal, de
bejegening; aanneming van een' wissel• enz.
acculeeren, (fr. acculer, ital. acculare,
van 't lat. culus, fr. cul, achterste) Rijsch.
zich te veel op het kruis van 't paard zetten.
accumbeeren, lat. accumb(re) in half
liggende houding aan tafel zitten (op de
wijze der oude Romeinen); — accumbéntie, f. nw. lat., het zitten in lig
leunende houding.
-gendof
accumuleeren, lat. (accuinuláre; vgl.
c um u l e e re n) ophoopen, opstapelen, ver
bijeen zamelen ; — accumu--merdn,
látie (spr. t ts), f. de opeenhooping, bij
eenzameling ; hoop.
accuraat, adj.lat. (accurdtus, a, um, van
accucrdre, verzorgen, met zorgvuldigheid behandelen ; vgl. cura) naauwkeurig, zorgvuldig, bedachtzaam, juist, stipt, 'ordelijk, zon
fout ; — accuratesse, f. (van 't-der
;
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ital. accuratezza), de naauwkeurigheid, juistheid, stiptheid, zorgvuldigheid, vlijt, liefde

tot orde.

accu.zeeren, lat. (accusi re) aanklagen,
beklagen, beschuldigen ; Kmt. bericht geven, b. v. van de ontvangst eens briefs ;accuzábel, adj. (accusabilis, e) aanklaagbaar, te beschuldigen ; — accuzátie (spr.
t ts), f. de aanklacht, klacht, beschuldiging;
— accusat o contumacTae, lat. ,tur. beschuldiging bij afwezigheid, bij verstek ; — accusitor, m. klager, aanklager, beschuldiger; — accusator'ie, te laste leggend, beschuldigend, bij wijze van aanklacht; —
accushtus, m. de aangeklaagde, beschuldigde ; — accuzatief of accusativus,

in Thessalië, later over een groot gedeelte
van den Peloponnesus verspreid ; bij Hemerus de collectieve naam der Grieken in
't algemeen.

Aehaeméniswortel, m. een tooverwortel, dien het bijgeloof de kracht toekende om vrees en schrik aan te jagen.
achalandeeren (spr. ch. — sj) , fr.
(acha,lander, vgl. c h a l a n d) klanten, koopers lokken, beklant maken.
a charge, z. and. charge.
Acharistïe, f. gr. (acharistia) de on-

dankbaarheid, ondank.

acharneeren (spr.

eh

sj — ), fr. (a-

charner) verbitteren, vergrammen ; — g ea c h a r n e e r d, verbitterd ; sterk gezet, ver -

zot, enz. -- acharnement, n. (fr. spr.

z. casus.

;

Acepháli of A kepb i1i, pl. gr.
(aképhaloi, van kephal?r, hoofd, en a priv.)
misgeboorten zonder hoofd; N. N. soort van
weekdieren zonder hoofd ; zinnelooze dwepers, die geen opperhoofd willen dulden,
zoo als de levellers ten tijde van Hendrik I. van Engeland ; — aeephálisch,
hoofdeloos, zonder opperhoofd; (van boeken)
zonder begin ; defect van voren.
acérb, lat. (acerbus, a, itin) bitter, wrang;
— aeerbátie (spr. t ts), f. nw. lat.,
de verbittering, vergalling ; — acerbeeren,
(lat. acerbbre) bitter, wrang maken ; verhitteren, vergallen, verontrusten ; — aeerbi
-tei,f.
lat. (acerbitas) bitterheid, hardheid,
onvriendelijkheid.

Acerïden of A k e r i d e n pl. gr. (van
a priv. en k?ros, eras) Med. pleisters of zalven zonder was.
acérisch, adj. nw. lat. (van 't lat aver,
ahorn) van ahorn ; Chem. acidum acer'icum,
ahornzuur.
Acérra, f. lat., wierookkistje, wierook doosje ; ook zeker altaar bij de Romeineu
om er voor de overledenen op te offeren.
acerveeren, lat. (aceravtire, van acervus,
hoop) aan -, ophoopen ; — acervátim, hoopswijze, bij hoopen ; — acervatie (spr.
t ts), f. ophooping.
acescént, adj. lat. (acéscens, van acescére, zuur worden) zuurachtig — aces –
;

centra, n. pl. Med. voedings- en geneesmiddelen, die licht zuur moorden ; — aceseentie, f. zuurwording, het zuur, — acPtum, n. lat., azijn ; — a. rrmedicdturm, krul
— a. saturninwm, loodazijn ; —-derazijn;
aeetáten, n. pl. Chem. azijnzure zouten;
— aeétimeter, m . azijnmeter ; — aeétisch, adj. azijnzuur, zuurachtig, rinsch ;
— acetyl, n. basis van 't az (jnzuur.
Acesie of a k é s i s f. gr. (van aki5isthai , heden) Med. , genezing, heeling;
weleer eene uit kinderharen bereide artsenij); — acésma of a k é s m a, n. een heel-,
geneesmiddel.
Acetaat, acetum, enz., enz., z. onder

aceseent.
Achieers, pl. (gr. .chaioí, lat. ehaei)
een oud -grieksehe volksstam, oorspronkelijk

asjarn'mO i) de vurige begeerte naar iets,
hitte, woede ; strijd -, moordlust.

Acharya, z. atsjarva.
Achátes, m. gr., mansnaam, inz. de
naam van den trouwen vriend en wapen
daar in 't alge--broedvanEs;
meen voor: trouwe gezel, strijdgenoot (fides

.Ichates).

Achélen, a g c h e l e n, (eig. achtel,
achtendeel), n. Bene inhoudsmaat, weleer
in sommige neder] steden in gebruik, —
6,773 kop.
achemineeren (spr . asj ) fr. (ache
miner, v. chemin, weg) den weg banen ; in
gang brengen ; — aeheminemént, n.
(fr. spr. asj'mien'mán) het middel om tot
iets te geraken, de inleiding, padbaning.
Aehérnar, m. (verbasterd v. 't arab.
achir-el-nahr, d. i. het einde der rivier) v.
a priv. en chairein, zich verheugen) Astron.
ster van de eerste grootte in den Erydanus
—

-

(r Erid,ani) .

Achéron, in. gr. Myth. de stroom der
smarte, Bene der vier hoofdrivieren van de
onderwereld ; ook de onderwereld zelve ; —
flectere si nequÉ^o supdros, acherónta mov7, bo,
blijft de hemel doof, zoo moge de hel mij
hooren. z. Pluto.
Acheropïta, n. pl. (gr. acheiropoiPta,

van a priv., cheir, hand, en poi? tós, gemaakt) beelden (van den Heiland of de
Maagd), die niet door menschenhanden gemaakt zijn, maar die men meent door engelen of gezaligden te zijn voortgebracht.
a cheval, z. onder cheval.

acheveeren (spr. acj — ), fr. (achever)
voleindigen, afmaken, klaar maken.
Achia of atschia, f., ook atsjiar
(perz. i tsji r, adj. vermengd) de jonge, met
kokosnotenazijn en kruiderijen ingelegde spruiten van den beneden bamboesstam en v. andere groene vruchten in Zuid-Azië, Indië,
Perzië, enz. ; v. mixpickles.
Achilles, m. (gr . Achilleus) mansnaam:
een vergode gr. held uit den trojaanschen
oorlog ; ook een prachtige surinaamsche dagvlinder ; Log. valsche sluitrede, volgens welke
men bewijst, dat eene langzaam voortgaande
schildpad, die een klein eind wegs vooruit
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is, nimmer door een ander zoo snel als
Achilles loopend voorwerp kan ingehaald
worden, omdat de afstand, ofschoon ook tot
steeds kleinere gedeelten gebracht, nimmer
geheel verdwijnen kan ; — achillëa, f.
of Aehilleskruid, Bot. het duizendblad
(achil%a millefolium; vgl. mi11efo1ium; —
achilles–pees (lat. tendo Achilles) Anat.
gemeenschappelijke pees v. de tweebuikige
kuit- en zoolspier (zoo geheeten naar de
wond, die Achilles daarin kreeg); fig. iemand
gevoeligste, ligtst kwetsbare deel.
Achlys, f. gr. (achlys, donkerheid, nevel), Med. verduistering v. het gezicht door
eene zweer op het hoornvlies van 't oog,
ook die zweer zelve.
Achne, f. gr. (dchné, schuim, vlok) fijn
geschaafd linnen pluksel (c h a r p i e); het
vlokkig slijm der oogleden.
Acholie, f. gr. (van chólos, gal, en
a priv.) galgebrek ; niet-galachtige gemoedsgesteldheid ; ook z. v. a. cholera.
Aeholóë, f. gr., eene der Harpijen (z. a.).
Achór, m., meestal pr. achóres, gr.
Med. hoofdzeer, melkkorst bij kinderen.
Achrói, m. pl. gr. (schrooi, van a priv.
en chróa, kleur) kleurlooze, bleeke menschen, bleekzuchtigen ; -- aehromazie,
I. (v. chroma, n. kleur) Opt. wegneming der
kleuren door de werking van de tegenovergestelde kleuren van het prismatisch kleurbeeld; ook kleurloosheid, ziekelijk, bleek
uitzicht;—aehromatisch,adj. kleurloos,

z. akoluth;
a condition, z. conditie.
Acómashout, n. een hard, geel hout
voor den scheepsbouw, uit Westindië.
Aconïtum, lat., of afgek. akoniet,
n. (van 't gr. akóni ton, v. atone, rotsstuk,
dewijl 't aan steile rotsen groeit) Bot. eene
vergiftige plant, wolfswortel, monnikskap,
waarvan zekere soort ' ( aconitum napéllus)
ook als sierplant in onze tuinen wordt
aangekweekt.

ongekleurd, b. v. achromatische ver-

acquiréndi, m. de wijze van verkrijgen ; aequirént, m. (lat. acquirens) de ver-
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rekijkers, waarin het beeld zonder bonte randen en valsche kleuren wordt voorgesteld
(door den Engelschman Dollond in 17 57
uitgevonden); — aehromatopsie, f. het
onvermogen om kleuren te onderscheiden.
achrónisch (gr. d-chronos ; vgl. c h r on i e k) tijdeloos, ontijdig ; — van sterren:
tegenover de zon bi haren op- en onder
staande ;— a c h r ó n is c h e punten-gan
aan den hemel noemt men de beide plaatsen
van twee sterren, waarvan de eene opgaat
als de andere ondergaat. zoo geheeten vriend
van A e n é a s.
Acidum, n. lat. (van acidus, a, um,
zuur) Chem. een zuur; het zuurzout; een
scherp oplossend zout (eig. sal aeidum); —
acida, n. pl., zuren ; — aeideeren,nw.lat.,
zuur maken, verzuren ; -- aeid&tie (spr.
t= ts), f. verzuring, b. v. der spijzen in de
maag ; — acidificátie (spr. t=ts), f. de
zuurvorming; — aciditeit,f. de zuurheid,
d. i. het wezen, de eigenschap der zuren ; —
acidimeter, m. zuurmeter,. een werktuig
omde sterkte der zuren te ontdekken, in 1820
door Descroizilles uitgevonden ;— acidul.2e,
f. pl. lat. (acidulae stil. aquae, van acidulus,
a, um, zuurachtig) zuurbronnen, zuurachtige medicinale wateren ;— aeiduleeren,
nw. lat. zuur maken.
a commentariis, lat. de geschiedschrijver
van eenen vorst.
Acinesie, z. a k i n e si e;- acoluth,

—

a conto, z. conto; — à contre- coeur, z.
contrecoeur; —aeopum, z. akopon.
Acor, m. lat. Med. het zuur, de zure
smaak, zure oprispingen ; de scherpte des
bloeds.
Aeon, m. het blaauwe koraal uit Afrika.
AeÓrus, m. lat.-gr. Bot. kalmus.
a tosti, z. onder costa ; — a coup perdu,
z. onder coup ; — à couvert, z. couvert.
acqucestus conjugiilis, m. nw.lat. Jur. gemeenschappelijke goedverwerving der echtgenooten.
Acquetta, f. ital. (verklw. van acqua,
water) met water vermengde wijn.
acquiesceeren, lat. (acquiescére, vgl.
q u i e s c e e r e n) zich met iets tevreden stellen, inwilligen, berusten, toestemmen, goedkeuren ;— acquieseentie, f. (spr. t ts)
nw.lat., de geruststelling, bevrediging.
acquireeren, lat. (acquirre, van ad en
quaerére, zoeken, streven) krijgen, verwerven, aanschaffen, zich eigen maken, tot bezit eener zaak geraken, veroveren; modus
--

werver, verkrijger; — acquis, m. fr.
(spr. aid) de geschiktheid of door oefening
verkregene vaardigheid, eene aangeleerde
kunstgreep ; — acquisitie, (spr. t ts) f.
lat. (acquisit) o), verwerving, verovering ; de
koop, aankoop ; het verworvene, verkregene;
— acquisitor, m. de verwerver; —
acquisitum, n., pl. acquisita, het
verworvene, verkregen eigendom.
acquitteeren(spr. ahit—),fr. (acgt utter,
van quitte, z. aid.) iets verrichten, tot stand
brengen ; zich van eene zaak los maken;
zijne schuld afdoen, kwijten, quitantie geven ; — acquit, m. fr. (spr. akí) de *bevrijding van eene schuld, de betaling of uitdelging daarvan ; een kwijtbrief, eene quitantie ; bij het biljartspel, de eerste stoot,
de uitgezette bal ; de plaats waar de bal
moet staan ; — acquit a caution, fr. (spr.
aki- ta - kosión) quitantie onder borgtocht ; —
acquit de douane, fr. spr. (—doeédn') tolbriefje, tolcedel ; — pour (spr. poer) acquit,
bon pour acquit ; voor quitantie, voldaan,
(onder rekeningen).
Acre, f. fr. (spr. ak'r) en eng. (spr
dicer) (van een eelt. woord, dat akker beteekent, verwant met het lat. ager) morgen
lands, eene oude fransche vlaktemaat, die
doorgaans 5 0 ares of een' halven bunder deed;
de eng. acre 0,404 bunder.
Acria, n. pl. lat. (van acer, acris, acre, spits)
—
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scherpe middelen ; - acrifo1um, n. eig.
spitsbiad, steekbiad, of aquifolium, n.
d. I. eig. waterbiacl (verkeerd ook agri/'oliim) de steekpalm, hulst (ilex aquifolum),
een struik met lederachtige, rondom met
stekende doornen bezette bladeren ; - acrimonïe, f. (lat. acrimona) scherpte, zuur,
inz. der ligchaamssappen ; - acrimonieus, adj. wrang, zuur; - acreté, f. fr.,
de scherpte, wrangheid ; de bitterheid, stekeligheid.
Acro—, z. akro—; acta, z. A eten.
Acte (verkort uit het lat. actus, z. akL;
eng. act, fr. acte) in 't algemeen : handeling,
daad, gewrocht der handeling ; eene, plechtige openbare handeling ; hij schouwspelen
een bedrijf; —act of honour, eng. (spr. eM
of Onner), de borgtocht van eenen derde
voor een' afwezigen vriend, om de weigering der betaling van eenen wissel te verhoeden (interventie -acte, noodadres) ; - act of
indinnity, eng., de jaarlijks in het eng. panement doorgaande bill, waarbij ontlieveii wordt
van de niet afgelegde gevorderde ceden ; act of infirmity, eng. cane bill in Eng.,
waarbij allen, die niet tot de bissclioppeljke
kerk behooren, van de staatsdienst werden
uitgesloten ; - act of settlement, de wet
der troonsopvolging van 17 0 1 (ten voordeele
van 't hannoversche huis).
Acten, actestukken, lat. acta, p1.
(v. den sing. actum, verhandeld, iets dat verhandeld is, van agre, handelen, enz.) strijdschniften ; geschriften, van welke men zich
als bewijsstukken in rechten bedient ; rechtsverhandelingen ; stukken door notarissen opgesteld, of door de burgerlijke overheid afgegeven ; - iets ad acta leggen, het hij
zulke acten voegen ; fig. de zaak voor afgedaan
houden, ter zijde zetten ; - acta apostolörum, n. p1. lat., de Handelingen der apostelen;
- a. civila, hurgenlijke acten; - a comitiaUa, landdags-verhandelingen ; - a enminaUa, strafrecliterljke acten; - a. domeshtca, huiselijke papieren en registers;
a. eruditdruin, verhandelingen der geleerden;
- a. generaha, hoofdverhandelingen, die het
algemeene, het geheel eener zaak betreffen;
- a. innotulflta, ingelaschte verhandelingen;
- a. judicial)a, rechterlijke acten; - a.
manuatta of pnivdta, onderhandsehe acten;
.- a. publca, openbare acten of registers;
- a. sanctdrurn, geschiedenis den heiligen;
a. speciala, bijzondere verhandelingen;
- visis actis, na ingeziene acten, na inzage der bewijsstukken of strijdschriften;
- actis testcmntibus, naar uitspraak der bewijsstukken ; - quod non est in actis, non est
in mundo, wat niet in de acten staat, is
niet in de wereld, d. i. is voor den rechter
niet voorhanden.
Acteur, m. fr., schouwspeler, tooneelist,
tooneelspeler ; - actrice, f. (spr. aktries')
tooneelspeelster.
acti labdres jucündi, z. ond. acturn.
Actie 1) f. (spr. dksie), p1. actiën

(oorspr. nederd. vorm van 't lat. acto ; fr.
en eng. action) bewijs van aandeel, van inschrijving, b. v. in den aanleg van een'
spoorweg, enz. ; actiehandel, de handel in
zulke aandeelen ; (de eng. staatsactin heeten stocks) ; - actie-compagnie, f.
maatschappij van actiën-bezitters tot gemeenschappelijk nut en voordeel ; - actiecoupon, f. een deel van eene geheele
actie ; - actionair (fr. actionnaire) of
actionist (eng. (tctionist) m. een actiënbezitten, actie-handelaar ; iemand, die geld
op actiën schiet.
Actie 2) f. lat. (actio van aqWne, handelen), de handeling; een gevecht, eene
schermutseling ; rechtsvondening ; gebarenspraak, de Iigchamelijke uitdrukking eens ccdenaars ; - actio ad deprecatidnem et declaratiönern honbnis, z. v. a. p r 0 c e 5 van
i nj uric (z. a.). - a. ad interésse, rechtsvordering tot schadeloosstelling ; - a. ad
palinod)'am, z. p a I 1 n 0 d i e ; - o. constitutor)a, nechtsvordening wegens het niet betalen eener schuld op den gezetten tijd ; a. credti, rechtsvordering regens schulden;
- a. cnimindlis, lijfstraffelijke rechtsvordering; - a. de evictione, rechtsvordening wegens borgstelling ; - a. desertibnis, rechtsvordering wegens kwaadwillig verlaten; a. divorti, rechtsv. tot echtscheiding; a. emti, rechtsv. van den kooper tegen den
verkooper; - a. ex delicto, rechtsv. wegens
eene begane misdaad; -- a. tide jussorta,
rechtsv. ter zake van borgtocht ; - a. furti,
rechtsv. wegens diefstal ; - 0. hereditar)'a,
rechtsv. ter zake van erfenis ; - a. hypothecara, rechtsv. ten zake van onderzetting
of hypotheek ; - (i. injuniPrurn, z. proces
van injunie; - a. insohdum, rechtsv.
over 't geheel ; - a. locdti, rechtsv. ten zake
van huur of pacht ; - a. mutdi, rechtsv.
om teruggave van het geleende ; - a. nondurn nata, nog niet rijpe rechtsv. ; - a.
persondlis, persoonlijke rechtsv. ; - a. pignoratita, rechtsv. wegens pand ; - a. quanti
min?Jnis, rechtsv. wegens vermindering van
den koopprijs ; - a. reflhis, zakelijke rechtsv.;
.- a. vend)'ti, rechtsv. van den verkooper
tegen den koopen ; - a. spoli, rechtsv. tot
oogenblikkelijke wedergave of vergoeding
eenen genoofde zaak ; - actibnem dare, aanleiding geven tot het instellen eener rechtsvordering - actioneeren, nw.lat., aanklagen, eene recbtsvordening instellen, iemand
voor 't gerecht roepen ; - actionãtor,
m. aanklager; makelaar.
actief,adj. lat.(activus, a, urn) werkzaam,
bedrijvig; aangesteld, in dienst; - activum, n. eene uitstaande schuidvondening;
Gram. de bednijvende, handelende vorm ; verburn actcsurn, een hedrijvend, ovengankelijk werkwoond ; - activa, p1. uitstaande schulden of vorderingen, bet te
goed ; ook baan vermogen : geld, koopwaren,
vaste panden ; - a e t i e v e h a n d e I, uit
voerhandel, wanneer eene natie hare eigen
;
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voortbrengselen uitvoert en verkoopt; in
tegenoverst. van den passieven handel,
wanneer een staat zijne behoeften door andere volken moet laten aanvoeren; — act i e v e s c h u 1 d e n, uitstaande gelden, vorderingen, in tegenoverstelling van p a s s i e v e
schulden : die gelden, welke men zelf
schuldig is; — actieve staat, werkelijke
staat, b. v. van eene vordering, een vermogen, een leger, enz.; — actieve troepen, troepen te veld; in tegenoverst. der
garnizoenstroepen; — actief verm o g e n, het werkelijk voorhanden of baar
vermogen ; — activeeren , nw.lat., in
werkzaamheid, aan den gang brengen ; —
activiteit, f. werkzaamheid, bedrijvigheid;
leven, vuur.
Actionair, z. ond. actie 1).
actioneeren, actionátor, z. ond.
actie ?).
Actionist, z. ond. actie 1) .
Activa, activeeren, enz. z. ond.
actief.
Actor, m. lat.., in 't algemeen verrichter, volbrenger, dader; Jur. eischer in rechten ; ook de door Benen voogd gevolmachtigde pleitbezorger; — actdri incumbit probatto, de aanklager moet het bewijs leveren ; — actorium, n. nw.lat., volmacht,
aan eenen pleitbezorger gegeven.
Actrice, z. ond. acteur.
actu, z. ond. a c t u S.
Actualiteit, actualiter, z. ond. actueel.
Aetuarïus, m. lat., gerechtsschrijver,
houder der acten en protocollen ; bij de oude
Rom : proviandmeester der soldaten.
Actuatie (spr. tie tsie), f. nw.lat.
Med. het aan den dag leggen der werkzaamheid an een middel op levende ligchamen,
werkende kracht.
aetueel,adj.fr. (actuel; mid. lat. actudlis,
e, van 't lat. accu, inderdaad) werkelijk,
wezentlijk, in tegensi. van 't geen slechts
zoo genoemd wordt; tegenwoordig; werkend,
dienstdoend (in tegenst. van virtueel en
p o t e n t i it e 1) ; — actualiteit, f. nw. lat.
actualitas) werkelijkheid, wezentlijkheid, tegenwoordige werkzaamheid; —actualiter, adv.
lat., of actuellement, fr. (spr. aktuell'mán)
werkelijk, inderdaad; thans, dadelijk, tegen
-wordig.
Actum, lat. (actus, a, um, part. van
agere, handelen, doen) gedaan, verhandeld
(gebruikelijk bij rechtshandelingen, met bij
tijd, waarop zij geschied-voeginad
zijn); — acturn in sendlu, gedaan in den
raad ; — actum ut supra, gedaan als boven
(gemeld is); acti labdres jucundti, sprw. na
geda. n werk is 't goed rusten.
Actus, m. lat., pl. actus (van agére,
handelen ; gew. verkort tot acte (z. ald.)
handeling, bedrijf; het gebeurde, voorval,
de geschiedenis; in de scholen : mondelinge
voordracht ; — actu, werkelijk, inderdaad;
-- actu stade°ns, werkelijk studeerende; —

—
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uno actu, in eene (onafgebrokene) handeling ; — actu corpordli of personáli, persoonlijk ; — actus continuus, onafgebroken voortdurende handeling; — actus fidéi, z. v. a.
auto-d a-f é (z. ald.); — actus inter vivos,
onder levenden gedane handeling; — a. j u
gerechtelijke, buiten -dicls,extraju
handeling; — a. juridicus,-gerchtlijk
rechtszaak; — a. mërae facultdtis, rechtshandeling, die alleen van de willekeur des
handelenden persoons afhangt (welker uit
nooit door verjaring kan verloren-oefnig
gaan); — a. ministeridles, geestelijke ambtsverrichtingen, als doopen, enz.; — a. oratorius, oefening in het redevoeren; — a. prieátus, niet openbaar gedane handeling; —
a. proxy mus, op verre na nog niet volvoerde
handeling of onderneming; — a. 7;ublicus,
openbare handeling ; — (t. scholasticus, school
feest, schoolplechtigheid ; — a. simulbtus,
schijnhandeling; — a. solénnis, plechtige
handeling; -- a. voluntariae jurisd ictidnis,
handeling van vrijwillige rechtspraak.
acueeren, lat. (acu)'re) scherpen, spitsen;opwekken; — geacueerde letterg r e e p, eene lettergreep, die den scherpen
toon heeft, gescherpte lettergr. ; — acuut
(lat. acutus, a, um) scherp, spits, snijdend,
stekend; — acute ziekten, hevige, zich
snel ontwikkelende heete ziekten, heete
koortsen, gevaarlijke ziekten; -- acuturn ingenáum, een helder hoofd ; — acutangulair, adj. nw.lat. scherphoekig; — acumen, n. lat. de scherpzinnigheid.
Acul of Accul (spr. aku) fr. de ach
achterdeel ; blinde straat, zak -tergond;h;
— aculeeren, bij 't paardrijden te ver
achterop zitten.
acuul(Jus, m. lat. (vgl. acus) stekel, angel;
-- aeuleïfórm, adj. stekelvormig.
Acumbre, n. eene spaansche vochtmaat van ongeveer 2 kannen.
Acumen, z. ond. acueeren.
acus, f. lat., de naald; — acus magnetica, de magneetnaald ; — a. probatoria, de
proef- of probeernaald ; — acupunctuur, f. nw. lat. (acupunctura, van acu
pung)re, met de naald steken) Chir. de
naaldsteek, eene kunstbewerking, waarbij
het lijdend deel met Bene naald wordt doorstoken;— aeupuncteeren,met den naaldsteek behandelen, genezen ; — acu tetigisti
(rem), z. ond. res.
Acustiek, z. a k u s t i e k — acutangulair, z. acueeren.
Acuti, z. a g u t i.
acuut, z. ond. acueeren.
Acy—, zie a k y—.
ad, lat. voorz. tot, aan, naar, tegen, enz.;
in samenst. verandert de d gemeenlijk in
de naastvolgende consonant, zoodat ad vóór
c, f, g, 1, n, p, r, s, t overgaat in ac, af,
ag, al, an, a, ar, as, at, b. v. accommodeeren,n affigeeren, enz.
Ada, z. Adéla.
ad absurdu rn zetten of brengen, z. absurd.
;

,

ad acta leggen, z. acten.
Adáctie (spr. 1 s), f. lat. (arlactio,

van adigére) het aanhouden, noodzaken, de
dwang ; — addetus, genoodzaakt, gedwongen.
adaequeeren, lat. (ad-aequuure) gelijk
maken,effenen ; — adaequaat, adj. gepast,
overeenstemmend; volkomen, volledig; -ada qutie (spr. t ts), f. de gelijkmaking,
gelijkstelling, effening.
adoereeren, lat. (ad-aerdre, van ad en
aes, gehit. aeris, erts, koper, geld) in geld
aanslaan of veranderen, verzilveren; —
adaerátie (spr. t ts), f. liet aanslaan in
of tot geld, inz. bij leendiensten.
—

adagio, it. (spr. adá-cdzjio) Muz.langzaam, gematigd, zacht -- adagio, n.
een langzaam en zacht, met gevoel te spe
stuk ; — adagiétto, n. een kort-len
adagio, een minder langzaam te spelen stuk;
— adagio assá2 en adagio di molto, zeer
langzaam; — adagíssimo (spr. —(lzjí -si—)
;

ook adagio-adagio, uiterst langzaam.
adagium,n. plur. a d a g i a, lat.: spreekwoord, les der ondervinding ; — adagia–
dus, m. iemand, die zich gaarne en vaak
van spreekwoorden bedient, spreuken man;
— adagiolcgie, f. lat. -gr., vei i uneling van spreekwoorden, spreukverzameling;
ook spreekwoorden -leer.

adaktylisch, adj. gr. (vgl. (l a k t y 1 u s)
zonder vingers of teenen.

Adalbert , z. Ade1bert en Albert.
ad altiora, z. onder altos.
Adam, nl. hebr. naam : aardman, mensch;
de oude Adam, d. i. de zondige, onverbeterde mensch, in tegenst. met de nieuw e

Adam ; -- adámische aarde, het
overschot van vergane lijken ; de slib, tiet. bezinksel van in het water verrotte stoffen ; --

adamiinen of adamieten, m. pl. spotnaam van eene christensecte der 2de eeuw;
eene dweepzieke secte der 13de eeuw, ook
P i c a r d e n genoemd naar haren stichter,
den Franschman Picard — adamie
-tenofaklprs,
uitzinnige secte
van wederdoopers in de 1 ode eeuw, te
Amsterdam ; -- adamsappel, nl. 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 van het strottenhoofd aan de
voorzijde van den h als — adamsnaald,
f., z. y u c c a — ádamsvij geboom,
m., z. pizang.
;

;

;

ad amussini, z. amussis; -- a(1 an)nium,
z. an/mus.
Adansonia, f. Bot. plantensoort, waartoe o. a. de apenbroodboom (adansonia ditgih/ta) behoort (naar den franschen natuur kenner A d a n s o n zoo geheeten), de; dikste
onder alle afrikaansche boomen, van 8 tot
10 meters dik en doorgaans niet meer dan
4 met. hoog.

adapteeren, lat.(ad-aptdre)passend maken, aanvoegen, schikken ; — adaptábel,
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adj. nw.lat. l) tsSend,aanwendbaar; — adaptátie (spr. tie tsie), f. (adaptatie) aan
aanpassing, in- elkander-voeging. -sluitng,
Adár, in. hebr. de Ode maand van het
burgerlijke of de 1 Zde van liet godsdienstige
jaar der Joden, overeenkomende met het
einde van february en liet begin van maart;
12de maand van 't jaar der oude Perzen.
ad arena, z. ond. arnta.
Adárme, klein spaanscli gewicht, dat
ongeveer twee grammes doet; ook een klein
Z.amerik. gewicht.
a dato, z. datum ; --- ad bene esse, z.
ond. bene; — ad bene I)lacitummi, z. p l a c it u m; — ail calendas graecas, z. c a f e ndae; — ad ca])tum, z. captus; — ad
computuum, z. computeeren; — ad concludendum, z. c o n c 1 u d e e r e n; — ad corpus,
z. corpus.
Addaties, pl. (fr. adatais, adatis) katoenen, moeselienachtige stoffen uit Bengalen.
add dtur, z. ond. addeeren.
aá decretuuuz, zie decreet; — ad deliberandum nemen, z. ond. delibereeren, -addenda, z. ond. addeeren.
ad cleposi'luim z, z. d op o n e e r e n.
addeerebi, lat. (add/ire, van ad en
dare, geven) of additioneeren (spr.
t=ts) fr. (add/Bonner) toevoegen; getallen
verzamelen, bijtellen, sa ►nentellen, de som
van eenige getallen zoeken ; -lat., er worde bijgevoegd, men doe bij ! —
adde ! voeg bij ! — addénda, pl. toevoegsels, bijlagen, aanhangsels — additament, n. (lat. addita iéntum, pl. additamenta) een bijvoegsel, aanhangsel ; eene
toegift, toelage (bij de bezoldiging) ; — ad;

dítie (spr. t

--- ts), f. (at. adlditio) de bij voeging, toegift ; Arith. de samentelling; Typ.
wat op den kant der bladzijde (in marline)

gedrukt wordt ; — additioneel (spr.
t ts), (fr. additioneel) bijgevoegd, bij wijze
van aanhangsel of volledigmaking, b. v. Bene
additioneele wet, Bene wet ter aanvulling;
— additief,adj.wat bij te voegen is. Math.
van grootheden, die door 't additie -teeken
(-,j) verbonden zijn, het tegengest. van s u b-

tractief.
Addi, m. de Ode maand van het indische jaar, ongeveer onze july.
addiceeren, lat. (ad-dicére) gerechtelijk toekennen , overgeven , toewijzen ; —
addietie (spr. t ts) addictia, f. Jur. de
toekenning, toe ijzing, b. v. add. bon//rum,
de toekenning der goederen ; -- acid. hereel/hit/s; de toekenning des erfdeels.
^

ad (1/eau rlict^wn, ad (lies vitae, z. dies.
addio, it., z. v. a. adieu, z. aid.

Additament, additie, additioneel, additief, additioneel, z. ond.
addeeren.

addosseeren, fr ., beter a do s s e e ren,
z. aid. ; — addres, z. adres.
adduceeren, lat . (arlclucére) aanvoeren,
bijbrengen ; aantrekken ; — adduetie
(spr. ts), f. n's'. lat., Chir. liet aanvoe-
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ren van een lid, de aanvoerende spierbeweging ; — adduetóres, Anat. aanvoerende trekspieren.
adduleeeren , nw. lat. (addule?ire)
verzoeten, zoet maken.
ad duplicandum, addupliceeren, z.
onder d u p l u m.
adé, z. V. a. adieu, z. aid.
Adéb, n. (arab. regel, wet) egypt. gewicht 1 pond.
a découvert, fr., z. d e c o u v r e e r en.
12
Adela, f . rekenmunt in Suratte
ropy.
--

Adéla, Adèle, Adeline, ook Adelaide of Adelheide (verkort Ada)
oudd. vr.naam : de edelgeborene, van een
edel geslacht afstammende ; — A ' delbert,
Aalbrecht, A 1 b e r t, door adel of edele
af komst schitterend ; -- adelbonden,
m. pl. (zw. en leen. bonde, landbouwer,
oud-noordsch Bondi), aanzienlijke vrije boeren, in Holstein ; vgl. o d e l b o n d e n;Adelgûnde , A 1 d e g ó n de , vr. naam:
edele krijgshaftige vrouw; vgl. K u n i g u n d e.
Adelantádo, in. sp. (eig. een bevorderde) voorheen stadhouder eener provincie;
thans eeretitel van eenige spaansche familiën.

Adelbert, Adelgonde, enz., zie
Adéla.

Adelobránchisch , adj. gr. (van
ádélos, onbemerkbaar) N. H. met verborgen
kieuwen; — adelodérmiseh, adj. met
onder de huid verborgen kieuwen ; — adelogéniseh, adj. van niet erkenbaar gesla c ht ; — adolopneumónisch, adj.
met verborgene longen ; — adelopóden,
pl. schijnbaar voetelooze dieren, voetverbergers; — adelopódisch, adj. zonder zichtbare voeten.
Adelphie, f. gr. (van adelphós, broeder) eig. verbroedering; Bot. het onderling
samenwassen der meeldraden ; — adelphisch, adj. met samengegroeide meel
; — adelphísmus, m. het broe--draen
derverbond, de verbroedering ; — adel
pl. verbroederaars, ordebroeders-phísten,
in Italië ; — a delphixie, f. innig verband tusschen de ligchaamsdeelen.
Adelwyn, Alewyn, m . (oudd. Adal
win), mansn.: edele vriend.
á demi, z. demi.
ademtin, f. lat. (van adimére, tot zich nemen) Jur. ontvoering, wegneming; — ademdo bondrum, de goederen-ontvoering ; — a.
c-ivitiitis, de intrekking van het burgerrecht,
verbanning uit de stad; — a. legatdrum,
de onttrekking der legaten of erfmakingen;
— adémtum legdtum, z. onder 1 e g e e r e n 1) .
Adenalgie, f. gr. (van adén, klier)
Med. de klierpijn, pijnlijk kliergezwel; —
adenálgisch, adj . de klierpijn betreffende;
— adenemphráxis, f . verstopping der
klieren — adenemphráctisch,adj.door
klierverstopping veroorzaakt ; — adenitis,
f. klierontsteking — adenoehirapso-

;

;

logic, f. de leer om met de hand krop
te genezen (een vermogen, dat-gezwln
men den engelschen koningen toeschreef) ;
— adenographie, f. de klierbeschrijving, verhandeling over de klieren ; — adenologie, f. de klierenleer ; — adenóncus, het harde kliergezwel — ade nophtalmie, f . ontsteking van de klieren der oogleden ; — aden.oph:rma, n.
kliergezwel ; — adenósis, f. chronische
klieraandoening ; — adenosklerosis, f .
pijnlooze klierverharding — adenoto
doorsnijding, ontleding der klieren.-mie,f.d
Adeodátus (van 't lat. a Deo dates)
mansnaam: van God gegevene, godsgave, z.
v. a. Theodoor.
Adeóna, f . godin der aangekomenen te
Rome ; zij had geene tempels, zoo min als
A b e o n a ; (z. a.) ; — ook eene soort van
poliepen.
Adephagie, f. gr. (v. ádén, genoeg,
en ahágein, eten) Med. overmatige eetlust,
vr aatzucht ; —adephagus, adephaag,
m. een veelvraat.
Adept, m. lat. (adéptus, eig. wie iets
verkregen of bereikt heeft) ingewijde in zoogenaamde geheime kunsten of wetenschappen, wonderman ; goudmaker, die zich beroemt den steen der wijzen gevonden te
hebben, alchemist ; — adéptie (spr. tr.․),
f. (lat. adepíio) de verkrijging, verwerving.
Ades, z. Hades .
AdespOta, pl. gr. (van a. priv. en
despótés, heer) goederen zonder bezitter; werken van onbekende vervaardigers.
;

;

ad esse, z. esse.

à dessein, z. dessein.
adésso, it. (uit het lat. ad ipsum ontstaan) terstond, dadelijk, op 't oogenblik.
á deux mains, z. onder main.
ad excipiéndum enz., z. ond. e x c i p i ë e r e n.
— ad exémplum, z. oud. exempel ; —
ad extrémum, z. e x t r ê in e; — ad futuram memoriam, z. f u t u r u ni.
adheereeren, lat . (adhaerére) aanhangen, aankleven, zich voor eene zaak ver
; — adhoerent, m . (lat. adhaerens)-klaren
een aanhanger, aasklever ; — adheerén
lat., het aanhangen ; de aan-tie,f.nw
; — adhoezie, f . Phys. het aanhan--hang
gen, aankleven van twee ligchamen, wanneer hunne oppervlakten in vele punten met
elkander in aanraking gebracht worden, de
aanklevingskracht ; Med. aankleving van organen ; Pol. 't erkennen en huldigen van
een' nieuwen meester ; — adhoezi f,
adj. klevend; adhwzieve pleister, Chir.
kleefpleister.

ad hastam publicam, z. hasta.

adheriteeren, lat . fr. (vgl. heriteeren)
tot erfgenaam benoemen ; — adheretán tie (spr. tie tsie) benoeming tot erfgenaam.
adhibeeren, lat. (adhib^re, van ad en
habére hebben) gebruiken. aanwenden ; toevoegen (b. v. der zake kundige personen);
— adhibenda , p1 . aantewenden hulp -
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middelen ; — adhibítie (spr. t ts), f.
aanwending, ten-nutte-making.
ad hoc (scil. negotium) lat., daartoe, tot die
zaak (b. v. de commissie ad hoc, de daartoe
benoemde commissie) ; rechtstreeks, bepaald,
juist, stellig (b. v. antwoorden).
ad hominem, z. ond. homo ; — ad honds-em, enz., z. ond. honor.
adhorteeren, lat. (adhortári) aanmanen ; -- adhortátie (spr. tie— tsie) f. de
aanmaning — adhortatorium, n. of
adhortatoria (epistóla) f. nw. lat., ver
-manigsbref.
adhuc sub judice lis eat, z. ond. lis; --ad dune locum, z. ond. locus..
a dz, it. Kmt. op den zelfden dag (na
te betalen), op zicht. -nelijkws
adiagnostisch, adj. gr. (vgl. diagnosis,
etc.) Med. niet of moeijelijk te onderscheiden.
Adiakritolatrie, f. gr. de verstandelooze veneering.
Adiántum, n. lat. gr. Bot. vrouwen haar, venushaar (eene R aterplant)
adiaphaan, gr. (van a priv. en dia
d i a p h a a n) ondoorzichtig.
-phanPs,z.
Adiaphóra, pl. gr. (van a priv. en
sliaphdros, verschillend, dus eig. niet ver
onverschillige dingen, de zulken,-schilend)
die men zonder kwetsing des gewetens aan
verwerpen kan ; ook wijnsteengeest-nemof
zonder reuk ; — adiaphorïe, f. onverschilligheid, vgl. indifferentismus;adiaphóriseh, adj. zedelijk onverschillig. —. adiaphorísten, lutheranen in
de 1óde eeuw, die in sommige leerpunten
Melanchtons gevoelen omhelsden ; onverschilligen, vrijdenkers, vrijgeesten, vgl. i n d i fferentist.
Adiapneustïe, f. gr. (vgl. diapnoë en
pneurna) Med. belemmering van de natuur
uitwaseming ; van daar : adiapneu.--lijke
stiseh, adj. die belemmering betreffende.
Adiarrhaea, f. gr. (van a priv en
d i. a r r h o e a, z. a.) Med. de verhindering van
den stoelgang, gebrek daaraan, verstopping.
Adiastasie, f. gr. (van a priv. en diastásis, z. a.) Phil. onmiddellijke nabijheid
der goddelijke werking.
Adidi, indische Myth. de moeder der
goden, gemalin van K a s y a p a; als allegorie
is zij de oorspronkelijke dag, en haar gemaal
de oneindige ruimte.
à die, lat. z. ond. dies.
adieu! fr. (spr. adjéd; ontstaan uit á en
Dien, z. a.) God zij met u ! vaarwel ! —
adieu, n. het afscheid, vaarwel, scheiden,
b. v. adieu zeggen, afscheid nemen, scheiden.
adigeeren, lat. (aflig Ire) aanhouden,
noodzaken, dwingen drijven.
adimeeren, lat. (adimére) onttrekken,
wegnemen.
;

adimpleeren, lat. (ad-implére) vervul len, volvoeren, voleindigen.
ad inciías re dáctus, lat. tot het uiterste,
tot den bedelstaf gebracht, schaakmat gezet ; ten val gebracht, verleid, ontmaagd.
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ad infinïturn, z. i n f i n i t u m; — ad inJ'ormándum, z. i n f o r m e e r e n;— ad instantiarn,
z. instantie; — ad instar, z. instar; --ad interim, z. interim.
agio, z. addio.
adipeus, nw. lat. (v. h. lat. adeps, vet)

vet, smerig ; — adipide, f. nw. lat. Chem.
de vetstof ; —adipocëra, f. (van céra, was)
of fr. adipoeïre, vetwas ; lijkevet.
Adipsia, n. p1. gr. (van (t priv. en dípsa,
dorst) Med. dorstlesschende middelen ; —
adipsie, f. liet ontbreken van dorst (in heete
ziekten).
adiráto, it. Muz. toornig, vergramd.
adire, lat. (proms, adéo) er heen gaan, opaan gaan, toetreden, enz.; — adfre hereditátem, Jur. de erfenis aanvaarden ; — a. in jus,
voor 't gerecht verschijnen ; — aditio hereditdtis, f. aanvaarding eener erfenis; — adituus, m. de toegang.
a (12rittura, it., z. ond. d i r i g e eren.
a discrélion, fr., z. ond. d i s c r e e t.
aditio enz., z. onder adire.
a ditto, it., beter a detto, z. ond. delta.
Adj., afkorting v. a d j e c t i v u m, adjunct, adjudant.
adjacent, lat. (adjcicen.s, v. adjacére,
aanliggen) aanliggend, aangrenzend; -- adjacent, nn. grensnabuur, bijwoner.
adjiceeren, lat. (adijicére) bijvoegen, bij doen ; nabedingen ; — ad jéctum pactum, zie
p a c t u m;— aCl j ectie, f. (lat. adjectio)
Jur de vermeerdering, toevoeging, toelage
bij het geboden geld; — ad j ee tivum of
adjectief, n. Gram. bijvoegelijk naam
woord, dat eene hoedanigheid-word,het
toekent aan het begrip, door een zelfstandig
naamwoord uitgedrukt;—a dj e c t i e v e k 1 e ur e n, in de verwerij : kleuren, dir, zich niet

op het doek hechten dan door tusschenkomst
van eene of andere zelfstandigheid ; — arlject"ave, als bijv. naamw. gebruikt.
Adjoint, nl. fr. (spr. aclzjnai'n) z. v. a.
adjunct, z. ond. adjungeeren.
adjourneeren, liever a j o u r n e e r e n,
z. a.
adjudant, adjudantuur, z. and
a djuveeren.
adjudiceeren, lat. (adjuclicdre) gerechlelijk toekennen, toewijzen ; — adjudicátie (spr. t - ts), f. de gerechtelijke toekenning van een recht, inz. van het eigen
— adjudicatief, adj. ow. lat. toe--dom
kennend, dat gene waardoor iets toegekend,
toegewezen wordt.
Adjument, n. lat. (adjuinéntum, v. adjuvizre, z. a dj u v e e r e n) hulpmiddel, bijstand.
adjungeeren, lat. (arljung re) toevoegen, iemand in zijne bediening ren' helper
en toekornstigen opvolger geven ; -- adjunct of adjunetus, m. helper, toegevoegde ambtgenoot ; -- (r.rljufetUs sine spe,
a coin 5J)", adju nut zonder, niet hoop van
opvolging ; ----- adj unetie (spr. t s) f.
lat. (arijunctTh) toevoeging, veieeniging, ver
— adjunctuur, f. nw. lat., ambt-bindg;
-

;
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van zulk een' toegevoegder persoon ; — adjunctum, n. lat. bijlage, toevoegsel.
adjureeren, lat. (adjuráre) bezweren,
beeëdigen ; — adjuretie (spr. lts), f. bezwering.
adjurgeeren, nw. lat. (lat. jurg?cr e,
twisten, voor 't gerecht strijden, jurfgiumn,
twist) twisten, kijven , — adjurgium,
n. twist, krakeel.
adjusteeren,nw .lat. (adjustáre, z. j u s-

t e e r e n) of ajusteeren, (spr. azju—) fr.
(ájuster) gelijk, effen, overeenstemmend maken, bijleggen, in orde brengen, zich gereed
maken ; — adjusteer–balans, in het
muntwezen eene vereffenings- schaal, muntschaal, evenaar ; — ajustage, f. fr. (spr.
azju- sta -zj') de vereffening der muntspeciën ;
ook de opgezette buizen, inz. aan fonteinen;
— ajustement, n . (spr. azju-st'máiz), het
terechtmaken, schikken, aanpassen ; de kleeding, opschik, dracht; Kmt. de vereffening,
schikking der assurantie-schade ; — ajusteur, m. (spr. azju—) de werkman, die
met de vijl aan de munten liet juiste gewicht geeft.
ad justi fiicándum, z. ond. juste.
adjuveeren, lat. (adjuvi re) bijstaan,
helpen, ondersteunen ; — adjudant, m.
(van 't lat. adjutannns, adjutare) een mede
een officier, die de dienstbe--helpr,inz.
stellingen bezorgt ; -- adjudantuur, f .
nw. lat., het ambt van een' adjudant; —
adjuvánt, m. (lat. adjuvans) een helper,
inz. bij muziek ; — adjuvans (7nedicamen turn) n., pl. adjuvantia , Med. helpende middelen , bevorderings-, ondersteuningsmiddelen ; — adjuvátie ( spr. t ts),
f. nw. lat., de hulp, ondersteuning ; — ad
lat. een helper, hulp ; — ad-jutor,m.
jutorisch, adj. behulpzaam ; — adjutor^.um, n . lat., hulp, ondersteuning, hulp
; — adjutatorium, n. ow. lat.-midel
Anat. schouderbeen.
ad latus, z. onder 1 a t u s.
adléeli, of aliécti, (v. al-leg(re, b (jkiezen)
de bijgekozenen, de in een collegie bij ver
bij de Romeinen zij,-kiezngopm;
die uit den ridderstand tot senatoren verbeven werden ; — adléctie of alleetie (spr. t s), f. opneming.
Adli, n. eerre lengtemaat in Georgië
100 adli's 14 7 brabantsche ellen.
ad libitum, zie libitum; — ad liquidándum, z. end. l i q u i d e ; — ad manncldtum, z.
mandaat ; — ad manus, z. ond. menus;
-- ad maginem, zie margo.
admasseeren, nw. lat. (fr. amasser)
ophoopen, te hoop of tot eene massa br en gen ; — admasseering, ophooping.
ad mehorem fortunain, z. ond. f o r t u n a in;
— ad inensuram, z. mensura.
Adminatie (spr. t ts) f. nw. lat. (vgl.
m i n a t i e) Jur. bedreiging) eene symbolische
injurie).
-

—

adminiculum,n. lat. (v. ad. en maims,
hand) hulpmiddel ; bijzaak ; pl . admini --
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cola ; — adminuciclum probatidniis, hulpmiddel tot het voeren van een bewijs ; —
adminiculeeren (lat. adminiculáre) hel
ondersteunen, sterken, bijstaan, kracht-pen,
bijzetten.
administreeren, lat . (administr áre,
vgl. minister, ministreeren), besturen, waarnemen, handhaven ; voor rekening
V. eengin derde eerre handelszaak besturen;
R. K. uitdeelen, toedienen, b. v. de sacrainenten ; — administratie (spr. t ts)
f. de waarneming, het beheer van een ambt
of post of handelszaak ; het toedienen der
genademiddelen of sacramenten ; — ad ministratief, adj. waarnemend, besturend, beherend ; — administrateur, fr.,
of administrator, lat. m. waarnemer,
bestuurder, opziener, voogd, regent ; uit
laatsten wil ; — admi --voerdan
nistratorium, n. schriftelijke opdracht
tot beheer van eens anders eigendom.
Admiraal, liever amiraal, ui . (crab.
ontstaan, met weglating van 't laatste woord,
uit a nl i r - a l - b a < h r, d. i. bevelhebber op
zee) de vlootvoogd, de opperbevelhebber eener
vloot ; liet schip van den vlootvoogd ; H. N.
een der schoonste dagvlinders ; — admi raalsehap –zeilen, een jaarlijksch zeilfeest te Amsterdam, welks instelling reeds
zeer oud is ; — admiraliteit, f. de
zeeraad, zeekrijgsraad, de vergadering der
gezachvoerders ; het toezicht over het zeewezen, vroeger hier te lande toebetrouwd
aan vijf admiraals— eollegiën, welker
leden door de steden werden afgevaardigd;
— admiránte, m. de opperbevelhebber
te water en te land in Sp anje.
admireeren, lat. (adrnirt re) bewonderen, vereer d n ; -- admirábel, adj. (lat.
admm'irab)lis, e) bewonderenswaardig ; wonderschoon ; — admirateur, in. fr., een
bewonderaar, aanbidder ; -- admiratie
(spr. t ts), f. lat. (adm iratio) de bewon,

dering, vereering.

admisceeren, lat. (adliraiscére), bijmen gen.
Admissarius, m. lat. (van ad-ntitdre

,

zie a d n1 i t t e e r e n) springhengst, klophengst.
admitteeren, lat. (admittcre) toelaten, den toegang vergunnen, inwilligen, laten gelden of geschieden ; — admittdtur,
hij mag toegelaten worden (schriftelijk getuigenis, dat iemand bekwaam bevonden is
om eerren rang of graad te bekomen) ; —
admiftitur, het worde toegelaten ; — admissie, f. (lat. admissio) toelating, toegang, opneming, verguning ; — admissíbel, adj. nw. lat., aannemelijk, geldig

toe te laten.
admodiëeren, mid. lat. (admnod i.áre),
1) (van roodas, maat ; ad modum redirére)
verminderen, niatigen ; 2) (fr. amodier, van
't lat. nnod-iius, schepel, dewijl de eigenaar
een bepaald deel van 't geoogste graan kreeg)
een stuk lands in pacht geven, verpachten;
— admodiátie (spe. t ts), f. de pach,
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AD MODUM
ting en verpachting van de landerijen met
alle daartoe behoorende rechten ; de aanbesteding van een werk ; — admodiátor,
lat., of admodiateur, fr. (amodiateur)
de pachter en verpachter van een goed.
ad módum, z. onder modus.
admoneeren, lat. (adrnonére) herinneren, vermanen, waarschuwen, berispen ;
admoniteur, in. een vermaner, waarschuwer; een kloosterling, die den jongeren
broederen hunne pliglen voorhoudt ; — admonitie, f. (lat. admonitio) de heriitnering, waarschuwing, vermaning.
admoveeren, lat. (adinovi re) aan voeren, bijbrengen.
ad mnultos annos, z. ond. annuus ; — ad
nauseam usque, z. nausea ; — ad norma-mn,
z. n o r m a ; — ad notaris (lat.) nemen,
z. ond. nota.
adnoteeren of annoteeren, lat.
(annottire) opmerken, aanteekenen, opschrijven ; — annotánda, pl. opteekenensof opmerkenswaardige zaken —annotáta,
H. pl. aan- of opmerkingen ; — annotatie (spr. tie tsie), f. (lat. annotatie) de opmerking, aanteekening.
ad notitTamn, zie onder notitie.
adnubileeren, lat. (adnubildre) omwolken, verdonkeren.
ad nutum, z. nutus ; — ad oculum- of
ad oculos demonstreeren, z. demonstreereii.
AdÓha, f. mid. lat. (ook adohamnéntummm,
misvormd van het roman. adjudha, lat. adjuméntum) geldelijke hulp van leenmannen
aan hunnen leenheer.
Adolescentie, f. lat. (adolescentia)
jongelingsleeftijd, jeugd.
Adolph, beter Adolf, manse. (ontstaan v. S. uit A d e 1 w o 1 f, v. a. uit het
gothisch A t h a u 1 f), de edele held, de hoog
pleegvader, voogd, hel--edl;(hupvar,
per ; --- Adolphe, Adolphíne, f. de
hoogedele ; — Adolph-d'or, in. een
gouden Adolf, zweedsch-pommersch goudstuk
6,30 gl.
Adoneea, f. gr. (Adónaia) de met
Addnis gepaarde (bijnaam van Venus).
Adonái, in. hebr., mijn Heer (alleen
bij de toespraak tot God door de joden in
plaats van Jehovah gebruikt).
Adonis, in. gr. Myth. een zeer schoon
cyprisch jongeling en lieveling van Venus,
the door een wild zwijn verscheurd werd;
zijn lijk werd in eene anemoon veranderd,
en te zijner gedachtenis feesten, A d o n i ë n,
ingesteld, die 3 dagen duurden ; ook een
duitsche blaauwkleurige vlinder (papmlto
adonis), alsmede eene plantensoort, waartoe
de adonisbloem of 't adonisroosje,
vuurroosje (adonis autumndl'is) behoort ; —
zich adonizeeren (fr. s'adoniser) zich
tote een Adonis maken, zich opschikken,
tooijen ; — adonisateur, n1. fr., een kap
; — adonis– tuinen hij de oude Grie--per
ken : trek- of broeikasten, of met aarde ge;

vulde vlakke vaten, waarin vlugopschietende
gewassen geteeld werden ; — adóniseh
vers, n. (lat. adonzus versus) n., of adon1cuS, im versmaat, die uit de beide laatste leden van een' hexameter, uit een' dak
trocheus, soms spondeus, bestaat-tylusen
(— -- -- — b. v. woordenverklaarder,
touwslagershandwerk.
Adóntagra, gr. Chir. een werktuig
om tanden te trekken, door den Engelschman Reece uitgevonden.
adopteeren, lat. (adoppti re, v. ad en
optáre, wenschen, kiezen), als kind aannemen ; billijken, aannemen, goedkeuren ; zich
toeëigenen, aanmatigen ;— een g e a d o pt e e r d kind, een (als zoon of dochter) aan
adoptátor,ni. die iemand-genomkid;—
als kind aanneemt ; — adoptiánen (spr.
t s), pl., eerie christensecte der 8ste eeuw
in Spanje, zoo geheeten, omdat zij beweer
dat Christus naar zijne menschheid-den,
slechts een aangenomen (adoptieve) zoon van
God was ; zij worden ook Felicianen genoemd
naar den bisschop Felix van Urgel; --adóptie (spr. t s), f.. (lat. adopt o, sa
uit adoptatio) de aanneming als-mengtr.
kind van een' zoodanig' persoon, die dus
verre onder vaderlijk gezach stond; vgl.
a d r o g a t i e — adoptieloges, f. pl.
zusterloges, bijloges bij de vrijmetselaars;
— adoptief, adj. (lat. adopatfvus, a, urn)
aangenomen, b. v. een a d o p t i e f kind ; —
wat tot de aanneming als kind behoort;
ook: vreemd: adoptief haar; adoptieve
goederen.
adoreeren, lat. (adorlire) aanbidden,
vereeren, vergoden, hartstochtelijk liefhebben,
huldigen ; — adorabel, adj. aanbiddens;

waardig, zeer schoon, voortreffelijk, wonderschoon ; — adorateur, ln. fr., een aan

vereerder, minnaar ; — adoratie-bider,
(spr. t. ts), f. huldiging, de moedige ver
aanbidding ; — adoránten, m.-eringof
p]. aanbidders, eenc partij der socinianen
(z. aid.), die aan Christus goddelijke vereering toekenden.
adorneeren, lat. (ad-ore drek versieren,
opschikken, opluisteren.
Ados, in. fr. (spr. adó, van dos, rug,
en het voorz. à), een afhellend, naar de zon
gericht tuinbed — adossement, n. (spr.
—man) de helling, aanleuning ; — adosseeren (fr. adosser) schuins opwerpen, hel
maken ; Mil. den rug dekken : een le--lend
ger tegen een bosch a d o s s e e r e n, het door
een bosch den rug dekken.
adouceeren (spr. adoes—) of adou;

cisseeren (spr. adoesi-s—) fr. (adouci.r,
van doux, zoet, zacht) verzachten, verzoeten ; matigen, lenigen, stillen ; glad maken ;
Piet., de onttrekken verzachten, verdunnen;
vgl. ook t e in p e r e n — adoucissemént, fr. (spr. adoesi-s' mnnári), verzachting,
leniging, vertroosting, opbeuring.
Adówlin of a d a 1 nl e, n. hind. een
graangewicht te Bombay,
! à 4-,' kilo.
;

,

--
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AD PALATUM

ad paldtum, z. palatum ; — ad partern,
z. ond. part ; — ad patres gaan, z. pater;

— ad perpetuarn rei memoriam, z. nnemoria.

Adpertinentiën, z. v. a. a p p a r t i nentien (z. a.).
ad pias causas, of ad pins usus, z. causa.
adplumbeeren,z .app1ombeer en.
ad pandas omniurn, z. ond. pondus; —
ad posteriora, z. ond. posts rus ; — ad praecludéndu?n, Z. praecludeeren; — ad
producéndum, z. p r o d u c e e r e n ; — ad profiténdum et liquidándurn credita, z. ond. 1 i
— al propositum, z. proponee--quide;
ren; — ad protocóllum, z. protocol;—
ad pproxirnam, z. p r o x i m u s.
Adquieseentie, z. a e q u i e s e e n tie;
— adquisita, z. aequ isita.

adrameeren, mid. lat. (adr ainri e; niet
van het lat. rarnus, tak, maar van liet oudd.
ramo, rand, grens) Jur. vaststellen, bepalen,
bevestigen, toezeggen ; — adramitie (spr.
t ts), f. bepaling, bevestiging.
Adraméleeh, m. hebr . naam eens assyrischen afgods, z. v. a. heerlijke koning.
Adramitie, z. ond. adrameeren.
Adrastéa, f. gr. (v. a pr ix. en dráskein, vlieden), de onvermijdelijke, die men
niet kan ontvlieden, bijnaam van N e m e s i s,
z. ald. ; eig. eene aanduiding van het idee
der gerechtigheid, in zoo verre men zich die
straffend denkt. De Stoïcijnen duidden met
dien naam ook het noodlot aan.
ad ratircándum, z. ratifieeeren; —
ad re feréndwm nemen, z. r e f e r e e r e n; -ad rem, z. res ; — ad replicándum, z. r epliceeren.
Adres, n. (fr. adresse, van a lat. ad,
en dresser, it. drizzare, drizzare, van 't
lat. dirip re, richten, richting geven, dus
zooveel als ad-d'irectio) de aanwijzing van
een' persoon volgens zijn' naam, stand en
verblijf ; het opschrift van brieven, paketten,
enz., de betaalplaats van eenen wissel ; eene
aanbeveling; in Engeland : vertoog, verzoek
bij Benig staatsligchaam ingediend;-schrift
een plechtig schrijven van een ' geringere
aan een' hoogere, 't zij verzoekschrift (smeekadres) of dankbetuiging (dankadres) ; —per
of liever par adresse, door aanwijzing of bezorging ; — adresse au besoin, z. besoin;
— adresboek, almanak met aanwijzing
van de woonplaatsen der bedrijvige personen ; — adreskantoor, eene inr ichting
in groote steden, waardoor men huizen huren en verhuren, dienstboden bekomen, geld
aanvragen of aanbieden kan, enz. ; het eerste
werd in de vorige eeuw te Hamburg opgericht ; — adresseeren, aan iemand richten , het opschrift op brieven, enz. schrijven ;
aanbevelen ; — adressant, ni. de briefschrijver, briefsteller; de indienaar van een
verzoekschrift, vertoog, enz. ; de persoon, die
zich aanbeveelt ; -- adressaat, m. (fr.
met lat . uitgang) de briefontvanger ; een
aanbevolene ; Km! . een op den wissel genoenid persoon, aan Wien de houder zich zal

--
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te wenden hebben, indien de betrokkene den
wissel niet aanneemt.
Adresse, f . fr. de vaardigheid, behendigheid, geschiktheid; beleid, sluwheid.
ad restituéndurn, z. restitueeren;adret, z. ond. adroit; — ad rhombum,
z. ond. r ho m b u s.
Adriaan of H a d r i a a n, lat. (Hadriánus) mansn. : eig. iemand uit A d r i a (tegenwoordig Atri in Italië), van waar keizer
H a d r i a n ij s geboor tig was ; — Adrianísten, m. pl. eene secte van wederdoopers
in de 1 Ode eeuw, naar Adriaan Hamstiidt
dus genoemd ; ook aanhangers van den toovenaar Simon, in de Hand. der Apostelen
voorkomende.
a drittura, z. ond. dirigeereni.
adrogeeren, lat. (ad- of arrogdre, vgl.
a r r o g e e r e n) Jur. als kind aannemen;
vgl. a d o p t e e r e n — adrogatie (spr .
t ts), f. (lat. aárogatio) de aanneming tot
kind van iemand, die niet meer onder va
-derlijk
macht staat.
adroit, fr. (spr. adroá), ook adret, geschikt, handig, behendig, vlug; afgericht, sluw.
à droite, fr., z. ond. droit.
adseiseeeren, lat. (adsciscére), toeëi;

genen, verwerven, aannemen ; adscr tum no-

men, of a. cognomen, m. een aangenomen
naam of toenaam.

adseribeeren, lat.

(odscribirre) toe-

schrijven, toeëigenen ; -- adscri )tus glebae,
een tot den grond of bodem (fileba) behoorende lijfeigene, die de plaats van zijn oponthoud niet mag veranderen ; — adseríptie
(spr. t=s) f. (lat. (artscri ptio) de toeschrijving.
ad secundas nuptias of ad secunda vota,
z. ond. nuptiae.
ad separátum,, z. se pareeren; — ad
serenissimurn, z. ond. s e r e n u s; -- ad spe cial)a en ad specien, z. species.
Adsjak divan, m. pert., eig. staande
divan, zekere raadsvergadering in Constantinopel, bij welke niemand mag zitten.

Adspectus of adspect, z. aspect.
Adspersorium, z. a s p e r s o r i u m
ond. aspergeeren — adspirant, z.
;

aspirant.
Adstánt, m. lat. (ádstans, v. adstáre,bijstaan, ter zijde staan), een helper, bijstander.
ad statuur legéndi, z. ond. status.
adstipuleer en, lat. (adsti )uldcri) toestemmen, instemmen, bijvallen, overeen komen in gevoelen ; — adstipulátie (spr .
t ts), f. de ^ in- of toestemming, bijval ; —
adstipulátor, m. die instemt, toestemt,
evenveel weder belooft.
adstringeeren, lat. (adstringi^re) Med.
samentrekken, verbinden, stoppen ; ---

n., pl. adstringentia of
adstringeerende middelen, samen trekkende artsenijen ; — adstringént of
adstringeerend , adj. samentrekkend; —

adstrictie (spr . t s), f. de samentrekking.
ad sunnnam, z. s u nl m a ; — ad seinmus,
z. rummus.

AD SUPERIOREM

--

ad superiórem judicem, z. ond. j u d e x;
— ad tempus, z. tempus.
a due, enz., z. due.
Adufe, f. (s. adufe, m., arab. ad -duff,
trommel) een oostersch speeltuig, een metalen, met een' steel voorziene hoepel of
ring, waarover eene huid is gespannen en
waaraan schelletjes hangen ; bij de Hebr.
T o p h, welk woord Luther door pauke heeft
overgezet.
Adulaar,m. Miner. het witte veldspaath,
maansteen of a l b i e t (z. aid.), verkeerdelijk zoo geheeten naar den bergrug A d u 1 a
(St.-Gothard) in Zwitserland, alwaar hij niet
te vinden is.
aduleeren, lat. (aduidri) laag vleijen,
lief kozen, flikflooijen, naar den mond praten, pluimstrijken; — aduldtie (spr. t ts),
f. de vleijerij, pluimstrijkerij ; -- adulateur, m. fr., een lage vleijer, ilikflooijer,
pluimstrijker; — adulatórisch, adj. (lat.
adulator)us, a um) laf vleijend, flikflooijend.
Adulter, m. lat. (gevormd uit ad en
alter) echtbreker ; — adultera, f. echtbreekster ; — adultereeren (lat. adultert re) echtbreken ; vervalschen, verdraaijen ;
— adulteratie (spr. t ts), f. (tat. adulteratoraa) de vervalsching, namaking ; —
adulterátor, m. vervalscher,valsche munter ; — adulterium, n. echtbreuk ; adulterium duplex, dubbele echtbreuk ; ad, sim
enkele echtbreuk (naar gelang beide de-plex,
schuldige personen gehuwd zijn, of slechts
één hunner ; — adulterinus, m. iemand
in overspel geteeld, een bastaard, keefskind.
ad ultimum, z. ond. ulterior.
Adultus, m. lat., een volwassene, mondige ; — Adultus en Adulta, bijnamen
van Jupiter en Juno, met welke zij door

trouwzuclitigen werden aangeroepen.
adumbreeren, lat. (ad-umbriire, van
umbra, schaduw) Pict. schaduw maken, scha
ontwerpen, schetsen, de eerste grond --duwen,
lijnen trekken ; overschaduwen, verduisteren;
ook bewimpelen, vergoelijken ; — adumbrátie (spr. t ts), f. de schaduwing, de
schets der omtrekken ; het ontwerp.
ad unpuem, z. ond. unpuis; -- ad unun2
(omnes), z. ond. unus.
Adürens, n., pi. adurentia, lat. (v.
adur)'re, aanbranden) Med. brand- of bijtmiddelen ; z. v. a. p y r o t i k a; — adustie, f.
(lat.adustio) het branden, bijten ; ontbranden.
ad usum transfereeren, z. t r a n s f e r e e r e n ; — ad utr'ddrnque pardtus, z. ond.
paraat ; — ad valórem, z. ond. valor; -ad valvas, z. ond. valva.
advenant (naar) of à l'avenant, adv. fr.
(spr. —nun) naar verhouding ; naar omstandigheden; a d v e n a n t, adj. aangenaam, hupsch.
Advent, m. lat. advéntus (v. advenire,
aankomen) de aankomst, inz. de toekomst
of geboorte van Christus; — de advénttijd, de vier voorbereidingsweken vóór
kersmis ; — advéntus spiritus sancti, de uit
Heiligen Geest.
-storingvade

ADVOCAAT.

)1

adventitia bona, z. bona.
Adverbium, n. lat., peur adverbia,
Gram. het bijwoord; — adverbiaal, adverbial)ter, bijwoordelijk.
ad veritdtem, z. ond. v e r i t a s.
advérsus, a, um, lat. (van ad-vertdre, heenwenden, toekeren), tegengesteld ; strijdig; —
advérsa Fortuna, tegenspoed ; — adverse pars,
z. ond. part ; — ex adverso, van de tegenovergestelde zijde ; — adversarius,
IT'. lat., adversaire, fr. (spr. adwersèr')
eene tegenpartij, een vijand, wederstrever ;
— adversariën, (lat. adversarta) pl.
schriften of boeken, die, als ware 't, voor
de oogen opgeslagen liggen, aanteekeningen
over allerlei, mengelschrift ; memorieboek,
kladboek ; — adverseeren (lat. adverstiri) wveêrstreven ; —. adversatief, adj.
nw. lat., Gram. tegenstellend ; -- adversiteit, f. (lat. adversi tas) de wederwaardigheid, het ongeval.
Advertance, f. fr. (spr. adwertáns')
aandacht, opmerkzaamheid, oplettendheid.
adverteeren (lat. advertére, heenwenden, de opmerkzaamheid op iets richten) of
averteeren, fr. (avertir) berichten, aan
dagbladen, waarschu--kondige,z.r
wen; -- advertentie (spr. tie tsie),
a v e r t i s s e in é n t, f. (fr. (avertissement)
aankondiging, bekendmaking, bericht in de
nieuwspapieren, waarschuwing.
Advies, advijs, fr. avis (spr. awi)
n., aviso, it. m. (avviso, van 't lat. ad
en visus. gezien ; van daar dat avis ook mee
gevoelen, wijze van zien beduidt; het-nig,
mid. lat. advisare, avisare komt echter waar
oud-duitsche wisan, wij -schijnl-kvaet
zen, en beteekent gevolgelijk a a n w ij z e n;
van daar avis of advies in de volg. beteekenissen) bericht, naricht, melding, boodschap ; -- avis au lecteur (spr. awízo lek
let wel ! laat het u niet vergeefs ge--teur),
zegd zijn! eig. bericht aan den lezer; —
advies of adviesbrief, aviso–brief,
berichtbrief, inz. van den trekker eens wissels aan den betrokkene ; — adviesj acht,
postschip, een klein vaartuig ter snelle overbrenging van brieven of berichten ; -- advizatie (spr. t ts), f. naricht, inlichtintingen ; avisatio de perjurio vitándo, nw.lat.,
Jur. de waarschuwing voor mijneed, de rechterlijke waarschuwing voor het afleggen van
eenen eed ; — advizeeren, avizeeren
(mid. lat. avisdre, it. avvisare, fr. aviser)
melden, bericht geven ; raden, aanraden.
Advitaliteit, f. Advitalitium,nw.
lat. (van 't lat. vitdlis, e, het leven betreffend, onderhoudend, enz.) de levensduur
Jur. het levenslang gebruik of vruchtgenot
eener zaak.
ad vivum resectire, lat. (de nagels) tot
op het vleesch afsnijden ; oneig. het al te
naauw nemen.
Advocaat, m. (lat. advocdtus, eig. de
bijgeroepene, ter hulp geroepene, v. advoedre, bijroepen) voorspraak, verdediger voor
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het gerecht, pleiter ; — advocatus dei. godsadvocaat, en advocatus diabóli, duivels advocaat, namen der personen, die bij heilig
Kerk vóór en tegen-verklaingdR.K
de canonisatie pleiten ; — a. ecclesiae, beschermheer, schutsheer der kerk ; --- advoceeren, tot zich roepen : anderen voor
het gerecht vervangen, in rechten dienen,
voorspreken ; -- advocatuur, f. het ambt
eens pleiters, verdedigers, zaakverzorgers, de
zaakwaarneming.
ad vocem, z. onder vox.
Advoyer, z. a v o y e r.
ady, waarscb. eene verkorting van het
fr. a u j o u r d' h u i (spr. ozjoerdwví) heden,
soms voor de dagteekening van notariëele en
andere stukken geplaatst.

Ady naam eener soort van palmboom, die
den abanga voortbrengt en uit welks sap men
een' bedwelmenden wijn bereidt ; nog van
eene lengtemaat op de kust van Malabar,
0 9 26,56 meter.

adynamie, f. gr. (adynarnía, van a
prix. en dynamis, z. aid.) Med., de zwakte,
krachteloosheid, het onvermogen ; — adynámiseh , adj. zwak, onvermogend, krach
aoos --- adynatokrezie, f. een te losse-te
samenhang of menging der anorganische deelen.
Ad tton, n. gr., of lat . ad^tum (d. i.
eig. ontoegankelijk, niet te betreden) het allerheiligste, binnenste in tempels, alleen voor
priesters toegankelijk ; eene verborgene plaats,
;

schuilhoek.
.kus (gr. 4iahós) oud - gr. koning van
1Egina ; volgens latere fabel werd hij na
zijnen dood een der drie rechters in de onderwereld ; z. P 1 u t o ; — Maklden, bijn.
van Achilles en Pyrrhus, kleinzoon en ach
-terklinzovaIEus.

.. deliet, ni. minerale zelfstandigheid,
die men te _/Edelfors in Zweden vindt.
dicula, f. lat. (verklw. v. aedes, huis,
tempel) een huisje, kleine tempel, kapel;

eene nis om beelden in te zetten ; — 2edifieeeren, lat. (aedzficcrre) bouwen, stichte n, een gebouw optrekken ; oneig. iemand
in 't geloof opbouwen, onderwijzen, sterken,
gerust stellen ; — 2edificátie (spr. t = ts),
f. stichting, opbouwing, versterking ; — oe
lat. (aedilis ; van aeries, huis, tem-dils,n.
een aanzienlijk overheidspersoon in Rome,-pel)
een bouwmeester, opziener der openbare gebouwen ; — 2ediliteit, f. (lat. aedilitas) de
waardigheid, het ambt der aedilen.
lEdiologie, eig . JEdceologie, f. gr.
(van aidb os, beschaamd ; aidós, schaamte)
leer der welvoegelijkheid.
.. dituus, in. lat. (v. aedes, huis en inz.
tempel) de koster, kerkbewaarder ; een romeinsche deurwachter; bediende des priesters, bij de Ouden met de huiszorg belast.
.í^gagropilee,f. gr.-lat. (v.'t gr. aigagros,
gems, en 't lat. eila bal) gemzekogels steen
maag der klipgeiten : haarbal--kogelsind
len in de maag der herkaauwende dieren ;
z. bazaar.

--- AEOLUS.
.Eger of . gir, m. noord. Myth. de
god der zee, wiens zetel het Kattegat was,
gehuwd met Ran of Rana, vader van de
9 golvenmaagden. Zijne dienaren heetten
Eldir en Finnafengur.
.E gíde, gis, f. gr. (aigís, f r. égide)
eig. geitevel ; liet borstschild van Minerva,
dus genoemd naar E g i s, een fabelachtig
monster der oudheid, door Minerva gedood;
in 't algem. een schild; — .2Egidius,
mansn.: met een borstschild gewapend, de
beschermende; bij ons Gillis, J i l l i s.
,IEgilops, m. gr. (aigilóps, d. i. eig. gei
kleine diepe, celachtige-tenog)Md.
zweer aan den binnenhoek der oogleden ; Bot.
dolik, windhaver (eene grassoort).

.Mgir, z. 1E g e r.
..gis, A i gis, f. gr. Med. wittevlek of
likteeken op het hoornvlies.

jEgoléthron,n.liever JEgolethros,
gr. (aig-ólethros, m.) geitedood, geitepest;
een voor de geiten doodelijk kruid (azalea
pontica of ranunculus flammula, L); —2gOphonie, f. gr. (v an aix, gen. aigós, geit, en
phbné, geluid, stem) Med. de geitestem, de
ziekelijke blaattoon ; — 2egophthálmos,
mn. d. i. geitenoog, eeIlc basterdsoort van den
chalcedoon ; — tegopodium, n. gr., gei
karwei (eene plantensoort) .
-tevo,
eegresceeren, lat . (wgrescére) ziek worden, kwijnen ; — eegroteeren, lat. (6egrotare) ziek zijn ; wegens ziekte het onderwijs
verzuimen ; - iegrotánt, m. zieke, zie
-kelij.
A. E. I. 0. U., d. i. Austriae Est I mperium
Orbis Universi, geheel het aardrijk is Oosten
onderdaan (de leus van verschilende-rijks
duitsche keizers).
Aeipathie, 1. gr. (aeipátheia, v. aei, altijd, en pathos, z. a.) Med. bestendig lijden,
voortdurende ziekelijkheid.
Aelem, een standaard met de halve
maan, bij de Turken als eene soort van or-

deteeken geschonken ; — aelemdarius,
m. de drager van zulk een' standaard.

..Emilius, milianus, lat mansn .:
.

de innemende, bevallige ; vr. .2 milia en

.AE riliana.
eemuleeren, lat. (aemuldri) wedijveren,
nastreven ; — 2emulatie (spr. t ts) f. (lat.
aemulat)o) de wedijver, naijver.
ZEnEis, f. bijnaam van Venus, naar haren
zoon 1E n é a s ; — .t^Enéis, Mneide, V irgilius' heldendicht van den beroemden trojaanschen held ,E n é a s, zoon van A n c h i s e s.

Aenígma, n. gr (ain-igmmia) een raadsel;
duistere zegswijze of vraag ; — eenigmátiseh, adj. raadselachtig, duister ; -2Bnigmatizeeren, r aadselachtig spreken.
.Eolus, in . lat. (van het gr. AiOlos) Myth.
de windgod of god der winden, de koning
.

der .Eolische eilanden tusschen Italië en
Sicilië ; — tieolusharp, de windharp, een
raam niet twee zangbodems en twaalf diaren, die door den wind geluid geven ; ook
iron.: het fluiten van den wind; — 20O1ine,

___
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f. een door E s c h e n b a c h u itge^ onder speel
(lat. aeolip(la, v. pilo,-tuig;—^olpe,f.
bal) Phys. de windkogel, dampkogel; ook de
hermetische blaasbalg; — Mol ërs, m.
pl. een van de hoofdstammen der oude Grieken ; — eeoliseh, adj. winderig, stormachtig; - n. een der drie grieksehe hoofddialecten ; — ieolodikon, n. een door
R e i c h uitgevonden instrument, dat als een
klavier bespeeld wordt.
_7 n, in. gr. (ai?n) lange tijdduur, eeuw,
leeftijd; het wereldbestuur; ook een kwaad doend (Demiurgos) en een goeddoend wezen
C hristus), naar de leer der gnostieken ; —
2eónen, pl. onmetelijke tijdruimten, eeuwigheden ; bijbelsch ook het rijk der geesten ;
— aeoniën, pl . of eónische feesten,
eeuwfeesten, jubelfeesten.
aequa..., z. ond. aequus.

2equaal,adj. lat. (aequális, e) gelijk, evenredig, even zoo ;--2equáles,m .pl. tijdgenoot.en ; — eequalia, n. pl. gelijke grootheden ;
— oequ.aliteit, f. (lat. aequalitas) de gelijkheid, billijkheid.
.Eequanimiteit, f. lat. (aequanimitas,
van aequus en animus, z. ald.) de gelfjkmoedigheid; zielerust.
1^Equátie(spr. t ts),f.lat. (aequatto,van
aequáre, gelijk maken, v. aequus, z. ald.) de gelijk making, evening; Math. de vergelijking ; lquatie –u .rwerk, een uurwerk ter bepaling van den waren en middelbaren zon
; -- l equátor, n1 . de gelijkmaker;-net.ijd
de evenaar, evennachtslinie ; — equatoriaal –projectie, z. pr ojectie -;

^equatoriaal–sector, m. eene lijn, die
den evenaar doorsnijdt.

oequidistant,adj .lat. (aequi-distans) op
gelijken afstand, even ver verwijderd ; —
2equidistante, f. Math., eene lijn, die in
alle punten gelijken afstand van eene andere heeft, z. v. a. para 11 e I.
.Equilaterum, n. lat. (v. aequus, en
tatus, z. ald.) eene gelijkzijdige figuur, inz.
zulk een driehoek ; — aequilateraal,
adj. gelijkzijdig.
jEquilibriu.m, n. lat. (v. aequus, z.
ald., en libra, gewicht, weegschaal) het evenwicht ; — eequilibríst, in. nw. lat., die
het evenwicht weet te houden, een koorde danser ; — aquilibrísmus, n. even-

w ichtsleer.
lEquinoctium (spr. t s), n., eequinOX f. lat. (v. aequus en nox, z. ald.) de nacht evening, de tijd, waarop dag en nacht even lang
zijn ; lente- en herfst-aequinox;—oequinoCtiaal (spr. t.—ts), adj. Ni at tot de dag- en
nachtevening behoort, P. v. a, q u i n o e t i a a 1c i r k e 1, een cirkel aan sommige uurwerken,
ter aanduiding van den waren zonnetijd ; —
^equinoctiaal- linie, z. v. a. equator;
-

- quinoctiaal- stormen, stormen ten
tijde van den a^quinox; — wqu inoctia a 1- zonnewijzer, een zonnewijzer, die
overal op aarde bruikbaar is.
tiequipareeren, lat. (aequiparrre, v.
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aequi -har, volkomen gelijk) gelijk maken; —
oequiparatie (sp. t ts), f. de gelijkmakin g, effening.

2equipo11ent,adj.lat. (aequipddllens,v. aequus, z. ald., en 1pollére, vermogen) gelijk geldend, v. gelijke beduidenis, P. v. zulke
woorden ; -- eequipolléntie (spr . t ts)
f. nw. lat., de gelijkgeldendheid, geheele overeenkomst van beteekenis.
.. quipondium, n. lat. (van aequus,
z. ald., ])on(lu5, gewicht), het evenwicht, tegenwicht.

.Equiteit, f. lat. (aequitas ; van aequus,
z. a.) de billijkheid.
eequivaleeren, nw. lat. (aequi- val?re)
even veel gelden, gelijke waarde hebben ; —
2equivalént, n . eene gelijke waarde, hetzij
aan geld of aan andere zaken ; schadeloos
vergoeding ; Chem. de getallen, die de-steling,
gewichtsverhouding van stoffen of ligchamen
uitdrukken ; als adjectief : gelijkwaardig ; —
eequivaléntie (spr. its), f. de gelijk w aardigheid ; -- equivalentie – pariteit, gelijkheid van de waarde der munten
en wisselprijzen tusschen twee handelplaatsen.
2equivOk (spr. ekiwák', fr. équivoque,
v. h. lat. aequivócus, a, um; v. aequus en
vox, z. ald.) dubbelzinnig, twijfelachtig; ver
onzedelijk ; als subst., de dubbelzin--dacht;
nigheid ; onzedelijke taal ; woordenspel ; --2equivOCa, pl. gelijkluidende woorden,
woorden van meer dan ééne beteekenis;
dubbelzinnigheden ; — tequivoc^tie (spr.
t ts), f. nw. lat., de dubbelzinnigheid.
aëquus, a, um, lat., gelijk, even, billijk,
rechtmatig; —aequalasix, lat., gelijke schaal;
strikte gerechtigheid; — aequa lance, met
gelijke schaal ; onpartijdig; — aequo animo,
gelijkmoedig, niet zielerust; -- aequum et
bonum, recht en billijk ; — ex aequo et bono
of pro aequo et bono, naar recht en bil
-lijkhed.
áër, m. lal . en gr., de lucht ; — aëraat,
n. nov. lat. Chem. koolzuur water ; — aër-

dáten, de luchtgeesten van Paracelsus en
zijnen aanhang -- aërifórm, adj. nw.
lat., luchtvormig, luchtaardig; — aërobaat, m. een luchtspringer, koordedaii ser;
haarklover, vitter, betweter; — aerodynamika, f. gr., leer van de kracht,
de drukking der lucht; --- aërographie,
;

f. de luchtbeschrijving; — aérolíthen,
pl. luchtsteenen, uit de lucht gevallen stee
lucht -ne-;—aërolgi,f.duchte
kunde ; — aëromantïe (spr. t ts), f.
de voorspelling of waarzeggerij uit de gesteld
lucht ; -- aëromechanica, f.,-heidr
z. v. a. pneumatika, z. a.;—aëromél,

n., z. v. a. manna, z. a. ; — aërometer,
m. de luchtmeter ; — aërometrie, f. de
luchtmeetkunst, luchtmeting, luchtkunde ; —
aëronaut, m. een luchtschipper, lucht vaarder ; — aëronautïka, f. de lucht
kunst om in en door de lucht-vartkuns,de
te varen ; — aërophobïe, f. de lucht vrees, luchtschuwheid, de vrees voor de

24 AERA
opene, koude lucht ; —aërophoor, m . een
luchtdrager ; —aërophóriseh, adj . luchtbevattend ; — aërÓsis, f. de luchting, verdunning des bloeds ; — aëroskopie, f.
de luchtwaarneming ; — aërostaat, m. of
aërostátische machine, f. een luchtbol, luchtschip ; fig. een windbuil ; — a ë r ostatische proeven, proeven om in de
lucht te zweven ; — aërostatika, f. de
leer van het evenwicht, de kunst om in de
lucht te zweven ; — aërostiers, m. pl.
fr. (spr. —rostié), luchtschippers, zij, die
zich van eenen luchtbol bedienen ; — aërotonon, n. gr., een windboog, schietwerk
welk de pijlen door de kracht-tuig,meh
der lucht worden voortgedreven.
.terra, lat. aera, f. de jaar- of tijdrekening,
wijze v. jaartelling v. een bepaald tijdstip af.
.. rarium, n. lat. (v. aes, gen. aeris,
erts, metaal, geld) de staatskas in het oude
Rome ; de schatkamer, de kas van land,
stad of kerk ; — 2eráriseh, adj. wat de
schatkist betreft.

aërdaten, aërifórm, aërobaat,
enz., z. ond. aer.

.. schynánthus, m. (v. h. gr . aischynein, misvormen, en ánthos, bloesem, bloem,
met zinspeling op den zonderlingen vorm
der bloemkroon) Bot. een schoon pronkgewas uit Oostindië.

.^sculapius, m. lat., of gr. Asklépios, bij verk ..2Eskulaap, E s k u 1 aap,
Myth. de god der geneeskunst, zoon van
Apollo; fig. een geneesheer, arts; — As-

klepiáden, m. pl., zonen, nakomelingen
of priesters van Esculapius.
a sculus, f. lat., de paardekastanje ; —
2esculíne, f. Chem. een in die kastanjes
,

aanwezig plantenzout (alkaloïde).
2Esópus, m. lat. (gr. .4isbpos), een geestige, gebogchelde slaaf uit Phrygië, in de
6e eeuw na Chr., dien men voor den schepper der dierenfabelen houdt, welke naar
hem 2esopisehe fabelen geheeten worden (vgl. fabel).
.Esthésis, f . (aísthésis, v. aistánesthai,
gewaar worden, waarnemen) het gevoel, gevoelvermogen ; — oestheriën, pl. de zintuigen ; — aestheterium, n. het gevoel-, gewaarwordings-vermogen ; —gas-^
thetiek, 2esthetika, f. (van het gr.
aisthetikós, tot gevoelen geschikt) eig. de
leer van het gevoel en den smaak ; de wetenschap van het schoone en de kunst, de
schoonheidsleer; — transcendentale
esthetica , de bovenzinnelijke schoon
begrippen van ruimte-heidslr,
en tijd ; — 2estheticus, m. een leeraar
in den goeden smaak ; — eesthétiseh, adj.
wat tot de leer van gevoel en smaak behoort ; smaakvol, schoon ; — w s t h i t i s c h
g e v o e 1, kunstzin, schoonheidszin, smaak.
2estimeeren, lat. (aestimáre) schatten,
waardeeren, hoogachten ; — eestimátie
(spr. t ts), f. de schatting, prijswaardeering; achting; — estimator, m. een
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schatter, waardebepaler ; — aestimator litis,
die de waarde van de rechtszaak bepaalt of
schat ; — aestimatoria actio, f. rechtszaak
V. schatting of waardebepaling.
1^Estivalien, pl. (mid. lat. aestivalia,
van het lat. aestivi les, e, tot den zomer behoo ende) zomerschoenen, zomerlaarzen (later verminkt tot stival`ta en van daar ons
s t e v e 1, duitsch stiefel); — oestivátie
(spr. t ts), f. nw. lat. Bot. de knoppentijd; de ligging der bloembladeren voor de
ontluiking.
.2Estuarium, m. lat., Med. eene zweet
-kast.

.. tacismus, z. etacismus.
aetas, f. lat., de leeftijd, de menschenou-

derdom ; — aet. legitima, de door de wet
vereischte jaren ; — aet. pubertátis, de mondigheid ; — aet. pupilli ris, de minderjarig
— aet. virilis, de mannelijke jaren, de-heid;
mannel. leeftijd ; — aetatis suae, van zijnen leeftijd.
cetérnus, a, um, lat., eeuwig ; — in (eter
voor eeuwig, in eeuwigheid ; — 2eter--num,
neeren, lat. (aeterni re) of oeternizeeren, fr. (éterniser) vereeuwigen ; — seterniteit, f. eeuwigheid.
.Ether, m. lat. (van 't gr. aithFr) de
hoogere, reinere lucht, de bovenlucht; de
lichtstof; Chem. eene zeer fijne, doorzichtige, vluchtige vloeistof van hoogst doordringenden reuk en smaak, b. v. v i t r i o o lw t h e r; aether aceticus, azijnether ; aether
muriat•icus, zoutether; aether sulphuricus,
zwavelether ; — oethëriseh, adj. etherachtig ; tot de bovenlucht behoorende ; hemelsch, zuiver, rein ; — eethyl, n. gr.
Chem. de grondstof der etherverbindingen
of alkoholische vloeistoffen.
JEthiops, m. gr. (Aithiops, eig. een
mensch met verbrand of bruin gezicht, van
aithein, verbranden, en bps, gezicht), pl.

.7Ethiopiërs, mooren, negers, enz., de inboorlingen van ,E t h i o p ï é in Afrika; ook als
pharm. term : moor, b. v. aethiops antimoniflis, spiesglansmoor ; aeth. cupri, kopermoor ; aeth. martidlis, ijzermoor, enz.
.Ethrioskoop, n. gr. (van aithría,
heldere hemel, vrije lucht) een zeer gevoelige warmtemeter (thermoskoop), die den
graad der warmtestraling tegen den helderen hemel of de koude straling van den zelven aanduidt.
.Ethyl, z. ond . i t h er.
Aetiánen, m. pl. eene christensecte,
die den Zoon eene geheel andere natuur
dan den Vader toekende.
Aëtiet, m. gr. (v. aatós, m. adelaar)
de adelaarsteen, klappersteen, welken de
Ouden als behoedmiddel tegen vele onheilen
droegen ; — aëtoom, n. gr. (aëtóma) Arch.
de gevel.
. E tio1ogie, f. gr. (aitiologia, van aitia,
oorzaak) de aanwijzing der oorzaak of reden;
Med. de leer van de oorzaken der ziekten,
z. pathologie.

A FAIRE
á faire, fr. te maken, d. i. ik neem aan
den bal te maken (in 't biljartspel).
afeapittelen, ned.-lat. (vgl_ c a p 1 tt e l), scherp doorhalen, duchtig de les lezen.
afcopiëeren, z. V. a. cop ie eren.
afdosseeren, z. v. a. d o s s e e r e n.
affábel, lat. (a/fabilis, v. a/l'ári, aan
spraakzaam, vriendelijk, innemend,-sprekn)
enz. ; — a/fabi1e, it. Muz. liefelijk, aangenaam ; — affabiliteit, f. (lat. a f fabilitas) de spraakzaarnheid, minzaamheid, innemendheid.
affabulátie (spr. t Is), f. lat. (van
ad en fabulatio) het laatste gedeelte eener
fabel, 't welk hare zedeleer bevat.
Affaire, f. fr. (ontstaan uit a faire, te
doen : chose qui est à faire) de zaak, aan
bezigheid, verrichting, het-gelnhid;
handelsbedrijf, de w inkelzaak ; liet voorval,
gevecht, de schermutseling; de rechtshandel,
het geding ; —affaire d'amour (spr. —damóér)
een liefdehandel, eene minnarij ; — affaire
de coeur (spr. — keur), eene zaak van het
hart, liefdezaak ; -- d'honneur (spr.
—doneur) eene zaak van eer, een tweegeg e a f f a i r e e r d zijn (fr. a/fairé)
vecht;
druk bezig zijn ; den bedrijvige spelen.
affameeren, fr. (a/farner) uithongeren;
— affameur, in. die hongersnood sticht,
gebrek aan levensmiddelen veroorzaakt ; —
g e a f f a m e e r d, fr. (affamé) uitgehongerd.
Afianlën, pl. lat. (a/faitiae) potsen, gril
-len,
ijdel gesnap.
affátim, lat., rijkelijk, in overvloed.
affatomeeren of affatimeeren,
mid. lat. (a ffatimmmire, waarsch. van duitschen
oorsprong, vgl. het angels. fcedhemmijant, omvatten, (tedhenn, omvatting) door middel van
handoplegging in bezit nemen (weleer eene
rechterlijk symbolische verrichting hij overdracht van eigendom) — affatomie, f.
deze wijze of vorm van verwerving.
Afféct, in. lat. (a/féctus, zv. a/ficcre, z.
a f f i c e e r e n) Bene levendige gemoedsbeweging, opwelling, spanning; hartstocht; soms
ook warmte, vuur ; ontroering, innigheid;
— afféctie, f. (lat. affectio) de genegen
gunst, neiging; Med. elke indruk op-heid,
het ligchaam, inz. Bene ziekelijke gewaar wording; -- geaffectioneerd, nw. lat.
(fr. a/fectionné), welwillend, genegen, gunstig, van harte toegedaan ; — afeetueus (nw. lat. a jfectuósus, fr. a f fectueux)
vol neiging of genegenheid, liefdevol ; --affeetuoziteit, f. nw. lat. de liefdevolle
neiging, hartelijkheid.
affecteeren, lat. a//'ectare, fr. alfecter)
zich gekunsteld, gemaakt, gedwongen gedragen ; voorgeven, den schijn aannemen, veinzen ; — geaffecteerd, gemaakt, gekunsteld ; — affectatie (spr. tie tsie) . f.
de gemaaktheid, de gedwongenheid ; schijn gevoeligheid ; -- a/fectiónis pretium, n. een
liefdesgeschenkje.
affectueus, affectuoziteit, z. ond.
affect.
;
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affermeeren, ital. (afferinare) z. a fIirmeeren.
affettuóso of can alfétto, it. Muz. (vgl.
a ft e c t u e s) hartstochtelijk, met gevoel,
warmte, aandoening; — affettuosíssirno en
a ffettuucosissaménte, hoogst gevoelig, zeer aan
-doenlijk.
affibuleeren, nw. lat. (afibulcrre, van
't lat. fibula, gesp) aanhechten, vastmaken;
— afii.bulátie (spr. t ts), f. de aan
-hecting,asp.
afficeeren, lat. (a(cére) aangrijpen,
roeren, bewegen, bedroeven, indruk maken.
afficheeren, (spr. ch sj), fr. (a f cher)
aanplakken, aanslaan, b. v. Bene bekendmaking; fig. niet iets pronken, pralen; — af
f. fr. (spr. af -sj'), of affíctie
-fiche,
(spr. t ts), f. nw. lat. aangeplakt bericht
of bevel ; toegevoegd blad tot naricht ; —
les petites affiches, een advertentieblad te
Parijs -- affieheur, ire. fr. aanplakker.
Affidaat, m. mid. lat. (a f di tus, v. a ffiddi e, beloven, zich tot iets verplichten,
van het lat. /ides, trouw) een beleende,
leenman ; — affidátie (spr. t tv), f.
ovederzijdsche verplichting, verdrag; — affidavit, n. eng. (spr. e/f(lévit) de schriftelijk bezworen verklaring, verzekering onder cede, in Engeland; — een g e a f f ii-1 e e r d e, een vertrouweling, iemand die te
vertrouwen is.
affigeeren, lat. (affgére), aanhechten,
aanslaan, aanplakken ; — afgéndurn, lat.,
aan te slaan, aan te plakken ; — a f f ixum,
ri. toevoegsel, een bijgevoegde uitgang of
letter van een woord ; ook een aanplakbillet ; — pl. affIxa, aanhangsels, toevoeg
alles wat aard -, muur-, band-,-sel;Jur.
spijker- en nagelvast is ; -- alfxio et re f:rio,
f. de aanhechting en afneming.
afliëeren, mid. lat. (affili-Pre, van filius, zoon) als kind aannemen ; als zoon of
dochter (g e a f f i l i ë e r d e) van eene orde of
een klooster aanzien, opnemen, of de voor
orde deelachtig maken ; g e--rechtn
a f f i 1 i e e r d e l o g e, eene (vrijmetselaars-)
loge, die zich hij eene grootere aansluit; —
af filiatie (spr. t ts), f. de aanneming
als kind, ook als lid van een genootschap,
van eene orde, van eene vrijmetselaarsloge,
zonder de gewone formaliteiten of inwijding.
affineeren, fr. (afner, v. fin, fijn) lou
lijn maken, zuiveren ; afdrijven (van-tern,
metalen) — affinage, fr. (spr. — ná-zj')
loutering, zuivering, afdrijving der edele
ertsen, zuivering der suiker, enz.; de plaats
dier loutering; — afnerïe, f. werkplaats
waar men ijzerdraad trekt of ijzer zuivert;
opgerold ijzer of ijzerdraad ter verwerking;
de drijf haard, frischhaard.
afngeeren, lat. (a fngére, vgl. f i n g e er e n) verkeerdelijk toeschrijven, aandichten.
a ff i nis, m. lat. zwager ; — affiniteit,
f. de verwantschap, zwagerschap ; maag
overeenkomst, samenhang; Chem.-schap;
keurverwantschap, de aantrekking, die bij

u
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;

;

;
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AFFION

aanraking van twee verschillende stoffen
plaats heeft.
Affion, n. met ambra en saffraan bereid opium, een middel om den moed op
te wekken, z. v. a. opium (z. a.).
affirmeeren, lat. (afirmáre, vgl. f e r ni)
bevestigen, beamen, beweren, bekrachtigen;
— a/f rmándo, beamend, toestemmend ; —
affi.rmátie (spr. t ts), f. (lat. afr'nat)o) de bevestiging. bekrachtiging; -- affirmatief, adj. nw. lat., bevestigend, beamend, bekrachtigend ; — affirmative, f.
de bevestigende, toestemmende meening.
afxum, affixa, enz., z. ond. a f f igeeren.
afiligeeren, lat. (a/Jlig(re) bedroeven,
neerslachtig maken, kommer aandoen ; —
af lietie (spr. ts), f. de droefenis, neêrslachtigheid, kommer, het lijden, hartzeer;
— a flitto, it. (spr. —flu -to) bedroefd ; -con a f`C'izióne, it. (spr. z.=tz) Muz. weemoedig, smartelijk.
afflueeren, lat. (a fuère) toevineijen,
toestroomen ; — afuéntie (spr. t ts).
f. (lat. a luentta) de toevloed, toeloop der
volksmenigte.
Affodil, a s p h o d i 1, m. gr. (asphód(los)
Bot. soort van lelieachtig gewas met knol
wortel, die sappig, bitter en scherp-vormigen
is ; slaaplelie (B i 1 d e r d ij k heeft een zijner
dichtwerken naar die plant affodillen
genoemd) — affodil—lelie, f. slaaplelie,
Bene leliesoort, welker geur slaperig maakt;
— gele affodil (asphodÉilus lutéus) goud wortel, goudkruid, de plant, die, volgens de
gr. Mythologie (bij Homerus), de velden der
onderwereld versierde en voor eene spijs
der dooden werd gehouden.
Aformátie (spr. t ts), f. nw. lat.
(van 't lat. ad en formare, vormen) in de
hebr. spraakkunst : de vorming van de persoonsvormen des werkwoords door aanhanging an de afgekorte voornaamwoorden.
Affrétement, n. (spr. —mán) fr. (v.
fret vracht) Kmt. de bevrachting ; de
vracht; het vervoerloon.
a f frettánd o, a f frettóso, it. Muz. met spoed
voor te dragen.
afreux, fr. (spr. afreu) of affreus
(van het oud-fr. afre, schrik, en dit van
't oudd. eivar, eipar, scherp, bitter) schrikkelijk, afschuwelijk, ontzettend, verschrikkelijk,
teelijk, ongehoord.
affriandeeren (spr. a friand—), fr.
(a jfriander, van friend, z.. a.) verwennen,
verlekkeren ; aanlokken.
affrioleeren, fr. (a/frioler) lokken, aan
verlekkeren ; door mooije praatjes om-loken,
den tuin leiden.
Affront, n. fr. (spr. afrón, van het
lat. ad frontem, in het aangezicht) opent lijk aangedane hoon, beschimping, beleediging, eerroof — affronteeren (fr. a ffronter) het hoofd bieden, trotseeren, stout
onder de oogen treden ; honen, beschimpen,
smadën, grof beleedigen.
;

;
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Affuit f. fir. a jfut, v. h. lat. fustis, stok,
knuppel) het onderstel van het, grof geschut, het roopaard, rolpaard ; — a"'utáge, (spr. g zj), f. het affuitwerk,.
het stellen van het geschut ; — affuteeren, (fr. affuter) het geschut stellen, op de
rolpaarden leggen, in gereedheid brengen om
gelost te kunnen worden.
a 'unde ! lat. (v. a ffund(re, bijgieten) op
recepten : giet er op of bij ! — aff(izie,
f. nw. lat. liet opgietsel.
Affutage,affuteeren,z. ond. affuit.
a forfait, z. ond. forfait.
afpareeren, ned. -fr. (vgl. pare er e n 1)) afweren, ter zijde wenden, onschadelijk maken.
afpatrouilleeren,ned. -fr. (spr.—troeljeeren ; vgl. p a t r o u i 11 e) eene landstreek,
een Bosch en dergel. door uitgezonden sol daten doen onderzoeken.
Afrancesádos, m. pl. sp. aanhangers van Frankrijk in Spanje onder Napoleon I., z. v. a. j o s e f i n o s.
Afrieus (scil. ventus) m. lat., de zuid
-westnid.
Ag., Chem. verk. v. argentum, zilver.
Aga of a g h a, m. turk. (agha', eig. hoofd,
overste) bij de Turken een heer, aanvoerder, bevelhebber ; b. v. a g a der Janitsaren;
— k i s 1 á r-a g a, een vrouwenopziener; a g ab a b i-s a a d e t, eerste opziener der odalisken.
Agaat, m. (van 't gr. achátés) een
steen, dien men tot de halve edelgesteenten
rekent en ook, behalve in Oost- Indië, in
Italië en Duitschland wordt gevonden ; —
agatizeeren, de agaatkleur geven.
agaceeren, fr. (agacer, van 't oudhoogd.
hazjan, aanhitsen) tergen, gaande maken,
lokken ; — agaeeríe, f. de verliefde aan
vrouw, terging.
-lokinger
Agalaktie (spr. ts) of agalaxie,
f. gr. (van a priv. en gála, gevit. gálaktos,
melk) Med. gebrek aan melk in de moe
-derbostn.
Agálma, f. gr. (ágalma, sieraad, opschik, beeld) het afdruksel van een zegel;
grafteeken ; — agalmatolíth, m. (van
ágalma, en lithos, steen) beeldsteen, chineesche speksteen. z. v. o. p a g a d i e t.
Agamémnon, gr. mansn.: de zeer
standvastige (naam des konings van Mycenae,
die de Grieken voor Troje aanvoerde).
Agami, ni. een moerasvogel in ZuidAmerika, om zijn geluid ook trompet,
trompetvogel genoemd.
Agamie, f. gr. (van a priv. en gami(n, huwen) de echteloosheid ; Bot. z. v.
a. k r y p t o g a m i e, z. ald.; — agámisch,
echteloos; ook z. v. a. k r y p t o g a m i s c h;
— agamíst, m. een ongehuwde, een oude
vrijer.
Aganíppe, f. gr. eene bron op den
muzenberg Helikon, door den hoefslag van
Apollo's gevleugeld paard Pegasus ontstaan;
— AganippIden, f. pl. een bijnaam
der 9 muzen of zanggodinnen.

AGAPANTHUS
Agapánthus, m ..gr. (van agáp? , liefde,
en
en ánthos, n. bloem) de sierlelie, zekere plantensoort ; inz. eene soort met schoone groote
bloemschermen (agapanthus umbelldtus) .
Agapen, f. pl. gr. (agápai, van agápé
f. liefde, liefdebetuiging) liefdemalen bij de
eerste christenen ter gedachtenis van Jezus'
laatste avondmaal met zijne discipelen en
tot betuiging van de algemeene broederliefde ; — agapeeten, m . pl. beminden, geliefden, een vrouwengezelschap bij de eerste
christenen ; ook mannel. geestelijken, die
voorgaven in kuischheid met de vrouwen
te leven.
Agasch of Agalsch, n. turk. eene
turksche mijl, z. v. a. b e r r i.
agástrisch, gr. (van a priv. en gástér,
buik), zonder maag, zonder darmkanaal.
Agatha, gr. (agath^, van agathós, goed,
vrouwenn.: de goede, goedaardige, verk.
A a g t, A a g j e; — agathodtemon, m.
gr., een goede geest, in tegenoverst . van
kak 0 d a3 m o n, een kwade geest ; — Agathókles, mansn.: die te goeder faam staat;
— agathologie, f. gr. de leer van het
hoogste goed.

agatizeeren, z. ond . a g a a t .
à gauche, z. gauche.

Agávus, m. gr. (van agauós, edel,
roemrijk) mansn.: de edele, beroemde ; —
Agáve, f . vrouwenn.: de edele, beroemde;
ook eene naar de aloë gelijkende amerikaansche plant, die zeldzaam bij ons bloeit,
pracht-aloë ; de amerikaansche aloë.
ageeren, lat. (agére) handelen, verrichten ; zich houden of aanstellen ; spelen, voorstellen als tooneelspeler ; —tegen iemand
a g e e re n, hem gerechtelijk aanklagen, vgl.
actie.
Agénde, agenda, f. (van het lat.
pl. agenda, eig. de te verrichten zaken, van
agere, handelen, z. a g e e r e n) liet altaar- of
kerkhandboek, de verzameling van formulieren, gezangen, gebeden bij bijzondere plechtigheden ; K mt. een aan teekenboek, zakboek;
— ogende annuel, fr. (spr. azjáhd'--) lijst
van het voornaamste, dat te Parijs op bepaalde
dagen te zien is; — agens, het werkende middel, de werkende kracht ; — agentiën,
pl. (lat. agentia ) werkende middelen, inz. in
de scheikunde ; — agent, nl. nw. lat.,
een zaakbezorger, gevolmagtigde ; — agent
de change, fr. (spr. — sjánzj') een makelaar
in wissels; -- agent van policie, gerechtsdienaar, diender ; -- agentuur of
agentschap, het ambt van eenen agent.
Agenezie, f. gr. (van a priv. en ge nesis, teling) vrouwelijke onvruchtbaarheid,
gebrek aan teeldrift.
à genoux, z. genou.
ager, nl. lat. akker, veld ; — a. censuális, cijnsakker, pachtakker ; — a. deel manes,
of decumi nuuus, tiend-akker ; — a. emphyteuticus, erfpachtakker; — a. nováhs, braakakker; — a. parochii lis, parochie -, gemeenteakker ; — a. privátus, eigen akker, aan een'
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bijzonder' persoon toebehoorend veld ; — a.
publtcus, gemeente-akker ; — a. vectigális,

cijnsbare grond en bodem.

Agerazie, f . gr. (van a priv. en gériin,
verouderen) het niet verouderen, jong schijnen, een nog frissche ouderdom ; -- ageraton, n. de levensbalsem.
Ageuzie of ageustie, f. gr. (van a
priv. en geuesthai, proeven) Med. het onvermogen om te smaken of te proeven ; —
ageustie, ook het vasten, nuchterblijven.
aggereeren, lat. (aggeri re, van agger,
hoop. dam, enz.) aan- of ophoopen ; -- aggerátie (spr. t ts), f. (lat, aggeratio) de
ophooping, het opgehoopte.
aggestie, f. lat. (aggestto, v. aggerére,
aan- of bijdragen) de aanbrenging, het ophoopen.
aggiustataménte, it. (spr. adzjoest—) Muz.
zeer naauwkeurig, stipt.
agglomereeren , lat. (agglomerare ;
vgl. g 1 o ni u s) tot een' bal, kluwen, klomp
vor men ; — agglomeratie (spr. t ts),
f. nw lat. de op finding als tot een' bal
of kluwen ; de twendige aanzetting of
ophooping.

agglutineeren, lat. agglutinur-e ; vgl.
g 1 u t e n) aanlijmen, uitwendig verbinden; —
agglutinantia (spr. tia tsia), n. pl.
kleefmiddelen, verbindende, samenlijmende geneesmiddelen ; — agglutinatie ( spr.
tie.—tsie), f. ow. lat., de aanlijming, de ver
lippen der wonden.
-enigvad

aggrandeeren of agrandeeren,
fr. (agrandir, van grand, groot) vergrooten -:
rijker, aanzienlijker worden ; — aggran dissement n . (spr. agrandi-s'mán) de ver
-grotin.
aggratiëeren (spr. t ts), mid. lat.
(aggratiáre, van gratia, z. ald.) genade schenken ; — jus aggratiándi, het recht daartoe;
-- aggratiátie (spr. —tsi-á-tsi) de genadeschenking ; — aggratiatio publ ca, openbare kwijtschelding of verlichting van straf,
genadeschenking van den kant des vorsten
bij verblijdende landszaken.
aggraveeren, lat. (aggraváre) verhoogen, vergrooten; strafwaardig maken, verergeren, verzwaren ; — aggravatie (spr.
t ts), f. de verhooging, bezwaring, b. v.
der straf.
aggrediëeren, lat. (aggrédi) aangrijpen, aanranden, aanvallen ; — aggréssie,
f. (lat. aggressio) de aanval, aanranding;aggressief, adj. en adv. nw. lat. aan
aanvallend, aanvallenderwijs; —-grijpend,
aggréssor, m. lat. de aanrander, aanvallende partij.

aggregeeren, lat . (aggregdre, v. grex.
kudde, schaar) onjuist ook a g r e ë e r e n,
bijvoegen, toevoegen, bijtellen, verzamelen,
in een gezelschap of eene vereeniging opnemen, aan een leger -corps toevoegen ; — g ea g g r e g e e r d, toegevoegd ; soms ook overtollig; — een geaggregeerde, een toegevoegd persoon, toegevoegd ambtenaar, of-
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ficier, enz. — aggregaat, n. nw. lat.,
het opgehoopte, de verzameling van gelijksoortige deelen ; Arith. de som van vele getallen ; — aggregatie (spr. t ts), f. de
ophooping, bijeenbrenging; ook de opneming
van iemand in de familie.
Aggréssie, aggressor, z. a g g r ediëeren.
Agha, z. a g a.
Aghirlik , n. turk. (v. aghir, zwaar,
kostbaar) hofgeschenken, die een pasja geeft,
als hij eene turksche prinses huwt.
agiel, lat. (agilis, e, van agére, bewegen, enz., fr. agile, spr. azjiel') behendig,
vlug, rad ; — agiliteit, f. (lat. agilitas)
de vlugheid, behendigheid, enz. ; — con
agilità, it. (spr. adzjilitá) Muz. met vlugheid.
Agio, n., it. aggio (spr. add zjio ; vermoedelijk van aggiungére lat. adjungere,
toevoegen, fr. ajouter, van daar vroeger agiot;
z. echter ook a i s e) het opgeld, de meerdere waarde van bankgeld boven kasgeld,
of van betere of meer gewilde boven slechtere muntsoorten, zoo ook van wissels boven contant geld ; — agro conto, n. rekening over winst of verlies uit de omzet
wisselsen mut;ïispeciën ; — agiota--tingva
g , f. fr. (spr.—táázj') liet spel, dat in alle
groote handelsteden gedreven wordt op het
rijzen of dalen der effecten door kapitalisten,
die ze koopen of verkoopen uit winstbejag;
— kunstgrepen in den effecten -handel om
de prijzen te doen dalen of rijzen ; wisselwoeker, actie-handel ; — agioteur, in. een
woekeraar met wissels, actie- handelaar ; een
mensch, niet kiesch in de middelen om geld
te winnen ; — agioteeren, wisselwoeker drijven.
agiteeren, lat. (agiti re, fr. agifer, spr.
azj-ité) bewegen, verontrusten, aandoen ; —
agitakel, n. nw. lat. (agitaculum) een
staafje of kolfje tot het omroeren bij chemische prwparaten of bij artsenijbereiding;
-- agitátie (spr. tie tsie) f. (lat. agitatio)
de onrust, gemoedsbeweging; — agitator,
m. drijver eener zaak ; ook de opruijer ; —
agitáto; it. (spr. adszjitáto) of con agitazióne
(spr. a-dzjita-tzióne) Muz. onrustig, woelig,
onstuimig.
Aglaia, f., z. Gratiën.
Aglossie, f. gr. (v. a priv. en glossa,
tong) tongeloosheid, 't ontbreken der tong.
Aglutitie (spr. tie tsie), f. gr.-lat. (van
a priv. en glutire, slikken) volstrekt onvermogen om te slikken.
Agnáten, p1. lat. (agni ti) de naaste
bloedverwanten van vaderszijde, de mannelijke afstammelingen van den zelfden vader
in verschillende liniën (zwaardzijde) in tegenstelling van c o g n a t e n (z. a.); — agnatie (spr. t ts), f. bloedverwantschap van
vaderszijde ; — agnátisch, van de manlijke zijde verwant, op mannelijke verwant
gegrond.
-schap
Agnes, Agnéta, vr. (van het gr. hagnós, é, rein, maagdelijk) de kuische, reine.
;
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Agnis, in. ind. Myth. (sanskr. agni,
vuur) de god des vuurs.
Agnitie, z. agnosceeren.
Agnoëeten, agnoïeten, n. p1. gr.
(v. a-gnoéin, niet erkennen) onwetenden ;
ketters der Ode eeuw, die aan de alwetendheid van Christus twijfelden ; — agnozie, f. onkunde, onwetendheid.
Agnomen, n. lat. een bijnaam, toenaam ; — agnominátie (spr. t ts), f.
lat. (agnominatio) z. annominatio.
agnosceeren, lat. (agnosc)re) erken
voor geldig verklaren, b. v. eene oor--ne,
konde, onderteekening, enz. ; — agnitie
(spr. t ts), f. (lat. agnit)o) de erkenning.
Agnozie, z. ond. agnoëeten.
agnus Dei, m. lat., een godslam ; een ge
stukje was in den vorm eener me--wijd
dalje, met een lam en een vaantje aan de
Bene en een' heilige aan de andere zijde;
een amulet tegen storm en onweêr en duivelslisten ; een lat. gebed bij de katte. mis
met den aanvang der woorden in Joh. I. 3 6;
— agnus castus, lat. Bot. de kuischboom,
zekere heester.
Agomphiasis, liever agomph4sis,
I. gr. (van a priv. en gomphdsis, bevestiging door spijkers, enz.) Med. het waggelen,
losstaan der tanden.
Agonarch, m. gr. (van agdn, strijd)
een opziener over de olympische kampspe
; — agonie, f. gr. (agónia, wedstrijd,-len
inspanning) de doodstrijd, doodsangst, zielsangst, benaauwdheid; — agonizeeren
of in agdne (lat.) zij n, op sterven liggen,
met den dood worstelen ; — agoníst, m.
gr. (agon.is•tés) een kampvechter ; — agonistarch, f. m. een opziener der strijd
; — agonistiek, f. de vecht-,-speln
worstelkunst; — agonistieken, ni. pl.
oude christensecte, die met den vorst der
duisternis in gestadigen strijd was; —agonístiseh, adj. strijdend, worstelend ; —
agonographie, f. de strijdbeschrijving;
— agonotheet, m. (agonothétés) een
strijdregelaar, kamprechter bij de olympische spelen.
Agoniklieten, pl. gr. (van a priv.
góny, knie, en Mind, ik buig) ketters der
7de eeuw, die het knielen bij liet bidden
afkeurden.
Agonist, enz., z. ond. a g o n arch.
Agoranoom, in. gr. (agoranómos) een
marktmeester.
Agrafe of agra$'e, f. fr. (van het
oudd. krapho, krapfo, krapijo, nu krap fen,
voor haak, kram) Arch. een grijphaak, klamp;
een sieraad aan het eind van een' boog,
vensterraam, enz. ; ook een haakje of gesp
tot tooisel ; een hoedeband der officieren.
agrandeeren, z. aggrandeeren.
agrarisch, lat. (agrar)us, a, um, v.
ager, akker) landelijk, boersch ; — agrarische wetten (lat. agrariae leges) akkerwetten, volgens welke bij de Romeinen
alle landerijen gelijkelijk moesten verdeeld
—

AGRAVIADOS

----

worden (ook bij de 1 ste fr. revolutie voorgeslagen); — agrar^um, n. hoevegeld.
Agraviádos, m. pl. sp. eig. de beleedigden, aanhangers der priesterpartij tegen Ferdinand VII. van Spanje, die in 18 6
door den opstand in Catalonië de onbeperkte
heerschappij der Kerk wilden grondvesten
en 's konings broeder, Don Carlos, op den
troon plaatsen.

agreëeren, fr.

(agréer, v. pré, wil,
believen, lat. gratum) gunstig aannemen,

zich laten welgevallen, believen ; bevoegdheid geven ; voor goed erkennen ; — agré-

abel (fr . agréab!e) adj. aangenaam, lief, aan,

nemelijk — agrement, n. fr. (spr. agrernán) bevalligheid, aangenaamheid, vergenoegen; goedkeuring; sieraad, versiering aan
kleedij ; — agréage, f . (spr. —á-zj') het
makelaarsloon, z. v. a. courtage (z. a.).
Agregratie, enz., z. aggregatie .
Agrement, z. ond. agreeeren.
Agrergographie, f. gr. (agrós, akker ; érgon, werk, arbeid) beschrijving der
akkerbouw gereedschappen.
agresseeren, fr. (agresser, v. 't lat.
aggr^di, aggréssus) aanvallen, twist maken;
-- agresseur, m . aanvaller, rustverstoorder ; — agréssie, f. de eerste aanval,
aanranding ; -- agressief, adj. aanval
aangrijpend.
-lend,
agrést, n1. ital. (agrésto, v. agro, akker)
landelijk, boersch, lomp, grof.
Agrest, m. ital. (agrésto, v. agro, zuur)
het uit onrijpe druiven geperste sap, druivemoes.
Agricola, m . lat., akkerman, landbouwer, boer; — agricultuur, f. (lat. agricultura) de landbouw, akkerbouw ; — agri;

culturísten, m. pl. in Engeland die partij,
welke den bloei van den landbouw boven
de industrie en den handel begunstigt.
Agrifolium, z. acr ifolium.
Agriminíst, m. fr. (agriministe ; vgl.
agrement) verkooper of maker van kleine
modewaren; sieraden, enz.
Agrimonia , f. lat. Bot. leverkruid,
boelkenskruid, zekere plant.
Agrionia, pl. (van Agrión)'os, bijnaam
van Bacchus) een oud gr. bacchusfeest, waar
raadsels werden opgegeven ; — agri--bij

onIen, eene raadselverzameling, raadselboek.
Agriophaag, m. gr. (van ágrtos, a,
on, wild) een wild-eter, een die van het
vleesch der wilde dieren leeft ; -- agriothymie, f . woeste inborst, woestheid bij
krankzinnigen, waanzinnige moordlust.

Agrippa, m., en Agrippina, f. lat.
namen, eig. verkeerdgeborene, een kind, dat
met de voeten tiet eerst ter wereld komt; —

agrippijnsehe geboorte, eene voet geboorte.
Agromanie, f. gr. (v. agrós, veld) de
landbouwzucht, overdrevene, hartstochtelijke
liefde voor den landbouw ; — agronometrie, f. waardeberekening v. h. bouwland;
— agronomist, m. een wetenschappe-
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lijk gevormd landbouwer — agronomie,
f. de landbouwkunde ; -- agronómisch,
wat tot den landbouw betrekking heeft.
Agropílen, f. pl. fr., in plaats van gagropila, z. ald.
Agrostographie, f. gr. (v. ágrdstis,
veldgras) de beschrijving der grassoorten;
grasbeschrijving; — agrostologie, f. de
;

leer der grassoorten.
agroupeeren, z. g r o e p e e r e n.

Agrumen, pl. mid. lat. (agrumen, pl.
agrumnina, ital. agrí rni, van het lat. acer,
ital. agro, fr. aigre, zuur) zure vruchten
scherp zuursmakende vruchten : als citroenen, appelsina's.
Agrypnie, f. gr. (agrypnia) Med. de
slapeloosheid, vooral bij haastige koortsen;

— agrypnokólna, n. liet waken met
grooten slaaplust ; — agrypnotika, n,
pl. geneesmiddelen tegen slaapzucht; ook
slaaproovende middelen.
Aguadóres, m . p1. sp. de waterdragers
en waterverkoopers te Madrid.
Aguilles, f. pl. fr. (spr. —agielj') Kmt.
katoenen stoffen. van Aleppo.
Agul, nl. Bot. een doornstruik, op welks
bladeren men des ochtends een buikzuiver
rend manna inzamelt, de mannaboom.
Agutí of acuti, n. (amen. - sp. agutí)
N. H. het varkenkonijn, een langneuzig konijn,
inz. in Brazilië, enz. (dasyprócta aguti).
Agynie, f. gr. (van a priv. en gyn^,
vrouw) het leven zonder vrouw, de vrouweloosheid ; — agyniërs, m. pl. eene sekte
der 7de eeuw, die den echt voor geene goddelijke instelling hield, en daarom niet trouwde ; — agynus, m. die geheel geene vrouw
heeft ; Bot. zonder stampertjes.
Agyrten, in. pl. gr. (ing. aflyrtés, eig.
een verzamelaar) weleer zwervers, die go'idelijken bijstand voorgaven ; thans onkundige geneesheren, kwahzalvers.

Ahab, in. hebr. naam, z. v. a. des vaders
broeder.
Ahasvérus, m. hebr. naam, z. v. a.
vorst ; ook de naam van den wandelenden jood.
à haute voix, z. ond. haut.
Ahóren, pl. Myth. kinderen, die na
hunnen (lood 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. ond. O r m u z r1.
Al, in. (spr. a-i) de luijaard, een viervoetig dier, in Brazilië thuis, dus genoemd
naar het geluid, dat het geeft.
Aide, m. fr. (spr. èrl', van alder, uit
liet lat. arljutare, sp. ayudar, helpen) hulp,
bijstand; helper, onder steuner ; -- aidede—camp (spr. —ká)i) generaal-adjudant;
-- aide—major (spr. —mazjór) adjudant;
— aide -toi el le ciel t'airICra, fr. sprw.: help
u zelven, en dan zal u ook de hemel hel
ook de naam van een i olitiek genoot--pen;
schap voor wettigen tegenstand aan de fransche regeering, 'ail 18': ! —3 2.

3

A KA'I`A P'OS I .

AIGRE-W-) ,TX

30

aigre-doux, adj. fr. (spr.---èllr'dóé) zuurzoet,
gemengde smaak an zuur en zoet.
Aigrefin, m. fr. (spr. èg'rrr fijn) een sluwerd; boze knaap.
aigreeren (spr. èrtr—) fr. (aigrir, van
aipre lat. acer, zuur, wrang) verbitteren,
verzuren ;— g e a i g r e e r d, verbitterd, gemelijk; — aigreur, fr. zuurheid, scherpte,
bitterheid ; verdriet ; bitsheid, gemelijkheid;
p1. aigreurs, Med. zure oprisping, zuur
in de maag ; bij plaatsnijders, harde plaat
te diepe groeven.
-sen,
Aigrette, f. (spr. ègrétt'), (ontstaan uit
aiglette, van aigle lat. aquila, arend, adelaar) ale witte reiger, een moerasvogel van
Z. Europa (ardéa aeprétla), van wiens vederen men pluimbossen maakt ; van daar ook
een bos reigervederen, reigerpluimbos; ook
zeker vrouwelijk hoofdsieraad.
Aigreur, etc., z. ond. aigreeren.
Aiguillette, f. (spr. ee-g'wieljétt') fr.(van
aiguille, nnaald, en glit van het lat. acic cla,
verkiw. van acus) de veter, nestel ; ook een
militair sieraad, winks.
Ailerons, pl. fr. (spr. èl'rOh) eig. vleugelspitsen (van a-ile, vleugel) Mil. kleine bui
vestingen.
-tenwrkd
aimábel of aimáble, fr. (van 't lat.
amabilis) beminnelijk, beminnenswaardig; als
subst. aimable, in. een pronker, modegek.
Air, n. fr. (spr. er) eig. de lucht, de
wind ( lat. aër); van daar oneig. 1) het
uiterlijk aanzien, het gelaat, de houding, het
gebaar; de wijze van zich deftig te gedragen; an daar zich een airof zich airs
g ev e n, zich deftig, grootsch voordoen; 2) een
lied, gezang, een airtje, zie aria.
Aise, I. fr. (spr. èz', ital. agio; van 't
goth. azgts, gemakkelijk, licht).genoegen, gemak, welstand, gegoedheid ; — à son aise
z ij n, ruime bestaanmiddelen hebben ; opgeruimd zijn (waarvoor glen vaak boort: in
zijn esse zijn); — aisance, f. (spr. èzd is')
de ongedwongenheid in houding en manieen ; geraak, welgesteldheid ; voorrechten en
heerlijkheden.
Aitiologie,•z. Etiologie.
Aja, ajo, z. A y a.
Ajantíden, nl. pl. afstammelingen van
Ajaas, een aanzienlijk geslacht te Athenen,
waartoe Alcibiades behoorde.
à jour, z. ond. jour.
ajourneeren, (spr. azjoern—) fr. (ajourser, van jour, dag) tot op een' bepaalden dag
uitstellen, verdagen ; de aanstaande zitting
of vergadering vaststellen ; — ajournemént, n. (spr. azjoern'mán) het uitstel tot
een' bepaalden dag, de verdaging.
a Jove vrincipuin, z. onder Jupiter.
ajusteeren en ajustement, z. adj usteeren.
Akadémie, I. (gr. akodeímzia, eig. eene
naar zekeren A k adé m o s zoo genoemde
plaats in Athenen, waar P l a t o onderwees)
in Nederland, Duitschland en de noordelijke
anden van Europa z. v. a. universiteit
—

(z. aid.), hoogeschool, waar de verschillende
faculteiten vereenigd zijn ; — naam, dien
men aan genootschappen en instellingen van
zeer verschillenden aard, aan oefenplaatsen
voor Bene enkele faculteit, kunst, wetenschap,
enz. geeft ; zoo heeft men akademiën der
wetenschappen, der letteren, der kunsten,
akademien voor geneeskunst, voor godgeleerdheid, voor rechtsgeleerdheid, voor muziek,
voor schermkunst, enz. Frankrijk heeft 5
voorn. akademiën, die samen slechts een
enkel genootschap uitmaken onder den titel
van I n s t i t u u t ; zij zijn : 1'acadéinie francaise, l'ac. (les sciences, l'ac. (,les inscriptions
et belles leftres, 1'ac des sciences morales et
ppolit-iques en l'ac. des beaus, arts; — académie universitaire is in Frankrijk eene administratieve afdeeling van de universiteit
van Frankrijk, vein welke akademieii er even
veel zijn als oppergerechtshoven ; -- «ca(lémie dl'amnour, I. (spr.- clainOér) een bordeel ;
— akademíst, academicus, m. die
tot eene akadenuie behoort, een student; —
akadémiseh, wat tot de hoogesehool, tot
cane vereeniging van geleerden of kunstenaars behoort.
Aktene of aeheene, gr. lengtemaat
van 1(► geometrische voeten, ook dodecahode
genoemd ; Bot. eene amerikaansche en nieuw
-holandscept,
bloedkruid.
Akairie, f. gr. (akairia, v. d-kairos, ontijdig) ongelegen tijd, storing ; -- akairologie, f. ontijdig, ongepast gesnap.

Akamipsie, I. gr. (akamjsia) onbuigzaamheid ; Med. eene ziekelijke stijfheid der
gewrichten ; — akámptiseh (gr. á-kaml-tos, ongebogen) het licht niet terugwerpend.
Akanthen, z. ond. a k a n t h u s.
Akanthikoue, z. a r e n d a l i e t.
Akanthobólus, m. gr. (van áhantha,
doorn) de splinter- of graattang der wond
akanthologie, f. eene punt--artsen;
dichtverzameling.
Akánthus, I. gr. (ákanthos) Bot. hereklaauw, een gewas, welks groote bladeren naar de klaauwen van Benen beer gelijken ; van daar in de bouwkunst akánthen, f. p1. de nagebootste vorm dezer bladeren, een sieraad v. loofwerk aan de korinthische en romeinsche zuilen.
Akardie, f. gr. (van a prix. en kardia,
hart) 't ontbreken van het hart, de harteloosheid, lafheid.
Akatalektikus, m. gr. Poet., een vol
vers, eene jambische versmaat van-ledig
eene lettergreep meer dan de k a t a 1 e kt i k u s -- akataléktisch (gr. akatálèktos, on, vgl. k a t a 1 e k t i k o s) zonder gebreken, volkonten (inz. van verzen gebruikelijk).
Akatalepsie, I. gr. (vgl. katalepsie)
Philos. de onmogelijkheid om eene zaak te
weten, de onbegrijpelijkheid; ook Med. ver
— akataleptikus,-standveibjrg;
In. een twijfelaar -niet erkenbaar, twijfelachtig ; onbegrijpelijk.
Akatapósis, I. gr. (v• a prix. en l ataposis
;

;
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AKATASTATISCH.
z. ald., het slikken) Med. belemmerde slik king.

akatastátisch,

gr. (a-katástatos) on-

bestendig, wuft ; inz. Med. onordelijk, onregelmatig (van koortsen) .
Akatharsie, f. gr. (vgl. k a t h a r s i s)
Med. de onreinheid, onzuiverheid in het bloed.
akathístisch, adj. gr. (van a priv. en
kathídzein, nederzitten) niet zittend (staande
en gaande te zingen) ; akáthistos, hymnus akathístus, m. een lofzang ter eere
van de maagd Maria, die in de grieksche
kerk jaarlijks op saturdag vóór Judica den
geheelen nacht door staande gezongen wordt.
Akatholikus, m., pi. akatholieken (vgl. k a t h o 1 i s c h) onroomschen, naam
der Protestanten bij de R. Katholieken ; —
akatháliseh, niet-katholiek.
Akelei (bedorven uit het nw. lat. aluilegia, eene schoon bloeijende plantensoort : klok
-jesbiom,
pantoffeltje.
Akephálen, akephálisch, z. a c ephali.
Akinezie, f. gr. (a- kinësia, van kin cn,
bewegen) Med. onbewegelijkheid, stijfheid van
een of meer leden, zenuwverlamming; stilstand van den pols.
Akiurgie, f. gr. (kwalijk gevormd uit
het gr. aki , punt, scherpte, en érgein, werk,
arbeid, érdein, doen, verrichten, werken) de
leer van de chirurgische (bloedige) verrichtingen, z. v. a. chirurgische operatieleer.
aklástisch, gr. (van a priv. en kláein,
breken) Phvs. stralen doorlatend, niet straal
-breknd.
akmástisch, adj. gr. volkrachtig, bloei
ontstekend, b. v. a k. m a s t i s c h e-jend;M.
koorts, ontstekingkoorts.
Akme, f. gr., eig. de spits, snede ; van
daar de top, het hoogtepunt, de rijpheid,
bloeitijd; Med. het toppunt, de hoogste graad
eener ziekte.
Aknoe, f. pl. (gr. ákné) vinnen in 't
gelaat.
Akcemeet, in., pl. akcemeeten, gr.
(akoimetos, van a priv. en ko-imdn, inslapen),
slapelooze, eene gr. monnikenorde van gestrengen ordesregel in de 5de eeuw ; ook alge
benaming der monniken, in de gr. kerk.-men
Akóëmeter, n. gr. (van akoF, gehoor)
gehoormeter, een werktuig ter bepaling van
den graad der doofheid.
Akolást, m. gr. (akólastos, eig. onbeperkt, zonder tucht) een slemper, liederlijk
mensch ; — akolazie, f. de onmatigheid,
slemperij ; Med. slechte vochtmenging des
menschelijken ligchaams, als ziektetoestand.
Akologie, f. gr. (beter a k e o l o g i e,
van alias, genit. a k i o s, heelmiddel) Med.
de leer der heelmiddelen, leer van de uit
geneesmiddelen.
-wendig
Akolüthen, m. pl., gr. (van ahóloethos, volgend, begeleidend) natreders, geestelijken van den ' laagsten rang ter bediening
van den priester bij zekere plechtigheden
der R. K. kerk ; misdienaar, helper.

Akópum, Akópon, n. gr. (van a
priv. en kópoe, slag, vermoeijenis, krachtverlies) Med. versterkingsmiddel , pijnstillende zalf.
Akosmie, f. gr. (akosunía, vgl. k o sm o s) de wanorde, onachtzaamheid ; onopgeschiktheid; Med. gelaatsbleekheid, ziekelijk
uitzicht ; -- akosmísmus, m. wereldloosheid, wereldloochening, het tegengest.
van atheïsmus.
Akotyledónen, f. pl. gr. (van a priv.
en kotyledön, gaatje, knopje) Bot. planten
zonder zaadlobben en kiemblad, die zich
door enkelvoudige kiemen voortplanten, daar
zij geene bloemen hebben.
Akratie (sju. t ts), f. gr. (a-kráteia)
Med. onvermogen om zich te beheerschen of
ook iets te verrichten, dus teugelloosheid;
zwakte, krachteloosheid, onmacht.
Akrazie, f. gr. (a.-hras ia) eig. niet menging ; Med. slechte vochtmenging.
Akribie, f. gr. (akribeia) de naauwkeurigheid, stiptheid, zorgvuldigheid ; —
akribologie, f. juistheid in liet spreken,
in het onderzoeken en in het lezen over het
algemeen ; --- m. een juist meter, werktuig tot liet meten van zeer
kleine voorwerpen; — akribometrie, f.
naauwkeurige meting.
Akri op agen, m. pi. gr. (v. akris,
sprinkhaan) sprinkhanen - eters, zekere volken
in jEthiopia en andere oostersche landen,
die sprinkhanen in hunne spijzen gebruikten.
Akrizïe, f. gr. (a-krisía ; vgl. k r i s i s)
Med. de onbepaaldheid van den ziektetoestand ; gebrek aan onderzoek, oordeel ; -akritiseh, adj. onbeslist ; zonder oordeel,
zonder onderzoek, gewoonlijk o n k r i t i s c Ii
(vgl. kritisch).
Akroáma, n. gr. (van akroksthai, hooren, leeren) eig. iets gehoords of te hooren,
eene verlustiging van 't gehoor; eene grondstelling des verstands ; — akroamátiseh.
hoorbaar ; op liet verstand gegrond ; geheim,
moeijelijk te verstaan, verklaring behoevende;
akroamatische leervorm,eenesammmenhangende voordracht, waarbij de leerling aan
--- akroásis, f. gr., liet toehoo--hort
ren ; eene voorlezing, leervoordracht ; -akroaterium, n. gehoorzaal, leerzaal;
— akroátiseh, adj. gr., Phil. geheim;
de akroatische boeken (v. Aristoteles)
de geheime boeken (die A. niet verklaarde).
Akrobaat, m., pl. Akrobaten, gr.
(van ákros, a, on, uiterst, opperst, hoogst,
en bainei n, gaan) koordedan sers ; — akroCholie, f. (van ch,ólos, gal) opwelling des
gemoeds, oploopendheid ; -- akrochórdon, f. gr. (v. chord, z. aid.) Chir. eene
kankerachtige wrat op de uitwendige oppervlakte der oogleden ; — akrodynie, f.
pijn in de ledematen ; — akrokárpiseh
(van karppós, vrucht) met Bene aan 't eind
staande vrucht voorzien ; -- akrok. –
mos, ni. (van kó,nP, haar) een kuifdrager;
--- akrolithen, pi. (v. lithos, steen) hou,

;
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ten beelden bij de Ouden, met marmeren
handen en voeten ; — akromonogram–
matika, of akromonogrammáta, of
akromonográmmen,n.pl. (vgl. m o n og r a m, enz.) Poët. gedichten, welker vers
eindletters van den vorigen-reglsmtd
regel beginnen ; — akromonosyllabika, p1. verzen, die met de eindletter
voorafgaande vers beginnen;-grepvanht
-- akromphálon, n. gr. (van oinphálós,
navel) eig. de navelspits; de aanvang eener
navellireuk ; — akronyktiseh (van nyx,
genit. nyktós, nachl) in 't begin van den
nacht, in het avonduur, laat ; — akropathie, f. (vgl. pathos) Med. ziekte der
uiterste ligchaamsdeelen ; ziekte van den
mond der baarmoeder (bij H i p p o k rates);
— akropolis, f. (van pólis, stad) de bovenstad, stadsvesting, stadsburg, inz. van
Athenen ; — akroposthie, f. (van pósthé,
voorhuid) Med. de uitwendige rand der voorhuid, die bij de besnijding wordt weggenomen; -- akrosophïe, f. (vgl. s o p h i a)
hooge wijsheid ; — akrostiehon, n. (van
stichos, regel, vers) Poet. een naamdicht of
verzen, welker begin- (soms ook eind -)letters namen of woorden vormen ; — akroter i en, pl. (gr. akrdtPria) de uiterste lig
uitstekende voetstukken, pos -chamsdeln;
pedestallen aan de gevels, om-temnof
er beelden of vazen op te plaatsen ; —
akroteriasis, f. of akroteriásmus,
m. Chir. het verlies van ledematen, de afzetting of wegneming der uiterste ligchaamsdeelen ; — akrotísmus, m. het streven
naar het hoogste, zoowel in de erkenning
(theoretische a k r.), als in de handeling (praktische akr.); ook het uitvorschen van de eerste gronden der dingen.
Aktseon, m. gr. (Aktaíón) Myth. een
bekwaam jager, dien Diana, omdat hij haar
geheel naakt in het bad had gezien, in een
hert veranderde, waarop hij door zijne eigene
honden werd verscheurd ; ook een amerikaansche kever (scarabaeus actaeon); --- akteeonizeeren, horens opzetten, tot horendrager maken.
Aktiniën, pl. gr. (van aktin, straal;
eig. straaldieren) zee- anemonen, eene soort
van poliepen of koraaldieren, welke naar
de gevulde bloesems der asters gelijken ; —
aktinobolísmus, m. Phys. het stralenwerpen, de uitstraling — aktinograaph, m. lichtstraalschrijver, eene uit
— aktinogra--vindgaPoulet;
phie, f. de beschrijving of leer der lichtstralen ; — aktinolíth, m. gr. de straalsteen ; — aktínometer , in. Astron.
straalmeter.
Akustiek, f. gr. (van akuein, hooren),
de gehoorleer, hoorkunde ; toon- of klank
; — akustikon, n. eerre hoorbuis,-ler
ten dienste van doove of hardhoorende personen ; — akustiseh, adj. tot de geluidleer behoorende, geluidkundig; — a k u st i sche middelen (acustica) gehoormid;

ALANT.
delen, middelen tot verbetering of versterking van het zwak gehoor ;— a k u s t is c h e
instrumenten, gehoor-werktuigen.
Akyanoblepsie, f. gr. (van a priv.,
hyános, blaauw, en blépein, zien) een gebrek van het gezicht, waarbij de blaauwe
kleur vuurrood verschijnt ; — akyanobléptus, in. die dat gebrek heeft.
Akyesis, f. gr. (van a priv. en kyésis,
het zwanger-zijn) vrouwelijke onvruchtbaarheid, onvermogen om kinderen te ontvangen
en te baren.
Akyrie, f. gr. (akyría, van ákyros, ongeldig, oneigentlijk) onelgentlijkheid, oneigentlijk gebrnik van een woord ; — akyrologie, f. oneigentlijke, van den zin afwijkende rede.
al, vaak ook wel e 1 en u 1 geschreven,
arab. lidwoord : de, het, b. v. in alkali, alkohol, alkoran, enz.
a la—, fr., op of naar (deze of die manier of wijze), P. v. a la baisse, a la chasse,
a la guerre, enz., z. aid.
alaaf, z. a l a f.
a la baisse, z. baisse.
Alabandísmus, m. nw. lat., knoei
kladderij in de kunst (naar de stad-jeri,
A 1 a b a n d a in Karië, waar een slechte
kunstsmaak heerschte) — alabándiseh,
adj. zot, dwaas, barbaarsch.
Alabárch, m. gr. (alabárchés, van alába,
kool, roet, inkt) een tolschrijver, tolontvanger; inz. de hoogste overheid der Joden
;

in Egypte.

Alabaster, z. albast.

a la bonne heure, z. ond. bon.

a l'abri, z. abri ; — à la campagne, z.

campagne;

— a la chasse, z. chasse.

Alacriteit, f. lat. (alacritas) levendigheid, opgewektheid, wakkerheid.
Aládzjas, f. pl. fijne oostindische, met
bloemen doorwerkte tapijten.
aláf of alaaf (van 't Celt. alaf, geluk,
rijkdom, heerlijkheid), geluk ! hoezee ! leve
de...! enz., een aan den Nederr9jn gebruikelijke jubelkreet en gelukwensch bij het gezondheiddrinken, enz., b. v. a 1 a f K ë l n!
heil zij Keulen
a la fin, z. fin ; — a la fortune, z. F o
tuna;; — a la francaise, z. francais; —

a

la grecque, z. grec ; — à la guerre, z.
guerre ; — a- la hate, z. hate; — à la
hausse, z. hausse.

Aláírligamenten, p1. nw. lat. (lat.
ala, vleugel) vleugelbanden.

Alaktaga, m. H.N. de aardhaas, springhaas, in aziat. Rusland.
Alalie, f. gr. (van de priv. a- en lale`in,
spreken) de sprakeloosheid of stomheid.
Alambrados, m. pl. eene secte in Por
soort van illuminaten, als de-tugal,en
quakers in Engeland.
Alaméda, f. sp. (van alamo, m. populier) eig. populierlaan ; eene met booroen beplante wandeldreef in de spaansche steden.
Alant, m. (lat. mala) Bot. een plan-
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tengeslacht, waarvan de wortel eener soort
(inula helenium) als versterkend en slijmoplossend geneesmiddel gebruikt wordt ; —
alantstof, z. i n u l i n e.
a la renverse, z. ond. renverseeren.
Alárieh, oudd. naam : de alvermogende alheerschende.
Alarm, gew. a 1 l a r m, n. fr. (alarme,
vals het it. all'arme, te wapen !) oploop,
woest getier ; onrust, ontsteltenis, schrik;
— alarmeeren (fr. alarmer) doen ontstellen of onrust, schrik, aanjagen, opschudding maken ; --- alarmist, m. een alarmmaker, oploopstichter, schrikverspreider.
alart, z. alert.
a la saison, z. s a i s o n; a la sourdine, z. ond. sordo.
Alástór, m. gr. (van a priv. en lathëin, vergeten) de nooit vergetende wraakgeest, die ten gevolge eener begane wandaad een geslacht voortdurend plaagt en
vervolgt ; ook in 't algemeen voor : straffende
godheid ; plaaggeest; huisduivel, enz.
it la suisse, z. suisse ; -- a latere, z. laIns; — à la tête, z. tête.
. Alátie (spr. t ts), f. nw. lat. (van 't
lat. aldtus, gevleugeld) de bevleuge inlg ; —
alatiet, m., pl. a 1 a t i e t e n, N. H. ver
-stendvlugak.
Alba of albe, z. ond. albus.
Albanéllo–wijn, m. een siciliaansche,
uit de beste en schoonste druiven gewon nen wijn.
Albaneezen, Albaniërs, m. pl. bewoners van A 1 b a n i ë, eene turksche provincie aan de Ionische en Adriatische zee;
— ook eene secte uit de Sste eeuw, die de
erfzonde, de genoegzaamheid der sacramenten en den vrijen wil ontkende ; -m. een wilde dans der Albaneezen,
met gedwongene, onnatuurlijke houdingen.
Albanénzen, m. eene secte uit de 8ste
eeuw, die een oorspronkelijk goed en kwaad
beginsel of wezen aannam.
Albanitiko, z. ond. a l b a n e e z e n.
Albanus, Albana, z. ond. a l b u s.
Albast, alabaster, m. gr. (alábastros, een van ons albast verschillende steen,
en een daaruit gemaakt zalfdoosje, lat. alabáster, naar de stad en 't gebergte A 1 ab a s t r o n in Opper- Egypte benoemd; van
daar gr. alabastrités, albaststeen, ons albast)
eene witte fijnkorrelige en harde gipssoort,
die zoo hard is, dat zij zich laat polijsten
en tot allerlei sieraden verwerken.
Albatie, enz., z. ond. albus.
Albatros, m. N. H. de stormvogel, een
vier voet groote, witte zwemvogel op de
zeeën van het zuidelijke halfrond.
Albert, z. A a 1 b e r t. — Albértusdaalder, m. een brabantsche daalder, zoo
genoemd naar den aartshertog A 1 b e r t, stad
Nederlanden in de-houderziljk
16de eeuw.
albesceeren, albificatie, z. ond—

albus.
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Albigénzen, m pi. eene secte in de
12áe eeuw ontstaan in het landschap A lb i g e o i s in Frankrijk ; zij verwierp liet
pauselijk gezag en erkende den bijbel alleen
als geloofsregel ; tot op den tijd der kerkhervorming noemde men alle latere ketters
Albigenzen of Waldenzen; toen kregen zij in Frankrijk den naam van H ugenoten.
Albijn en Albina, z. ond. albus.
Albinagium, beter albanagium,
jus albanagii, n. mid. lat. (van albanius,
vreemdeling, landverhuizer, v. 't lat. alibi,
elders en fr. droit d'aubaine) het eertijds in
Frankrijk geldende recht, waardoor den vorst
de nalatenschap van eenen in zijn land gestorven vreemdeling ten deel viel, vreemdelingsrecht.
Albino, m., pi. Albinos, sp. (van
het it. en sp. alba lat. albus, wit) wittelingen, een blank, zwak menschenras met
onnatuurlijk witte huid, witte haren en
roode oogen, ook Kakkerlakken, Blafards en
witte Negers of Mooren genoemd.
Albion, n. Grootbrittanje, naar de oude,
nu dichterlijke benaming (celtisch : bergland;
v. a. van albus, wit, wegens dc krijgsgebergten der kust ; oorspronkelijk alleen het
noordelijk gedeelte van het eiland.
albizeeren, z. ond. albus.
al bisogno, z. bisogno.
Albiet, m. nw lat. eene delfstof, bestaande uit kiezelzure soda en kiezelzure aluin aarde, wit veldspaath, z. v. a. a d u 1 a a r.
Alborak, in. arab. (van baraka, blik
bark, bliksem) bij de Muhamedanen-semn,
het gevleugeld paard, waarop Muhamed naar
den hemel reed.
Albornoz, z. boe r n o e.
Albrecht, z. v. a. Albert.
albus, a, um, lat., wit ; — albus of
albusstuk, m. een blankpenning, eene
zilvermunt in Keurhessen, ter waarde van
ongeveer 5 ets. ; — alba of albe, f. en
wit priestergewaad, koor- of mishemd ; —
alba–flora–wijn, m. een witte wijn,
die op het eiland Minorca wast ; — album, n. lat., het witte van eenig ding;
een stamboek, gedenkboek, vriendenrol ; —
album praecum, eig. grieksch wit, Med.
witte hondsdrek ; — album nigrum, eig.
wit-zwart, Med. muizedrek , — in albis, eig.
in witte (bladeren), oningebonden, in losse
bladen (van boeken); ook benaming van den
2den Zondag na Paschen: q u a s i m o d ogenitl of witte zondag, wegens de
witte altaar- en priesterbekleeding bij de
eerste communie der kinderen in de R. K.
Kerk ; — Albánus, Albána, ook Albijn en Albina, mans- en vrouwenn.:
witte, reine ; — albátie of albiieátie
(spr.t =ts), f. nw. lat., het witten, witmaken ;
de gewaande verandering van koper in zilver;
— albesceeren, lat. (albescére) wit worden ; — albizeeren, barb. lat. met een
album rondloopen, om inschrijvers te win-

3, ALCABALA
Den ; — albügo, f. lat. eene witte vlek
in 't oog, het oogwolkje ; — albumine,
f. lat. (albumen, n.) Chem. de eiwitstof; -albumineus,adj .eiwitachtig,eiwitstof bevattend ; — albiminurïe, f. Med. de ontlasting eener eiwitstof bevattende urine (mor bus Brightii) .

Alcabála of alcavála, f. sp. (van 't
arab. al gabalah) belasting op het verbruik,
inz. de sedert 13 9 in Castilië ingevoerde
belasting, welke 10 ten 10 0 bedroeg, van
alles, wat verkocht of verruild werd.
alcáïseh vers, aleáïcum, n. eene
versmaat, dus genoemd naar den oud- griekschen dichter A 1 c w u s (gr. .Alcáios). Zij
heeft dezen vorm = - -- - ^ -- - — — - — _Alcálde, a Ie a d e, m. sp. (van het
arab. al-qu'di, de rechter) een magistraatspersoon ten platten lande in Spanje, dorps
dorpsschout.
-recht,
Alcali, z. alkali.
Alearráza, f. sp. (van 't arab alkurrás) eene waterkruik in den vorm eener
flesch van zeer poreuze klei, om het water
steeds koel te houden ; in Duitschland worden zij te Altenbach bij Leipzig vervaardigd.
Alchátib, m. aral}. (v. chataba, pre-

diken) een prediker in de moskeeën.
Alchimie of alchemie, f. (het naast
v. 't arab. al-kzm(á, en dit van 't gr. chémeia ; vgl. chemie) de goudmakerij, de
zoogenaamde kunst om goud te maken, de
steen der wijzen ; — alehimíst, m. een
goudmaker; — alehímisch of alchémiseh, wat tot de alchimie behoort ; ge
raadselachtig.
-heimvol,
Alcides, lat. (gr. 4lkeidés) een bijnaam
van H e r c u l e s, naar zijn' grootvader A 1eeu5.
Alco, m. de Z.amerik. wilde bond.
Alcohol, z. a 1 k o h o 1 — alcoran,
z. koran ; — al corso, z. corso ; — alcove, z. alkove.
Alcyonieten, pl. gr. (van alkyónion,
kurkzwam, een plantendier, dat naar het
nest des ijsvogels [alkyPn] gelijkt), eene soort
van versteende plantendieren, uiterlijk gelijkende naar vruchten, als vijgen, peren, appelen, enz.
Aldéa, f. sp. (van 't arab. al - dalah)
hoeve, landhoeve ; landgoed ; gehucht ; dorp.
Aldebarán, n^. (arab. al-dabarán, de
volgende, v dabara, volgen, wegens het volgen op de Plejaden) het ossenoog, eene ster
van de eerste grootte in 't rechter oog van
den stier.
Aldegonde, z. A d e 1 a.
Aldehyde, n . gr. Chem. de azijnstof,het
azijnzuur (uit alkohol bereid en tot azijn bereiding noodzakelijk) ; — aldeh 'd — ammoniak, m. ammoniak met azijnzuur gehalte.
Alderman, m. eng. (spr éldermen) eig.
ouder man, een overheidspersoon in de steden van Engeland; 26 personen te Londen,
die met den Lord-mayor een kiescollegie
uitmaken ; ook de angelsaksische rechters.
;

ALETTE.
Aldïnen, f . pl. oude drukken van veel
waarde uit de boekdrukkerij van A l d u s
M a n u t i u s en opvolgers te Venetië, in de
15de en 16de eeuw.
Aldseháme, Aldsjáme, f. arab.
(al-dsjámi' van dsjamaa', verzamelen) een
groot muhamedaansch bedehuis.
Ale, n. eng. (spr. eel) een engelsch, zwak
gehopt, sterk bier.
alea jata est, z. facta est alea.

Aleátieo, m. een zoete, kruidige wijn
van muskadeldruiven, in Florence en op Elba.
Aleátor, m. lat. (van aléa, dobbelsteen)
een dobbelaar, speler, liederlijk mensch ; —
aleatóriseh, adj . het dobbelspel betreffende; aleátrium, n . rustplaats voor spelers
bij de Romeinen.
alègre en allègre, adj . fr. (spr. alègr' ;
= ital. allegro) wakker, flink, opgeruimd.
Alékto, f. gr. de nimmer rustgevende,
eene der 3 Furiën, z. aid.
Alektryomachïe, f. gr. (van alektryón, haan), het hanengevecht ; — alektryomantie (spr. tie tsie), f. gr., de
hanenwichelarij bij de Ouden, de voorspel
uit het wegpikken van op een alpha--ling
bet gelegde graankorrels door eenen haan;
— alektrymórphisch, als een haan
gevormd.
Alemánnen, pl . (niet A l l e m a n n e n),
eig. vreemde mannen (van het oudd. al, el,
vreemd, ander, en man, plaats ; van daar
allmann van eene andere plaats, een vreemdeling) oudd. naam van liet voornaamste
volk in Z. Duitschland, in tegenoverst. met
de heerschende Franken (van daar de fr.

naam A 11 e m a r, d s voor Duitschers in 't
algemeen) — alemánnisehe taal,alemánniseh dialekt,de zwitsersche en hoven-zwabische tongvallen van 't hoogduitsch.
Alembiek, mid. lat. alembicum, n. (fr.
alambic ; van 't arab. al-embiq,) en dit van
't gr. ámbix, beker) een destilleerhelm, kolf,
toestel ter overhaling in de scheikunst.
Alembroth, n. (chald. = sleutel der
kunst) bij de alchemisten het philozophische
zout, een alkalisch wonderzout.
Alentours, pl . fr. (spr. alantóér : ontstaan uit a l'entour) omstreken, omtrek;
omringende personen.
Aleph, naam der 1 ste letter v. h. hebr.
alphabeth.
Alepíne, I . fr.. (naar de st. A l e p p o
zoo genoemd) stof van zijde en wol.
alért, fr. (alerte) wakker, vlug, levendig,
flink, waakzaam, opgewekt, lustig, handig.
a 1'espagnole, z. espagnol ; — a l'estompe,
z. estompe.
Alethela, f . gr. (aletheia, van alt Figs,
waar) de waarheid, ook persoonlijk gedacht;
— alethophilos, m. een vriend der
waarheid.
à l'étourdie, z. ond. étourdisseeren.
Alette, I. (fr. alette) Mar. windvering,
galeiwolf, verlenging van het boeghout op
den achtersteven der levantijnsche vaartuigen.
;

ALEUHOMANTIE —
Aleuromantie (spr. t — ts), f. gr.
(van áleuron, tarwemeel) de meelwigchelarij,
het waarzeggen uit meel en korenhoopjes.
Alewijn, z. Afwin.
Alexándér, gr. (Aléxandros, van aléxein, afweren, verdedigen, en ani'r, genit. andrós, man) mansn.: de mannenverdediger, mannenhelper, menschenredder ; — alexan —
drina, vrouwenn.: helpster; -- alexandrijnen of alexandrijnsche verzen,
rijmregels van 1 Z tot 13 lettergrepen, doorgaans uit 6 jambische voeten bestaande, b.
V. »Wij worden en vergaan , de wieg
grenst aan het graf" (de benaming is, naar
men wil, af komstig van een' fr. dichter Alexder, die in de 12de eeuw in deze versmaat
,

een dichtstuk schreef: Alexandre le Grand);
alexandrijnsch, adj . behoorende
tot, uitgaande van Alexandrië (eene door
Alexander den Gr., 331 vóór Chr., gestichte
zeestad in Neder - Egypte, die in de volgende
eeuwen vóór en na Chr. geboorte een hoofd zetel der grieksche beschaving en letterkunde was); van daar : a l e x a n d r ij n s c he
bibliotheek,eeneverzamelingvan 700,000
boekdeelen of schriftrollen te Alexandrië in
Egyp'e, bevattende al de schatten van de
gr., rom., ind. en egypt. letterkunde, waar
een gedeelte onder Caesar en het ove--van
rige onder Theodosius werd verbrand;
alexandrijnsche codex, een zeer oud
afschrift des bijbels in het britsch museum,
dat tot 1098 tot de bibliotheek van den
patriarch van Alexandrië behoorde ; a 1 e xd r ij n s c h e school, de geleerde school te
Alexandrië door de Ptolemeën gesticht, van
waar eene nieuwe richting in poëzie en wetenschap uitging, die aan dit tijdperk den
—

naam van het a l e x a n d r ij n s c h e deed geven; alexandrijnsche versie ofoverzetting, z. septuaginta.
Alexiánen, m. pl. eene door paus
Sixtus IV. ingestelde orde, die zich het wel doen ter taak stelde, en haren naam ontleende aan haren beschermheilige Alexianus.
Alexiterium, n. nw. lat. (van 't gr.
alexétérion, van aléxein, afweren, helpen),
hulp- of redmiddel, inz. tegengift; — alexi-

térisch, giftafdrijvend ; — alexipharmákon, n. gr. (pl. —ka) tegengift, redmiddel tegen vergift ; — alexipharma
tegengiften ; —-cie,f.dlrvan

alexipharmaceutisch, de bereiding
der tegengiften betreffende ; — alexipyre
-tikon,.
een koortsmiddel, geneesmiddel
tegen de koorts ; — Alexis en Alexius,
mansn.: een helper, hulp, redder; —Alexius—d'or, m. eene goudmunt, ter waarde
van 9 gl., geslagen onder den hertog Alexius
van Anhalt-Bernburg.
a l'extérieur, z. exterieur.

Al' fadur, de oudste (ter goden in de
noordsche Myth., z. v. a. de vader van allen.
Alf, z . elf .
Alfonsus, z. A l p h o n s e s.
Alfred, oudd. mansn.: de vredelievende,
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of liever de goed en vriendelijk radende,
eig. een e 1 f of a 1 p, een licht- en berggeest
in 't geven van raad.

al fresco, z. fresco.
Algaráde, f. fr. (van het sp. algaráda, het krijgsgeschreeuw eener alpaca, d. i.
eener plunderende ruiterschaar, v. 't arab.
al-ga'rah, de strooptocht op vijandelijk gebied, van gára, plunderend afloopen) de krenking, grove beleediging; streek, pots.
Algaroth (poeder van), n . aldus
genoemd naar Victor A l g a r o t h a, genees
te Verona. Het verwekt braking, stoel -her
zweet.
-gane

Algarovílla of Algarobílla, f. de
gekneusde hulzen eener Z.amerik. acaciasoort, die in stede van de galnoten tot ver
gebruikt.
-wenord

Algebra, f . arab. (al-dsjebr of al-aebr,
eig. verbinding van gescheiden deden. v. algabara of gabara, het gescheidene verbinden.
voluit : al-gebrw-al-mugábalah, verbinding
en vergelijking) de sf elkunst, vergelijkingsleer, letterrekening — algebráiseh, f .
stelkunstig ; — algebralst, m. een stel ;

kunstenaar.

Algéma, n. gr., pl algemata, smart,
.

pijn ; — alg^tisch, smartelijk ; door pijn
ontstaan ; ^-- algie, f. de zenuwpijn
neuralgie, z. aid.
Algen, pl. lat. (algae, van den sing. alga)
zee- en zoetwaterplanten van meestal groene
of roodachtige kleur en draad- of bladvormige gedaante, die geen bloesems dragen en
daarom tot de akotyledonen en kryptogamen
behooren ; onder de zoetwater -algen zijn de
c o n f é r v e n, uit de zee -algen de fu c u s-soorten de gewichtigste; — algacieten, f. pl.
versteende algen ; — algologie, f. de leer
van de waterplanten.
Algesceeren, lat. (algesc're) verkou-

den, koud worden.
algetisch, z. ond. a l g e m a; — algie, z. oud. a 1 g e m a;— algologie, z.
ond. algen.
Algoríthmus, m. (arab. vervorming
van het gr. arittunm s, getal), de 4 hoofdregelen der rekenkunst : additie, substractie, multiplicatie en divisie ; in 't algemeen een arithmetisch leerboek, rekenboek, cijferboek.
Alguacil, m. sp. (spr. — siél; van het
arab. al-wasir, die iets beheert, v. wasara,
een' last dragen) in Spanje een gerechts dienaar, diender ; beulsknecht.
Alhámbra,f. arab., eig . het roode (huis);
het paleis der moorsche koningen te Granada.

Alhénna, of h e n n a, Alkánna of
Alkénna, f. arab. (al-hinná, sp. alcana,
alcaiia, alhega ; vgl. a 1 k a n'n a) een roodverwende wortel, die in 't Oosten door de
vrouwen tot blanketsel wordt gebezigd.
Alhidáde, n. arab. (al - hada't eene soort
van liniaal, van hadaj, op den rechten weg
leiden) een bewegelijk liniaal aan de hoek
diopter-liniaal, beweeg --metingswrku,
baar vizier- liniaal.
,
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Ali, arab . manse.: de verhevene, heerschei, ook een eeretitel, gelijk ons » Hoog
vr. naam : de verhevene.-heid";—Aln,
alias, lat. anders, bovendien (b. v. geheeten); doorgaans gaat dit woord de bijnamen
voo op.
a libéllis, lat. de kanselier.
alibi, lat. elders, ergens anders, b. V. Jur.:
de aangeklaagde kan het alibi bewijzen, d. i.

zijne tegenwoordigheid op eene andere plaats
dan die der misdaad bewijzen.
Alidade, f . fr., z. a 1 h i d a d e.
aliëen, lat. (aliénus, a, urn) vreemd, aan
een ander toebehoorend ; niet verwant, onbevriend, enz. ; — aline juris, z. ond. jus;
— alienbill, f. eng. (spr. eeljen — ) vreemdelingenwet, sedert 1793 eene engelsche
wet bepaling, volgens welke iedere buitenlander bij zijne komst op britschen bodem
aan een gestreng onderzoek onderworpen en
in de macht van den staatssecretaris gesteld
wordt ; onder C a n n i n g s ministerie werd
deze wet door eene meer liberale vervan-

gen — alienbill – office, n. (spr. — óás)
;

het bureau of kantoor der Vreemdelingen;
-- aliëneeren, lat. (aliendre) vervreemden, afstaan, verkoopen; — aliënabel,
nw. lat., vervreemdbaar, verkoopbaar; —

aliëntie (spr. t ts), f. lat. (alienatio)
de vervreemding, verkoop, ook enkel verpanding ; in de staatstaal: afstand van grond
rechten, enz. ; ook afwijking van den-gebid,
natuurl. toestand; verstandsverbijstering (lat.
alienati o snentis)

aligneeren(spr. ali-njeeren) fr. (aligner,
van ligne lat. linéa) naar eene richtingslijn plaatsen, afmeten, afsteken ; op eene rij
plaatsen ; — alignemént, n. (spr . — man)
de afmeting of richting volgens eerre rechte
lijn, het richtsnoer, inz. de richtingslijn eener
in slagorde gestelde legerafdeeling.
Aliménten, n. pl. lat. (aliménta, van
den sing. aliméntum, v. altre, voeden) voedings-, levens-, verzorgingsmiddelen ; kost-

geld ; -- alimenteeren, nw. lat., onderhouden, voeden, verplegen ; bekostigen ;
— alimentarius, m. lat. Jur. iemand,
die volgens testament moet verpleegd worden ; -- alimentatie (spr. tie tsie), f.
de verpleging, het onderhouden, voeden.
a l•inÉa, lat., z. linea ; van daar het alinea,
het begin van een' nieuwen regel na een'
geëindigden volzin.
Alipásma, n. gr. Med. zweetpoeder en
zweetzalf.
Alipt, m . lat. (alipta, van het gr. aleíptés, van aleiplaein, zalven) een zalver ; —
alipterium, n . (gr. aleipter) on) het zalfvertrek, de zalf kamer, inz. bij de baden der
Ouder, ; — aliptiek, f. de zalfkunst of
zalfkunde ; — allptrum, n. het zalfdoosje.

Aliquánte, f . (van 't lat. aliquántum)
een ongelijkdeelend getal, een onevenmatig
deel, de niet opgaande deeler ; — aliquántiseh, ongelijkdeelend ; — aliquóte,
f. (van 't lat. aliquoties) een gelijkdeelend

--

ALKOHOL.

getal, een evenmatig deel, de juist opgaande
deeler ; een bepaald deel van een geheel;
— aliquótiseh, gelijkdeelend.
ali'ter, lat. anders, op eene andere wijze.
Alituur, f. lat. (alitura, van ale"re, voeden), de voeding, het vermogen des ligchaams
om het verlorene door de uit de levensmiddelen bereide voedingssappen te herstellen.
a livre ouvert, z. ond. livre.
Alizari, n. (sp. alizari, lizari, van 't
zelfde perz.-arab. woord als a z u u r, z. aid.)
de meekrapwortel ; — alizaríne, f. Chem.
de roode verfstof van den meekrapwortei.
Alk, alka, m. (ijst. en zw. altra, deen.
altre) een watervogel uit het geslacht der
papegaaiduikers bij Groenland, IJsland en
Noorwegen, soort van zwarte gans.
Alkahést, n. Chem. een (door Paracelsus zoo benoemd en aangenomen) alge
-men
oplossingsmiddel der alchimisten.
Alkali, n. arab. (al - gali, arab. naam
der salsola sativa, L., zekere zeeplant, waarui t men de soda, een der voornaamste alkaliën, trekt) loogzout, zout, dat uit plantenasch
door uitloogen wordt verkregen ; — alká -

lisch, alkalínisch, adj. loogzoutachtig,
loogzoutig ; — alkalisch zout, loogzout ; — al'kalimeter, m. arab. -gr., een
werktuig ter bepaling der hoeveelheid van
het in de potasch voorhanden loogzout;, —
alkaleseeeren, crab. -lat., vluchtig alkali
ontwikkelen; — alkaleseéntie (spr.
t ts), 1. ontwikkeling vae het vluchtig alkali (ammoniak) bij rottende gisting; —
alkalizeeren . tot loogzout branden ; —
alkaliz^tie (spr. t ts), f. de loogzout bereiding ; — alkaloide, n. arab. -gr.,
organische zoutvatbare basis, plantaardig
loogzout.
^

—

Alkánna of alkannlawsónie, f.
(vgl. 1 a w s o n i a) een altijd groen boompje
in Indië en Egypte, waarvan men wil, dat
de in de apotheken bekende `bruinroode al-

kanna –wortel komt. die tot verving
van tincturen en zalven wordt gebezigd (vgl.
a1henna).
Alkarsíne, f. Chem. eene heldere, kwalijkriekende, zeer vergiftige vloeistof, die door
droge aftrekking van azijnzure potasch en
arsenigzuur, enz. wordt verkregen.
Alkatífa, f . (arab. al -qat) fah, fluweel,
atlas, tapijt, sp. alcati fa, alqueti fa) een fijn
oostersch tapijt, waarvan de grond uit wol
of zijde, en het patroon uit goud- en zilverdraad bestaat.

Alkermes, z. kermes.
Al'kohol, m. arab. (alkohl, het fijne
spiesglaspoeder, waarmede men de oogen
verwt) eig. eene in het fijnste poeder ver
zelfstandigheid ; de hoogst gezui--ander
verde of van water beroofde wijngeest ; overgehaalde wijngeest ; brandewijn ; — al' ko-

holmeter, m. een wijngeestmeter, eene
glazen buis om de sterkte van den brande-

wijn te onderzoeken ; — alkoholizeeren, tot het fijnste poeder stootera ; tot

ALKORAN

—

37

AL IEEREN.

den sterksten wijngeest overhalen ; —alkolohiz^tje (spr. t=ls), f. do wijngeest overhaling.
Alkoran, z. k o r a n.

uit het lat. amnbuldre), laan, wandelbaan
tusschen twee rijen boomen.

Alkóve, alkoof, f. arab. (al-qubbeh,

ui. (spr. allédzjio) of allégra, f. it. (van
't fr. alléger, ital. alleggiare, mid. lat. alleviare,
verlichten, van levis, licht) eene hulpboot, een
lichter; a l l è g e, ook z. v. a. de tender
van Bene locomotief (zie tender).

een gewelfd vertrek, tent, v. qabba, welven)
een slaapvertrekje, eene afgeschoten plaats
in eene kamer tot plaatsing eener legerstede :
Bene vensteropening in den wand.
Alkuinus, oudd. mansn.: een roemrijk
overwinnaar, of liever tempelvriend, verlatijnscht v. 't oud-hoogd. alahwïn, v. alah,
tempel, en win, vriend.
alla, it., z. v. a. fr. a la, z. aid. ; —
alla breve, z. ond. brevis ; — alla camera,
z. camera ; — alla campagna, z. camp a gn a ; — alla capella, z. kapel ; — alla diritta, z. ond. dirigeeren.
Allabóatti, m. pl. fijne katoenen, meest
gestikte stoffen uit Oostindie.
Allah, m. arab . (samengetr. uit het
lidw. al en ilah, de aanbiddenswaardige,
God, v. alaha, aanbidden), God, de ware,
eenige God.
allaiteeren, (spr. alèt—), fr. (allaiter,
van lalt, melk) zoogen, de borst geven, stil
alèt'mán)-len;—aitm,.(spr
de zoging.
alla minuta, enz., z. ond. minus ; — alla
mora (giuocare), z. mor a.
Allantóis, f. (van 't gr. atlas, gehit. al.
lentos), worst, dus eig. worstvormig). [Anat.]
pisvlies, worstvlies (der ligchaamsvrucht van
zoogdieren); all aittoïsch voc ht, het vocht
tusschen de allantoïs en het amnium (z. afd.);
— allantoine, f. Chem. eene door ver
uit dit vocht verkregene stof, die-damping
naar het piszuur gelijkt.
Allantotox kon,n.gr. (vane alles, gehit.
alluntos, worst, en toxikón, z. t o x i c u m)
het vergift, dat zich in bedorven lever- en
bloedworst ontwikkelt, worstvergíft.
alla pezza, z. p e z z a ; — alla polácca,
z. p o 1 a k ; — alla prima, z. ond. primus.
Allarm, z. alarm.
alla siciliana, z. ond. S i c i 1 i ë r; — alla
stretta, z. stretto.

Allãta, n. pl. lat. (van alldtus, a, um,
partic. van afferre, aan- of bijbrengen) het
toe- of aangebrachte, b. v. eener vrouw in
het huwelijk.
alla tempéra, ital. met watervervv geschilderd.
Allatrátie (spr. tie tsie), f. uw. lat.
(van 't lat. allatráre, aanblaffen) het aan
aankeffen.
-blafen,s
alla turca, z. oud. T u r k ; — alla zoppa,
—

z. zoppo.

Alleehement, n. fr. (spr. alésj'mán;
van allècher, aanlokken, van het lat. allectáre, frequent. v. allicére) de aanlokking,
verzoeking, het lokaas, de loksP4js, ook lat.
alleetätie (spr. tie=tsie), f. het nette
voeren der graveernaald bij plaatsnijders.
Allectie, z. adleetie.

Allee, f. fr. (van aller, gaan, ontstaan

Allegaat, allegatie, z. alle g e eren.
Allège, f. fr. (spr. aïèzj'), alleggio,

allegeeren, lat. (allegiire) eig. ergens
heen zenden ; aanhalen, b. v. eene schriftuurplaats, zich daarop beroepen ; — alle–
gaat, n. eene aangeha«lde plaats; beroeping op eene wet ; — allegatie (spr.
t=ts), f. de aanhaling van eenen schrijver.
Allegiance, f. eng. (spr. elliédzjens,
V. h. fransch allégeance, mid. lat. allegiantia,
allegantia, alligantia, v. h. latijn alligare,
aanbinden, verbinden, verplichten) trouw en
gehoorzaamheid, trouw der onderdanen.
Allegorie, f. gr. (almégoría, van allégorTn, d. i. eig. iets anders zeggen of uit
verbloemde, bedekte, zinnebeeldige-druken)
voorstelling; eene rhetorische figuur der
poëzie, welsprekendheid en beeldende kun
; — allegórisch, adj. zinnebeeldig,-sten
verbloemd, oneigentlijk, zinspelend ; — allegorizeeren, zinnebeeldig, verbloemd
voordragen of verklaren ; — allegorist,
Ill. een maker van allegoriën.
Allegra, z. a 11 è g e.
Allègre, z. a l è g r e.
allégro of allegranténte, it. (van het lat.
alácer, snel, vlug) Muz. vrolijk, lustig, vlug,
levendig, snel ; — het allegro, een vrolijk, vlug te spelen stuk; — allegro assai,
allegro di mnolto of allegríssimo, zeer of zoo
veel mogelijk vlug; — allegro con brio, con
/uoco, con spiráto, zeer levendig, met vuur;

— allegro con mite, gezwind ; — allegro ma
non tróppo, niet te gezwind ; — allegro non
tanto, niet zeer gezwind ; — allegro moderáto,
matig snel ; — allegrétto, eenigszins vlug; —
con allegrézza, met vrolijkheid, vlugheid.
Alleluiarium, n. eene verzameling der
psalmi alleluiatici, d. i. van die 2 0 psalmen,
die 't woord 11 alle 1 u j a h (z. a.) tot opschrift dragen.
Allerhande, t. ir. (spr. all'mánd' ; v.
allemnand, e, duitsch; vgl. A l e m a n n e n)
een duitsche of zwabische dans en danswijs.
allentándo en allentáto, it. Muz. vertragend, dalend.
alleveeren, uwe-. lat. (allevdre) verlich-

ten, verzachten.
allez, z. a l l o n s.
Alliage, z. ond. a lligeeren; — alliantie, z. a 11 i ë e r en.
allieeeren, lat. (allicére) aanlokken.
alliëeren, fr. (allier, van 't lat. alligdre) verbinden ; zich all–, zich verbinden,
vereenigen, een verbond sluiten ; — ge-

alliëerden, p1. bondgenooten, verbondenen ; — alliántie (spr. t=ts) of affiance, fr. (spr. alliáns') verbintenis, ver
verdrag ; echtverbintenis; ook zeker-bond,
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fransch kaartspel, (lat door 4, soms ook
door 5 of 6 personen, met 5 bladen wordt
gespeeld ; — offensieve en defensieve
alliantie, aanvallend, verdedigend verbond ; — triple, quadruple alliantie, drievoudige, viervoudige verbintenis.
Alliénsis dies, in. lat. de dag van de
Allia, fig. ongeluksdag, eene zegswijze, ontleend aan den slag bij de Allia (38v vóór
Chr.), waarin de Romeinen door de Galliërs
volkomen verslagen werden.
Alligatie, z. ond. a 11 i g e e r e n.
Alligator, m. (misvormd uit h. sp. el
lagarto, de hagedis, lat. lacerta) of k a i–
m a n, m. de amerikaansche krokodil, amerikaansche reuzenhagedis.
alligeeren, lat. (allsgiire, d. i. eig.
aanbinden) vermengen, z. v. a. 1 e g e e r e n 2)
(z. ald.) — alligátie (spr. t=ts) en alliage (spr. alliá-zj') f. de vermenging of
smelting der metalen van ongelijke waarde
tot ééne massa ; ook het toevoegsel ; — alligatie –regel of – rekening, Arith. de
regel van menging, volgens welken de waarde
eener gemengde massa gevonden wordt.
Allignement, z. a 1 i g n e m e n t.
Allitteratie (spr. tie=tsie), f. nw. lat.
(v. h. lat. lzttéra, de letter) het in samen
brengen van de zelfde letters, de gelijk -klan
beginletters (waardoor woorden die-heidr
met de zelfde letters beginnen, aan het hoofd
of ook aan andere plaatsen der versregels
gezet worden), het letterrijm, b. v. in Tol-

(spr. t=ts) of allodeering, f. de ver
leengoederen in eigen goederen.-anderig
Allodoxïe, f. gr. (allo-d oXia) andere
of dwalende meening of leer; vgl. het erodoxie.
Alloeopathie, z. ond. a 11 o p a th i e.
Alleeósis, f. gr. (alloiósis, van alloifn,
veranderen) de verandering, inz. Med. de
verandering der spijzen bij de vertering; -allceótiseh, adj. die verandering bewerkend — all000tika, n. pl. middelen, die
den overgang der spijzen te weeg brengen,
z. v. a. alterativa.
Allographum, n. gr. (van állos, é,
on, een ander, en grdphein, schrijven) een
ander, een vreemd handschrift.
Allolalie, f. gr. eig. het anders-spreken ; het gebrekkig spreken, de kromtaal.
allongeeren of alongeeren (spr.
alorizjéren) fr. (alonger, van long, lang) langer maken, verlengen, uitrekken ; — al–
longe, alonge, f. (spr. alónzj') aangehecht stuk ter verlenging, aanhechtingspijp
of stang; de lange lijn, waaraan men de
paarden laat draven ; aangehangen papierstrook aan een' wissel, welks keerzijde reeds
met endossementen gevuld, maar die nog
niet vervallen is; -- allonge–pruik,
eene lange krulpruik.
alloniem, adj. gr. (van állos, é, on, een
ander, en onyma, naam ; vgl. anoniem)
vreemdnamig, een' anderen naam hebbende;
een a 11 o n i e m boek, een boek, dat onder

lens' verzen : » En lei en lood en hout en steen,

een' anderen naam dan dien des schrijvers

vliegt ver in vuur en vonken heen" ; allittereeren, gelijkklinkend maken of
zijn, letters in samenklank brengen.
Allium, lat. look, knoflook.
Allobrógen, m. pl. een oud, dapper,
ruw volk in het tegenw. Dauphiné en Sav oye, ook G e s s a t e n genoemd, naar hunne
werpspiesen, gessa ; ook onbeschaafde, ruwe
menschen.
Alloe tie (spr. t=is), nw. lat. eig. de
aanstelling; de goedkeuring van een' later
ingevoegden post in eene reeds overgegeven
rekening.
cell' occorrénza, z. ond. o c c u r r e e r e n.
allochrbïsch, adj. gr. (allóchróos, van
aflos, ander, en ch-róa, kleur) anders gekleurd,
van kleur verwisselend.
Allocutie (spr. t ts), f. lat. (allocut-io,
van alloqui, aanspreken) de aanspraak, inz.
van den paus aan de in consistorie vergaderde kardinalen.
Allodium, n. mid. lat. (van 't oudd.
at-óc1, d. i. geheel of volkomen eigendom;
van 't oudd. ót, gotb. aud, goed, eigendom)
of allodiaal–goed, n. een eigen, niet
als leen ontvangen goed, vrij erfgoed, dat
men vervreemden kan ; — allodiaal, erfvrij, onleenroerig — allodialiteit, f.
leenplichtsvrijheid, inz. de vrijheid der duit
bondsstaten van 't voorm. keizerlijk en-sche
rijks-leenverband — allodificeeren, tot
een vrij goed maken ; — allodifieátie

wordt uitgegeven.
allons ! fr. (spr. alón; van aller, gaan)
laten we gaan ! op ! voort; voorwaarts ! welaan !. b. v. alloys enfants de la patrie, op!
trekken we op ! kinderen van 't vaderland
(aanhef van 't bekende revolutie -lied de
Marseillaise, z. a.); —allez! (spr. ale)
gaat ! ga ! voorwaarts ! allez-vous-en (spr.
--woezán) voort ! weg ! pak u weg!
Allooi, fr. of aloi (spr. aloá ; van
alloyer, oude spellings-variant van alder; v.
a. van à lui, naar de wet) het wettig gehalte van goud en zilver, 't gehalte der
muntspeciën, de hoeveelheid van geringer
metaal met een beter gemengd ; ook : de
hoedanigheid van Gene waar in 't algemeen,
van eengin persoon of van eene zaak.
Allopathie, f. gr. (van állos, i , on,
een ander, en pathos, z. ald.) Med. de
overdraging der ziekte van eenig ligchaamsdeel op een ander; in tegensi. met h o m agio p a t h i e (z. afd.), de geneeswijze, volgens
welke men middelen aanwendt, die eerie
aan de kwaal tegenovergestelde werking
voortbrengen (volgens den latijnschen aphorismus contrarga contrareis curantur): a 11 opáthische methode, ook allopathie, f. (van al1Wzos, a, on, veelsoortig); verder:
een door vreemden invloed ontstaan lijden;
— allopaath, m. een voorstander dier
geneeswijze ; ook een andersdenkende, een
tegenstander van eene meening.

;

--

;

;

;

ALLOQUEEREN

—

alloqueeren, lat. ailoqui, aanspreken;
— alloquium, n. de aanspraak ; vgl.
al1oeut Ie.

Allotria, n. pl. gr. (van allótrios, a,
on, vreemdsoortig) niet Ier zake behoorende
dingen, bijzaken, vreemdsoortige bezigheden;
ook onvoegelijkheden, schelmerijen ; — allotriodontie (spr. ti,e tsie), f. het inzet
vreemde tanden ; — allotriolo--tenva
gie, f. inmenging van vreemdsoortige dingen
in de rede ; --- allotriophagie, f. gr.
Med. de trek naar ongewone, oneetbare spijzen ; — allotriurie, f. Med. de afzondering van vreemde stoffen door de pis.
all'ottiva, z. octaaf.
alloueeren (spr. ou —oe), fr. (allouer
eng. allow, van 't mid. lat. allocare) toestaan, inwilligen, laten gelden (inz. van
rekeningen); — allouabel, adj. (fr. allouable) geldig, toe te staan.
all'swell, eng. (spr. al's oeél), alles is wel,
is in orde (in de eng. krijgsdienst, inz. bij
de marine, het antwoord van den wachtpost
op den aanroep des rondgaanden officiers).
alludeeren, lat. (alludére) op iets zin
doelen, s ekelige zinspelingen maken -speln, ;
— alllzie, i. de toe- of zinspelitig, de
wenk ;— alluzóriseh, nw. lat. zinspelend.
allumeeren, fr. (allumer), aansteken;
— allumétte, f. zwavelstokje.
all' unisóno, z. unisonus.
Allure, f. fr. (v. aller, gaan) de gang,
pas, tred, de wijze van gaan, stappen, enz.
van paarden, en ook van menschen ; ook het
spoor van dieren.
Alluvie, f. lat. (alluv)o, van allué re,
aanspoelen) de aanspoeling, aanslibbing (Napoleon I. noemde bij onze inlijving smadelijk

=

—

zóó ons land ten opzichte van Frankrijk);

— alluvie– recht, het aanspoelingsrecht,
het recht om het land, dat door eenen stroom
aanslibt, zich toe te eigenen ; — alluvium, n. het aan- en opgespoelde, de bovenste en jongste lagen der vaste aardkorst;
— alluviaal, adj. aan- of opgespoeld, b.
v. alluviale grond.
Alluzie, alluzorisch, z. a l l u d e er e n.
Alm of alma, f. maat voor vloeistoffen
in Konstantinopel.
Almaeks, n. pl. eig. (spr. élmeks) modebals der groote wereld in Londen en verder
ook op andere eng. plaatsen (zoo geheeten,
naar den eersten bezitter van liet huis,
waarin zij gehouden werden, A l m a c k, nu
Willis), en inz. badplaatsen.
Almadie, f. Mar. soort van vaartuig, in
Indië en op de kust van Guinea in gebruik.
Almadijn, m. almandijn.
Almagést, m. arab. -gr. (van het gr.
mégistos, c, on, de of het grootste, met het
arab. artikel al) eene verzameling van astronomische waarnemingen ; eig. de arab.
naam van het grieksche, zoogen. grootste
werk over de sterrekunde van Ptolemaeus
in de 2de eeuw.
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Almágra, f. (van 't arab. al m Aral,
de roode aarde) spaansche roodaarde, bruinroode okeraarde, als verfstof, als artsenij,
enz. gebruikt.
alma mater, z. ond. mater.
Almanak, m. crab. (v. mand, maat,
tijd, noodlot, v. manaj, bepalen, vaststellen,
hebr. mánáh, tellen) ; v. a. van het saks.
al-man-acht, letterlijk : waarneming van al
de manen) tijdwijzer, z. k a l e n d e r; een
jaarboekje met kleine romantische gedichten,
opstellen, anekdoten, enz.
Almáne of a 1 m é n e, oostind. gewicht,
omtrent gelijk aan een kilo.
Almánsor of Almánzor, m. arab.
naam : de verdediger, de zegevierder, de (door
God) beschermde.
al marco, z. ond. m a r k.
Almaria, f. mid. lat. (oorspronkelijk almarium. ontstaan uit het lat. armarium, kast)
de oorkondenkamer; oorkondenkast of -kist
in eene kerk of klooster.
Alme of almeh, f. (arab. álímeh, fem.
v. Ohm, onderwezen, geleerd) woord, dat geleerd, bekwaam beteekent) openbare danseressen en zanger(ssen in Egypte, Perzii en Indië.
Almeidan, perz. (van 't arab. maidat,
eene tafel) de markt, z. b a z a a r.
Almílla, f. sp. katoenen vest, onder
het kamizool (chupa) gedragen.
al minuto, z. ond. minus.
Almoháden en Almoraviden,
m. pl. twee muhamedaansche secten en
dynastiën in Spanje.
Aimoráham, m. arab. de eerste maand
v. h. jaar in den arabischen almanak.
Almud, m. sp. (van 't arab. al -mudd,
v. maclda, uitbreiden) eene graanmaat —X12
fanega (z. ald.) — almude of (minder
goed) a l m o n d e, m. port. olie- en wijn maat, die van 5, 2 2 tot 16,14 liter doet.
Almukántharat, m. arab. (v. qantara, boogsgewijze krommen), de hoogtecirkel, een cirkel parallel met den horizont
aan de hemelsfeer getrokken.
al numero, z. ond. numerus.
A'loé, f. gr. (alóé) een uitheemsch, veel
gewas, vooral in Afrika ; ook liet-sortig
zeer bittere, heilzame sap, dat uit de afgesneden bladeren van vele soorten vloeit ; ook
voor agave z. aid. ; — aloëhout, z.
cordie; ook paradijshout;— aloíne,
f. de grondstof der aloë, het aloëbltter.
Alogïe, f. gr. (alogia, van a priv. en
lógos, verstand, rede, onverstand, ongegrondhei d, redeloosheid, ongerijmdheid, onzin ; —
alogotrophie, f. gr. van álogos, onverstandig, onevenredig) Med. de ongelijke voeding
der ligchaamsdeelen, de miswas der ledematen.
Aloi, z. allooi — aloïne, z. ond.
aloë; — alonge, enz., z. alionge.
Alónitrum, n. nw. lat. bet muursalpeter.
Alonzo, z. v. a. A i p h o n s u s.
Alopekie, f. gr. (alóppékia, van alóppéx,
vos) de vosziekte, liet uitvallen der haren.
;

;
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it 1'ordinaire, z. o r d i n a i r, ond. ordo.

Aloysius, z. v. a. Lodewijk, z. ald.,
waarvan het de oudere, bij de romanische
volkeren gebruikelijke vorm is.
Alpáka, n. peruv. een oorspronkelijk
op de Andes (Z.amer.) inheemsch bergschaap
met voortreffelijke wol.
al pari, z. pari.
Alpen,m.pi. (lat. A1pes; oorspe. celtisch;
iersch en gaol. alp, ailp, eene hoogte) hoogte
bergen, inz. in Zwitserland — alporáma, n. gr., zwits. berggezicht, alptooneel.
al peso, z. ond. p e s o ; — at pézzo, ri.
ond. p e z z a.
Alpha, f. de eerste gr. letter ; fig. het
begin ; — alpha en omega, begin en
einde, alles in alles, God ; — alpha privativum, de gr. privatieve of beroovings- a
(zie a); -- al'phabet, n. (lat. alphabPturn, van alpha en beta, de 2 eerste gr. letters) het ABC, de letters in volgorde ; weleer bij boekdrukkers 2 6 gedrukte vellen ;
— alphabetarius, m. nw. lat. een
leerling van 't ABC ; — alphabétiseh,
adj. naar volgorde der letters.
A17nhitédon, ► . gr. (eig. op de wijze
van gepelde gerst, vals álphiton, gepelde gerst)
Chin. eene beenbreuk met verbrijzeling van
het been tot gruis ; --- alphitomantie
(spr. tie—tcie), f. eene wigchelarij met meel,
met gepelde gerst of grutten.
Alphónsus, Alfons, mansn. (oudd.
Al funs, meidal funs, van funs, bereid, gewillig, genegen) de geheel bereidwillige, wel
; — alphonsinische tafe--wilend
len, astronomische tafels, vervaardigd op
bevel en met medewerking van A 1 p h o ns u s X., koning van Castilië ; — alphonsine, f. [Chin.] kogeltrekker, driearmige
kogeltang bij geschoten worden (door Alphonso
Ferri in 15i 2 uitgevonden.)
Alphus, m. gr. (alphós) Med. eene meel
soort van 1 e p ra(z.a.)-vlek,withud n
al piacére of al piaciménto, z. piacere.
Alpiou, n. fr. (spr. ou =oe ; van 't ital.
alpiu, eig. al meer, hooger op) het teeken,
dat men bij het bassette in de kaart maakt,
wanneer men na gewonnen spel den inzet
verdubbelt; vgl. p a r o l i.
Alporama, z. Alpen.
al punto, z. ond. punctum.
Alquiéra, f. eene port. vochtmaat, te
Lissabon van i3,6 liter.
al rigore di tempo, z. rigor.
Alraunen, alruinen, f, pl. oudd. (alr(cna, v. ruda, gefluister, geheim ; runo,
rtena, de kundige) vrouwen bij de oude Ger
wie men eene geheime wetenschap-mane,
toeschreef ; (in later hoogd. weise Frau, wijze
vrouw, verbasterd in weisze Frau, witte
vrouw); witte vrouwen, waarzegsters, wijze
vrouwen; ook eene soort van laces of huis
; — alruin, alruinwortel, z.-goden
mandragora.
al secco, z. secco ; --- al segno, z. ond.
segno ; — al sgra fJzto, z. ond. sgraffito.
;

ALTERNUS.

--

Alt, alto, it. m. ( =lat. altus, hoog)
Muz. de tweede stem, de stem, die op den
soprano volgt en van de kleine f of e tot
de twee gestreepte e loopt ; — altist, m.
de altzanger.
Altaan, m. (it. altana, van het lat. altus,
hoog) een open uitstek aan een huis, balkon.
Al'taar of altaar, n. en m. (lat altare,
n.) haard, offertafel ; kerktafel, de tafel, waaraan de eerste christenen hunne agapen
hielden ; de toestel, waaraan de mis wordt
gelezen ; — altaragium, n. mid. lat.,
eene aan het altaar gewijde zaak ; — alttire portabile, n.. lat. een draagaltaar, draagbaar altaar ; — altare summum, het hoogaltaar ; — altaríst, m. een misdienaar,
altaarpriester ; kerkvader.
alta j'urisdictio, z. jurisdictie.
Altaragium, altarist, z. a 1 t a a r.
alla vendita, it., z. vendita.
Alta viola, f. it., z viola -2)
Altéllus, m. nw. lat. een gemeentekind,
een kind, dat op kosten der gemeente wordt
onderhouden.
al tempo, z. tempo.
aller, a, um, lat. de of het andere ; aller
ego, ander ik, een plaatsbekleeder, mederegent ; — altera pars, het andere deel, de tegenpartij ; vgl. audiatur en part ; -- altera pars
Petri, z. v. a. secunda Petri, z. secunda;
— altérum tantum, n. letterlijk : het andere
zoo veel, d. I. nog eenmaal zoo veel ; het dubbele of tweevoud; de renten, aangegroeid
tot de grootte des kapitaals.

alterabel, alteratie, en z., z. a ttereeren.

altercátie (str. tie=tsie), I. lat. (attercat)o) de oneenigheid, twist, tweespalt.
altereeren, nw. lat. (alterf re, fr. altérer, van 't lat. aller, z. aid. ; doch het fr. .
altérer in de beteekenis van dorst veroorzaken
komt van 't lat. halitare, hijgen, een frequent.
van halare, ademen) veranderen (veelal ten
kwade), verminken, bederven ; verschrikken, ontroeren, ontstellen ; — alter-ato, it.
Muz. veranderd ; — alterabel, adj. fr.
(alterable) veranderlijk, voor verandering vatbaar ; — alteratie (spr. tie=tsie), I. ver
ontsteltenis, ergernis, schrik, ont--valsching;
roering —alterántia, alterativa, n.pl.
lat. Med. middelen, die, zonder uitlozingen
te bevorderen, allengs den toestand der vaste
en vloeibare deelen des ligchaams veranderen en verbeteren;—z. v. a. a l 1 oe o t i k a.
allérnus, a, um, lat. de een om den andere, afwisselend ; — altérna ratio, verwisselde verhouding; — alterneeren, lat.
(alternire) afwisselen; — alterneerende
koorts, alwisselende koorts ; — a l t e rneerende huizen, vorstenhuizen, die in
de heerschappij of in zekere voorrechten elkander benrtelings afwisselen ; — alternátie (spr. tie tsie), f. (lat. alternatto) afwisseling, verandering ; — de rangorde, waarin contracteerende mogendheden in de oor
worden opgenoemd, ook het alter--konde
;

ALTERUM TANTUM
haat geheeten ; — alterni tim, lat., alternative, nw. lat., alternaménte, alternativaménte, alterno, it., of alternatief, adj.
beurtelings, bij afwisseling ; — alternatief, n. de gedwongen keuze tusschen twee
even moeijelijke of bezwarende omstandigheden, de dubbelkeus, noodkeus, verlegenheid;
— alternatief-vuur, Mil. wisselvuur.

alterum tantum, z. atter.

alteruter, lat (uter, wie van beiden;
vgl. alter) een van beiden.
Altésse, f. fr. (ital. altézza, van alto—
lat. altus, hoog) hoogheid, doorgaans bij het
aanspreken van vorsten uit keizerlijke, koninklijke en vorstelijke huizen verbonden met
impériale, keizerlijke, royale, koninklijke, sérénissime, doorluchtige.
Althëa, f. (gr. althaia, lat. althaea) Bot.
de heemst, het kaasjeskruid, welks wortel
een zoetachtig slijm bevat, dat, met arab.
gom, suiker en eiwit gemengd, het witte
drop geeft.
Altimeter, enz., z. ond. altus.
Altin, m. (tart. altyn, goud, goudmunt),
1) eene turksche goudmunt 4,5 0 gl.;
- .) eene russ. zilvermunt van 3 kopeken of 5 2 cent.
Altist, alto, z. ond. alt.
altus, a, um, lat. hoog, diep ; — alturn

silentium, z. silentium ; -- altior, altius,
compar. hooger, dieper ; — altidra, pl. hoogere zaken, kundigheden, wetenschappen;

--- ad altidra, tot hoogere dingen (overgaan),
hooger, verder (gaan); — per hoc ad alt-i-ora, hierdoor tot hooger ; — altiáeis inda-

; — altimeter, m. lat.-gr. (van 't gr. métron,

g1inis, lat. van dieper onderzoek

maat) werktuig tot het meten der hoogte,
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— alumniaat, n. liet kweekelingschap
op, de toelating tot zulk Bene school.
Alvara, port. woord, waarmede men de
open brieven van den koning van Portugal
aanduidt.
Alvearium, n. lat. (van alveus, holte;
wan, bekken, enz.) de bijekorf ; de oorholte,
dat gedeelte van het oor, waar het oorsmeer
wordt. afgescheiden ; — alveólen, pl. (lat.
alveóli, van den sing. alveólus, verkl. van alv)kts) vakken, afdeelingen bij vele schaal
ook bijecellen, wascel--diern;taks
len ; zaadhuisjes van sommige planten; —
alveolair, adj. de tandkassen betreffende.
alvus, f. lat. het onderlijf, de buik; -- per
alvum, door den stoelgang ; — alvi fluxus,
lat. de buikloop ; — alvus laxa, open lijf;
— a. obstructa, buikverstoptheid.
Alwill, oudd. mansn. (v. wil-, aangenaam ; vgl. W i i h e 1 m u s) : de albeminde,
overal welkomme.
Alwin, Alwíne, mans- en vr.naam.
(van ' t oud-hoogd. wire, vriend, winia, vriendin , geliefde) de alvriend, de algeliefde ; V.
a. verkort van liet angels. a e t h e l w i n,
band des adels.
Alyke, alysis, f., alysma,n., altsmus, m. gr. (van alyein, niet wel bij zin
-ne
zijn) Med. onrust, zielsangst.
Alypias, m. gr. Med. geneesmiddel tegen
de zwartgalligheid, een hevig afvoerend middel.
Alyssum, n. gr. (dlysson) wilde kers,
steenkruid, een middel tegen de hondsdolheid.
Alta, n. pl. gr. (van a priv. en lyein,
los maken) onoplosbare, onverklaarbare dingen, opgaven.
alzaménto di máno, n1. ital. (v. alzare, opheffen, lat. alti:are, v. alles, hoog) Muz. het

hoogtemeter ; — altimetrie, f. hoogteme-

opheffen van de hand bij het maatslaan,

ting, hoogtemeetkunst ; -- al timétriseh,
wat tot de hoogtemeting behoort, hoogte metend ; — altetu-do meridilna, f. lat., de
middagshoogte.
Altmichlek, m. turksche zilvermunt
van 1 gl. 70 ets.
Aludéel, m. fr. en sp. (waarschijnlijk
van arab. oorsprong) een sublimeervat of pot.
Aluin, m. (van het lat. al-uni.en) overzwavelzure aluinaarde en potasch, een zout.
het welk sterk samentrekkende krachten
bezit ; — aluinen crudurn, gewone aluin
al. plumiisum, pluimaluin ; al. ustum, gebrande aluin ; — alumia, f. nw. ]at.,
aluinaarde ; — aluminiet, ni. nw. lat.,
de bij Halle voorkomende alumineuze klei
alumineus, adj. lat. (aluini.--arde;
nósus, a, um), aluinhoudend ; — alumium
of aluminium, n. nw. lat. het metaal
der aluinaarde.
Alumnus, m. lat. (van alp-re, voeden)
een voedsterling, kostganger, kweekeling, die
kosteloos onderwijs geniet, gevoed en gekleed
wordt ; — alumna, f. eene pleegdochter,
kostgangster ; — alumnaat of alumnëum, n. nw. lat. Bene kweekschool, waar
de leerlingen ook gevoed en gekleed worden;

de opslag.
amábíle, amabilmdnte, amorévole, arnordíso,
it. Muz. liefelijk, teeder, aanminnig; —amabiliteit, f. beminnenswaardigheid.
Amadéus, nw. lat. mansn. : Godlief ; -Amadeísten, in. p]., Bene franciskamer
broederschap der 1 the eeuw.
Amádis, nl. een romanheld, ridderlijk,
minnaar (eig. de held van een' ouden lang
fr. roman : A m a d i s d e G a u l e);-wijlgen
— naauw sluitende hemdsmouw (fr. manche
en Amadii„-), eene soort van handlubben; -amadigaulizeeren, vervelend en lang
schrijven.
-draig
Amalgáma of amalgáme, n. arab.
(door letterverzetting uit het gr. málagma,
d. i. verweeking, met voorgevoegde a, waarin
't arab. lidwoord al ligt) acne metaaloplossing in kwik, Bene verbinding van kwik met
een ander metaal, kwik verbinding ; fig. een
mengsel; --- ainalgameeren, nw. lat.
metalen met kwikzilver naauw vereenigen ;
innig verbinden, samensmelten vermengen;
amalgamátie (spr. t ts), f. de ver
metalen niet kwikzilver ; — Pol.-bindger
vermenging vang nati e, reepten, gevoelens,
staatsschulden, enz.
-

-
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Amalgónde , Amalgunde, oudd.
vr.naam. (van amal ; bedrijvig, en gund, oor
wakkere strijdster ; — Amaha,-log)de
vr.naam : de bedrijvige, wakkere.
Amalthéa, f. gr. (.4máltheia) Myth. eene
nimf, die Jupiter voedde met de melk eener
geit; ook die geit zelve. Aan den horen,
welke deze geit eens verloor, gaf Jupiter
de kracht om alles te verleenen, wat men
maar van spijs en drank begeren mocht;
van daar de horen van Amalthea, z.v.
a. horen des overvloeds.
a manco (it.) of amanco, n. (van 't lat.
mantas, z. aid.) Kmt. het ontbrekende, het
debet; de korting op eene som ; ook een
voorschot.

Amánda, f . lat. (v an amor e, beminnen)
vr.naam.: de beminnenswaardige, liefelijke ;
— .Amándus, mansn.: de beminnenswaardige.
Amant, m. fr. (spr. amán; van 't lal.
ámans, gevit. amántis, beminnend) de minnaar, vrijer; -- amante, f. (spr . amd'it')
de minnares, vriister, geliefde.
Amanuensis, nl. lat. (v. manos, hand)
handlanger, inz. hij, die eeiien ambtsschrjver ten dienste staat.
.Amára, n . pl. lat. (van amiirus, a, um,
bitter) bittere middelen, bitterheden;—amareseeeren (lat. a,narescere) bitter worden;
— amarézza, it., bitterheid; harteleed; ---con amarézza, Muz. met bittere droefheid;
— amaríne, f. nw. lat. [Chem.] de bitterstof — amarulént, adj. lat. bitter;
— amarulentie (spr. t ts), f. nw. lat.
;

bitterheid.

Amaránt, m. gr. (amárantos, onverwelkelijk, van a priv. en mnaraiiie?r, verwelken)
eig. onverwelkelijk; inlmergroen, soortnaair
van vele bloemen, D. v. de duizendschoon,
hanekam, enz. ; ook eene door Christina
van Zweden ingestelde ridderschap;—amaránthout, z. mahagonie; — Amaránte, vr. naam.: de onverwelkelijke.
Amarelle, f. (uit het it. amaretlo, v. 't
lat. amarus, bitter) de wijnkers, eene soort
van groote wijnzure kersen ; de herfstgentiaan.

amaresceeren ,

anzaré^za , z.

ond.

am a ra.
Amaril, m. (fr. éniéri of émeril, van het.
gr. smn'ris, van smáó, ik wrijf, polijst) Miner.
een zeer zware en harde metallische, met,
veel kwarts zvereenigde steen, van grijze, roodachtige of zwarte kleur, die in de industrie
en de kunsten veel gebruikt wordt, om ijzer,
staal, spiegels, de hardste steepen te polijsten, om glas, marmer en edelsteenen (den
diamant uitgezonderd) te snijden.
Amarine, z. ond. a m a r a.
amarineeren, fr. (aniorineï), aan de
zee gewennen.
Amaroe – slang, ;. eene 30 voet lange
slang, waaraan de Antis in Peru goddelijke
eer bewijzen.

amarulent, amarulentie, z. ond.
amara.

AMBE.
Amaryllis, f. gr. een poëtische herderinnenaam;— eene leliesoort uit Z.Amerika
en Z.Afrika, narcislelie.
Amasesis, f. gr. (van a priv. en másésis, het kaauwen) Med. het onvermogen om
te kaauwen.
Amasia, f. lat. de geliefde, minnares;
— amaslus, m. de minnaar.
amasseeren, fr. (amasser, van masse,
z. a'd.) ophoopen, verzamelen ; — amaSsette, f. de spadel, het verfmes der schilders.
Amateur, m. fr. (van 't lat. amátor) de
liefhebber, kunstvriend ; -- amatríee, f.
de liefhebster, kunstvriendin ; — Amãtus
en Amáta (van ami r e, beminnen) mansen vr.naam.: de geliefde, beminde ; — amatóri.sch, adj. (lat. amato°rius, a, um) liefdevol, verliefd ; am,atoria feb -Is, f. lat. de
liefdekoorts; — amatorium, n. een liefde
liefdedrank, z. v. a. p h i 1 t r u m -midel,
Amathie, f. gr. (amathia) onwetendheid, gebrek aan beschaving.
Amaurosis, f. gr. (van amwuroen, ver
amaurós, donker), de verdonkering;-donker,
volslagen blindheid, zwarte staar ; —amaurótiseh, adj. aan de zwarte staar lijdende.
Amazirgh, z. K a b i l e n.
Amazone, f. gr . (,4?nazón ; afgeleid
van a priv. en mazós, vrouweborst, dus eig.
zonder borst), pl . Amazonen, een fabel
volk van krijgshaftige vrouwen in-achtig
Klein -Azië, die men, naar luid der overlevering, in hare jeugd de rechterborst afbrandde, om ongehinderd den boog en pijl -

koker te kunnen hanteeren; in 't algemeen :
moedige vrouwen, heldinnen ; — Amazonen–rivier, de grootste Z.amerik. stroom,
de NI a r a n h o n , aan welks oevers Orellana
in 1539 krijgvoerende vrouwen zou ontmoet
hebben ; — ama zonen – kleed, een mannelijk vrouwekleed, vrouwelijk rijkleed ; vrouwelijke dracht, welke naar die der mannen
gelijkt.
anib bus (stil. mnanibus) lat. (van ambo,
ambae, beide) niet beide handen, D. v. eene
gelegenheid, een aanbod aangrijpen.
ambtiges, pl. lat. omwegen, draaijerijen ;
per ambabes, lansomwegen ; — ambagieus, (lat. ombag-iOsus, a, inn), vol omwegen,
wijdloopig.
Ambár, ni. ruass. (van 't. perz. embár)
stapelplaats van waren, magazijn, pakhuis.
Ambarvalia, n . p1, lat. Ceresfeest bij de
Romeinen, veldfeest , plechtige ommegang,
waarbij men eimelk, honig, wijn en Bene zeug
offerde.
Ambassade, f. (spr. an,bassá,-d' ; het
naast ontleend aan het fransch ; oorspronkelik echter van het goth. andbahti, dienst,
oudhoogd. anmbaht, later ambet, ons ambacht,
samengetrokken tot ambt, waarvan in mid.
lat. ambasc)a, (lmbassi:Pta, gevormd werd) gezantschap — ambassadeur, m. gezant,
afgezant : — ambassadrice, f. gezantsvrouw. .
.Ambe, F. ii al. (ambo, beide, van het. lat.
;

AMBER
ambo, ambae) twee uitgekomene nommers
van de vijf, in zekere loterijen.

Amber, z. a m b r a .
Ambidéxter, m. mid. lat., eig. aan
beide zijden recht of rechts: iemand, die de
linker hand even goed en vaardig als de
rechter gebruikt, die rechtsch en linksch is;
fig. een dubbelhartig mensch, iemand, die
met beide partijen heult ; -- ambidexteriteit, f. gelijke vaardigheid met beide
handen ; fig. dubbelhartigheid.
ambie'eren, lat. (ambire, eig. omgaan,

van den een' tot den anderen gaan) trachten, streven, staan, b. v. naar eenen post;
— ambiént, m . (lat. ambiens) een postzoeker, dinger naar een ambt ; --- ambttus,
m. het omgaan ; de omloop, omvang ; overdekte omgang bij eene kerk; het dingen naar
iets, inz. het onbehoorlijk dingen, b. v. met
omkooping en dergelijke ; — am,bitus crimen,
z. ond. c r i m e n; — ambitie ( spr. t= is),
f. (lat. airsbitio) oorspronkelijk : het streven
naar een ambt, naar gunst en bevordering;
het eergevoel, de eerliefde, eerzucht, eergierigheid; — ambitiëus (lat. ambitiósus,
a, um) eerzuchtig, eergierig ; -- ambilifósum
decr^tum, ii. lat. Jur. een partijdig, niet onbev ooroor deeld besluit; -- ambitioneeren, n'• . lat. (fr. ambitionner) de eerzucbl
hebben om iets te doen, te zijn of te schijnen ; uit eerzucht naar iets streven.
ambigeeren, lat. (ambigcre) onbesloten zijn, aarzelen, twijfelen ; -- ambigu.um, n. (van 't lat. aanbiiguius, a, uren)
iets dubbelzinnigs; — in ambi fjuo, lat. onzeker, in twijfel ; in netelige omstandigheid
ambiquu, fr. (anbigsi) dubbelzinnig; als

subst. ambigu, n. een mengsel van met
elkander strijdige dingen, inz. een maal,
waarbij koude en warme gerechten, fruit
en gebak te gelijk wordt opgedischt ; --ambigu -spel, een kaartspel, uit vele
spelen samengesteld ; ---- ambiguiteit,f.
(lat. ambiguilas) de twijfel, onzekerheid
dubbelzinnigheid.
Ambilogie, f. lat.-gr. (v. 't lat. ambo,
beide, en gr. lógos, rede) de dubbelzinnige
rede of uitdrukking, de dubbelzinnigheid.

Ambitie, enz., z. ond. am hiëeren.
Amble, m. fr. (spr. a,Zbl') Rijsch. de
telgang, pasgang, drieslag, de gang van een
paard, als bet de beide beenen van eene
zijde te gelijk oplicht — ambleeren,
(fr. ambler) den telgang gaan.
;
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.,.)oom op Amboïna (een der Molukken), dat
tot fijn schrijnwerk wordt gebezigd.
Amboisienne, f. fr. (spr. anboazjèn')
Bene dichte zijdestof, te Amboise in Frankrijk vervaardigd.
Ambon, m. gr. (ámbdn), pl ambónen, lessenaar, spreekgestoelte, kansel in
.

de oude kerken ; van daar ambonoklasten, verbrekers van die zanggestoelten,
ijveraars tegen de kerkmuziek.

ambouteeren (spr.

a iboe--)

fr. (am-

bouti-r of emboutir) eene metaalplaat met
den hamer hol uitdrijven ; onderleggen, b. v.
met katoen of zijde, bij stikwerk.
Ambra, amber, m. (arab. anbar, spr.
arnbar) eene graauwe, harsige stof, die om
haren liefelijken reuk tot een zoo kostbaar
als zeldzaam reukwerk dient ; -- ambriliquidum, n. nw. lat. - l o e i b a r e a mber, z. storax; — witte amber, wal schot, z. ond. cachelot.

Ambrosia, f. gr., ambrozijn (v.
ámbrntos, ambrósios, onsterfelijk, goddelijk)
onsterfelijk makende godenspijs, hemelsche
spijs, liet voedsel der goden volgens de fabelleer; fig. uitstekend smakelijke spijs; —
ambrozisch, adj. goddelijk, den goden
toekomende ; hemelsch zoet, van hemelschen
geur ; — ambroziaansche lofzang,

z. T e D e u m;— ambrozijnen, f. pl. de
beste soort der uit Italië in den handel komende amandelen ; — Ambrosius, mansn.:
de onsterfelijke, goddelijke.
Ambubäjen, f. p1. syr. (lat. amnbubtzjae)
syrische lichtekooijen en zangeressen in het

oude Rome.

ambuleeren, lat. (ambuldre) heen- en
weergaan, rondwandelen, rondtrekken ; —
ambulance, f.

fr. (spr. anbuláns') het

veldlazareth, veldhospitaal; — ambulant,
lat. (amb clans) omzwervend, rondtrekkend,
heen- en weêrloopend, onrustig; als subst.,
een onbevoegd makelaar ; — ambulátie
(pr. t ts), f. lat. het rondtrekken, de wandeling — ambulátor, m . lat. een wandelaar, iron. een straatsl(jper, diamantslijper ; --- ambulatórisch, adj. (lat. ambulator)us, a, urn), als adv. ook ambulatorie,
rondtrekkend; veranderlijk, afwisselend.
amb il.sta, n. pl. lat. (v. ambuer) re, ronde n aanbranden, verbranden) Med. brandwonden ; -- f. (lat. amnbustio)
de ombranding, het rondom - zengen ; de eau;

terisatie.

Amblóma, n., en ambl ®sis, f. ^r.

Amedsji (eféndi), nl. turk. de ka-

Med. de miskraam, z. V. a. abortus; ---amblotika, n.pl. vruchtafdrijvende middel en ; — amblótisch,adj. vruchtafdrijvend.
Amblygoon, n. gr. (van ambl;js, stomp,
en gónia, hoek) de stompe hoek; de stomphoekige driehoek ; -- amblyopie, f. gr.
verzwakking van het gezicht, le kortzichtigheid; -- amblyops, m. iemand met

binets- secretaris van den reis -efendi (z.
efendi).
Amelie, fr., z. v. a. Amelia.

een zwak gezicht, een kortzichtige.
Amboïna – hout, n. een zeer hard,
roodachtig of goudgeel hout: van een' palm-

amelioreeren, f.

(aineliorer;

--an 't

lat. melinr, beter) verbeteren, veredelen, ver -

fraaijen ; — ameliorátie (pr. t ts), f.
de verbetering.
a memoria, lat. de oorkondenschrjver.
Amen, hebr. (amén) het zij zoo! het
geschiede ! worde waar ! voorzeker ! (het gewone slot der gebeden): van daar : a m e n
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zeggen, eene zaak beslissen ; iets toesten-men, bevestigen.
Amende, f. (spr. amánd'), fr. (mid. lat.
. emenda en amenda, van amendare. fr. amender = lat. emendare, verbeteren, eig. van
fouten zuiveren, van mendum of menda, fout,
gebrek) geldstraf, geldboete ; — amende honorable, fr. (spr. —onorábl') in 't oude fr.
recht : eene soort van onteerende straf, die
den schuldige veroordeelde om zijne misdaad
te bekennen en er vergiffenis voor te vragen; kerkboete tot ontheffing van den ban;
bekentenis van schuld en bede om vergiffenis; — amendement, n. fr. (spr.
amand'mán ; eng. améndment) beterschap, ver
wijziging van eene wet, een-betring,z.d
besluit, bij de openbare behandeling daarvan in
de K.amers;— amendábel, adj. betaalbaar.
Amenie, amenorrhoea, f. gr. (v. a
priv. en men, maand, vgl. menorrheea)
het ziekelijk uitblijven der maandstonden.
a mensa, z. ond. mensa.
amentia, f. lat. (van a -mens, onzinnig,
zinneloos) stompzinnigheid, waanzin.
Amerij , n. (versnelde uitspraak v. A v e
M a r ij, wees gegroet, Maria) een oogenblik,
ommezien (de tijd, dien men behoeft om een
Ave-M a r ij te bidden) .
à merveille, z. m erveille;— a meta,
zie meta.
amethódiseh, adj. gr. (vgl. me t h o de,
enz.) strijdig met eene goede leerwijze ; zonder orde, zonder grondstellingen ; — amethodíst, m. een knoeijer, kwakzalver.
Amethyst, m. gr. (améthystos, v. a
priv. en methyein, dronken zijn) een violetkleurig edelgesteente, in schoonheid en waarde
aan den smaragd gelijk geschat (zoo genoemd,
omdat men hem hield voor een' talisman
tegen de dronkenschap) — ameth sta,
n. pl. beschonkenheid voorkomende middelen.
Ametrie, f. gr. (ametria, van a priv.
en métron, maat) de ongelijkmatigheid, onevenredigheid, wanverhouding (het tegendeel
van s y m m e t r i e) — amétriseh, adj.
wat zich ongelijk verhoudt, onevenredig.
fr. (v.
Ameublement, n. (spr.
meuble, en dit van 't lat. mobile, iets beweegbaars, vervoerbaars) de stoffeering ; het
huisraad ; — ameubleeren (van 't niet
gebruikelijke fr. ameubler) stoffeeren, van
huisraad voorzien.
Ami, m. fr. (van 't lat. amicus) vriend;
liefhebber ; in 't quadrille-spel de gene, die
den geroepen heer heeft ; ami de cour (spr.
— koer), hofvriend, valsche vriend ; mon ami,
mijn vriend; par ami, door eenen vriend
(op adressen van brieven afgek. p. a.); —
amie, f. vriendin ; — amiabel, adj.
vriendschappelijk ; adv. à l'amiable, in het
vriendelijke, in der minne ; — amitié, f.
vriendschap ; bonne amitié, goede vriendschap,
broederschap; par amitié, uit vriendschap.
Amiánt, m. gr. (amíantos, d. i. eig. onbevlekt ; rein) of a s b é st, m. gr. (van ásbestos, onuitbluschbaar,onvergankelijk)steen-

;

;

—man),

vlas, bergvlas, bergwol, vezelsteen, eene steen
zich tot onverbrandbare weefsels-sort,die
(asbest-1 ij n waad) laat verwerken; de Rus
noemen ze k a m e n i s j i 1 k of steenzijde.-sen
amicaal, amicabel, enz., z. ond.
amieus.
Amicia, f. mid. lat. de monnikskap;
— amiceeren, lat. (amicire) bekleeden;
— amietorium, n. borstbekleeding, halsdoek — amíetus, m. kleeding; inz. het
priesterlijk schouderdeksel tusschen de albe
en de soutane bij het mislezen.
Amicus, m. lat. vriend; eertijds als
Kmt. voor handelsvriend, correspondent; —
amice, amicissi me, vriend, beste vriend, als
opschrift of aanspraak in brieven ; — amica
manu, op adressen van brieven afgek. a. m.,
met vriendenhand, door een' vriend (te bezorgen); — amicaal en amic bel, adj.
(lat. amicális, amnicabilis) vriendschappelijk ;àmicabilis composztio, f. Jur. eene minnelijke
schikking; — amicabili modo, amicabiliter,
lat. vriendschappelijk , in der minne ; —
amieabiliteit, f. nw. lat. vriendelijkheid,
welwillendheid ; — amicisten of amicitianen (spr. t ts), m. pl. nv;. lat.
leden van de zoogen. amicisten of vriend
studenten -vereeniging, ge--schaporde,n
vormd naar de vroegere in o s e 11 a n e r-o r d e
der studenten te Jena, in 1771 ; — amicitia (spr. t ts), f. lat. de vriendschap;
ook de godin der vriendschap ; amicitiae
causa, uit vriendschap.
Amidam of amidon, amidine, z.
amylon.
Amiraal, z. a d in i t • a a 1, z. ook a mm iraal.
Amirante, m. sp., eig. z. v. a. admiraal, opperbevelhebber der land- en zeemacht.
amissíbel (later lat. amissibilis, e, v.
amittére, verliezen)verliesbaar; — amíssie,
f. (lat. amissio) het verliezen, het verlies.
Amitié, z. ond. ami.
Ammas, m. eene in Frankrijk aangebouwde nieuwe tarwesoort.
Ammeraal, m. (waarschijnlijk verbasterd van amiraal, admiraal) Mar. eene zeil
slagputs om water te hijschen bij-doeksch
't schoonschip-maken.
Ammochozie of ammoehósis, f.
gr. (v. a'mmos, zand) Med. de plaatsing van
een' zieke in warm zand, inz. in het door
de zon verwarmde zeezand ; een zandbad.
Ammolíne, f. Chem. de zoutvatbare
basis uit de niet overgehaalde dierlijke olie
van Dippel.
Ammon, m. hebr. naam (a"mun) : de
getrouwe ; ook de bijnaam van den egypt.
Jupiter, met eenen ramskop voorgesteld ; van
daar ammonieten of ammonshorens, m. pl. posthorens, versteende zeeslakken van den vorm eens gedraaiden ramshorens.
Ammoniak, m. (gr. ammnniakón, n.,
lat. sal ammdniacus ; van daar s a 1 in i á k,
z. aid.) vlug loogzout; — ammoniakálisch, adj. vluchtig loogzout bevattend ; —
;

,
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ammoniak–gom, Bene oostersche gom-

— amours maken, het hof maken,
vrijen ; — amorÓso, m. it. een minnaar,
verliefde, liefdeheld ; — amoureus, adj.

hars; — ammoniak–zout, een grijswit, glasachtig zout van scherpen, pisachtigen smaak, dat in de urine van den mensch
en in (le uitwerpselen van al de dieren, die
zoutbevattende planten eten, voorkomt; —
ammonium, n. Chem. de metallische
grondstof van den ammoniak, eene verbinding van stikstof en waterstof.
Ammonieten of Ammonshorens,
z. Ammon.
Ammunitie, z. m u n i t i e.
Amnezie, f. gr. (van a priv. en mné sis,
herinnering) Med. het verlies van het geheugen of van de herinnering, geheugen zwakte, vergeetachtigheid ; — amnestie,
f. gr. (amní!steia, van á-mnastos, niet gedachtig), het niet-gedenken, het vergeven en ver
aangedane beleedigingen, inz. in-getnva
den oorlog, kwijtschelding van straf, zoen ;
het bedelven in vergetelheid ; — amnestiek, f. de geschiktheid of de kunst om te
vergeten ; — amnestiëeren, ongestraft
laten, vergiffenis, genade schenken ; — g ea m n e s t i ë e r d, voor straffeloos verklaard,
in de strafon}iieWing begrepen, beg »iadigd.
Amnicolíst, m. nw. lat. (lat. amnicola) rivieroeverbewoner.
Amnion of amnium, n. gr. (van amnós, lam) Physiol. het lamsvlies, waarin zich
de vrucht in 't moederlijf bevindt ; — amniomantie (spr. t ts), f. voorspelling
uit het lamsvlies; — amnitis, f. ontsteking van dit . vlies.
Amodiátie, z. a d m o d i h t i e.
ameebaeisch, adj. gr. (amoibii os, on)
afwisselend b. v. in 't gezang; — carmen.
amoebaeum , n. lat. een beurtgezang; —
amoebaeïsche verzen, verzen, waarin
de staande en slepende regels met elkander afwisselen.
amoenus, a, um, adj. lat. aangenaam, bevallig ; — amceniteit, f. (lat. amoeni tas)
bevalligheid, innemendheid, liefelijkheid.
AmÓmum, lat. (gr. ámómon) in de
oudheid eene indische specerjplant en een
daaruit bereide kostbare balsem ; Bot. eene
soort van specerijplanten, waartoe de kar
gember, enz. behooren.
-damo,e
amontal, fr. (van a mont) eig. bergwaarts, bergop ; oostwaarts, oostelijk.
Amor, m. lat. de liefde ; ook z. v. a.
gr. Eros, de god der liefde, niinnegod, de
zoon van Mars en Venus ; — amor vindt
omnia, de liefde overwint alles ; — con
amóre, ital. met liefde, lust, genoegen, ingenomenheid ; — amorétten, of amorinen, f. pl. liefdegoodjes ; ook liefdestrikken
in bet haar; — amouretten, f. fr. (spr.
amoe—) z. v. a. a m o r e t t e n; ook voorbijgaande, niet ernstig gemeende minnarijen ;
ook de beste vleeschstukjes, patersneedjes;
— amouréttenhout, D. een vast geelroodachtig hout uit W. indië voor fijn schrijnwerk ; — amour, m. (spr. amóér), pl.
amours, liefde ; minnarij ; minnehandel;

fr. (amoureux) verliefd ; -- amorévole en
amoróso, Mus. z. amabile.
Amorce, f. fr. (van 't lat. mordére, fr.
morelre, bijten ; vgl. morceau ; lat. admorrt re, aanbijten; admorsus, het aanbijten) de
lokspijs; Mil. het zundkruid ; mondgat bij
mijnen ; — amorceeren (fr. amoreer)
door lokspijs zoeken te vangen, aanlokken,
verleiden; van zundkruid voorzien; ook Tecbn.
Bene koperen plaat in Bene sterke oplossing
van goud, platina of zilver dompelen.

Amoretten,amorinen,amoroso,
enz., z. ond. amor.
Amórpha, m. pl. gr. (van a priv. en
morph, gedaante) vormlooze, onregelmatige
gedaanten, onvormen ; .— amorphie, f.
vormeloosheid, wanstaltigheid — amórph,
amórphisch, adj. misvormd,vormeloos;amorphísmu.s, n. gestalteloosheid, inz.
in tegenoverstelling met de kristallizeering.
amortizeeren, barb. lat. (fr. amortí'.r,
eig. dood maken ; van mort, dood) minder
hevig mak e, de kracht der we king temperen of matigen, smoren ; uitdelgen, voor
ongeldig verklaren, aan de doode hand ver
Bene leaning rentevrij maken , —-kopen;
amortizátie (spr. tie tsie), f. of fr.
amortissement (sp. —ti-s'mán) schuld of rente -uitdelging, vernietiging der openbare
schuld door achtereenvolgende aflossingen
de ongeldigverklaring, inz. van waardehebbende papieren; het overlaten van een stuk
gronds aan de d o o d e hand (aan Bene gemeente, kerk, enz.); — a m o r t i s e in e n t
ook : Arch. het topsieraad op een gebouw;
het slt;itsieraad van een of ander gedeelte
eens bouww erks -- amortizatie-fonds,
amortizatie –kas, het fonds, de kas, die
bestemd is tot de achtereenvolgende uitdelging der openbare schuld.
Amos of Amoz, hebr. manse.: de
sterke, rustige, moedige.
Amour, amouretten, etc., z. ond.
a m o r.
amoveeren, lat. (amovére) verwijde
wegruimen ; ontzetten, b. v. van een'-ren,
post of ambt ; afbreken ; sloopen ; -- g e am o v e e r d, afgezet ; gesloopt, afgebroken;
— amovibel, nw. lat. (fr. amovible) afzetbaar , •— amovibiliteit, f. de afzet
— amótie (spr. t ts), f. (lat.-barheid;
amotio) de wegruiming, stooping; afzetting,
ontzetting; — amótae res, lat. Jur. ontvreemde
zaken, inz. voorwerpen, die echtgenooten of
aanverwanten zich zonder recht toeëigenen.
ampel, adj. (fr. ample, lat. amplus, a,
um) zie ond. amplus.
Ampehne, f. gr. (v. (Imj)ilos, f. wijn
Bene door overhaling met zwavelzuur-stok)
en potasch verkregene olie ter gasbereiding;
— ampelurgie, f. wijnbouwkunde, wijn
-bergaidn.
amphemérisch, adj. gr. (v. amphi,
;

;
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z. ald., en héméra, dag) dagelijksch ; dage
terug kerend.
-lijks
amphí, gr. voorz.: om, rondom, van rond
samenstellingen ook : van beide zij--om,in
den, op tweederlei wijze, tweevoudig.

Amphiarthrósis, f. gr. (vgl. a rt h r o s i s) Anat. de halfbewegelijkheid of onmerkbaar bewegelijke gewrichtsverbinding
an twee beenderen.
Amphibium, n. gr. (amphíbion, v.
amphi, z. ald., en bios, leven), of amphib^.e, f., pl. a m p h i b i ë n, eig. dieren,
die op het land en in het water kunnen
leven, inz. koudbloedige longdieren, kraakbeendieren, tij ons verkeerdelijk tweeslachtige dieren geheeten ; fig. iemand, die beur
geheel verschillende meenin--telingsw
gen uit, of die twee strijdige ambten ver-

vult ; -- amphibiolíth, m., pi. amphibiolíthen, versteeningen van amphibiën of van enkele gedeelten daarvan;
— amphibiologie, f. beschrijving der
amphibiën, kennis der amphibiën ; — am-

phíbiseh, adj. in en buiten het water
levend ; (verkeerdelijk) tweeslachtig.

Amphibole, f. gr. (van amphibólos,
dutbbelzinnig, twijfelachtig) hoornblende, uit
kiezelzuren kalk, leemaarde, enz. bestaande;
— amphibole (gr. amphibolia) of amphibologie, fr. de vatbaarheid voor tweederlei opvatting, de dubbelzinnigheid; —

amphibólisch, amphibológisch,
dubbelzinnig.

Amphibrachys, ni . gr. (v. amphi,
z. ald. en brachys, kort) eerre voetmaat van
drie lettergrepen, waarvan alleen de middelste lang is, terwijl de beide andere kort
zijn (^-----), b. v. genadig.

Amphibranchia, n. pl. gr. (vgl.
b r a n c h u. s) Anat. de amandelen en de ach
mondholte.
-ters
Amphideum, n gr. (amphí-déon, d.
i. eig. ombindend) Anat. de mond der baar
-moedr.
Amphidiarthrósis, f. gr. (vgl. d ia r t h r ii s i s) Anat. dubbele inwrichting, dubbele gewrichtsverbinding.
Amphigurie, f. (fr. amphigouri, van

't gr., amphi z. ald., en gyros, kring, cirkel,
alzoo : wat als 't ware in een' cirkel rond
verwarde taal, zinnelooze woorden--gat)
kraam, onsamenhangende woorden ; — amphiguriseh , adj. verward, onzinnig.
amphikárpisch, gr. (amphíkarpos, v.
karpós, vrucht; ook de handwortel) boven
en onder de aarde vruchtgevend, dubbel vruchtdragend ; -- amphikarpum, n.
Chir. een omslag of pleister op den handwortel.

Amphiktyónen, Amphíktyons,
m. pl. gr. (amph.ikt yónes) raad of gerechtshof van het oude Griekenland, waarheen
alle gr. staten hunne afgevaardigden zonden, de algemeene staten van Griekenland
(zoo genoemd. wil men, naar den insteller
A m p h i c t v o n, doch eig. en oorspr. zeggende: de omwonenden).

AMPHORA.
Amphilogie, f. gr. (amphilogia) tegenspraak, twist ; — amphilógisch,
adj. betwistbaar, twijfelachtig.
Amphimacer, ni. gr. (amphímakros,
van amphi, z. ald. en makrós, lang) een
versvoet van drie lettergrepen, waarvan de
middelste kort is, terwijl de beide andere
lang zijn, ook c r e t i c u s geheeten (- -- -)
b. v. woordenboek.
Amphimetores, n . pl. gr. (v. amphi en
mFt" r, moeder) kinderen van twee moeders,
maar van den zelfden vader.
Amphion, In. gr. Myth. zoon van
Jupiter en Antiope, koning van Theben, een der oudste toonkunstenaars, die
door de tooverkracht zijner lier wilde dieren en steenen, d. i. ruwe menschen, wist
te treffen.
Amphipatores, m. pl. gr. (v . amphi en
patér, vader) kinderen van twee vaders, maar
van ééne moeder.
Amphipnéuma, n. gr. (vgl. p n e u in a)
Med. het moeijelijke ademhalen.
Amphiscii, pl. gr. (amphi-skioi, v.
skid, schaduw) Geogr. tweeschaduwigen,
menschen, wier scha lsiw in het eene jaargetijde naar het noorden en in het andere
naar het zuiden valt, en die dus tusschen
de keerkringen wonen.
Amphismïla, f. gr. (v . amphi, z. aid.,
en smilé, mes) een tweesnijdend mes, inz.
tot anatomisch gebruik.
Amphitheáter, n . gr. (asnp/si-théötron,
vgl. amphi en t h e a t e r) bij de Grieken en
Romeinen een rond of ovaal gebouw voor
de schouwspelen ; hedendaags eene halfronde,
trapswijs of schuin opgaande schouwplaats
voor het tooneel, eig. h e m i t h e a t e r; —
amphitheatrálisch, adj . halfrond en
trapswijs opgaande, schouwburgsgewijs.
Amphitrite, f. gr. (eig. de omgrenzende) Myth. de godin der zee, gemalin van
Neptunus ; H. n. eene soort van zeeworm;
rolvormige waterworm, zandkoker ; — de
schoot of de rug van Amphitrite, de
zae, het vlak der baren.
Amphitryon, m. gr. Myth. de zoon
van Alkaos en gemaal van Alkmbne, bij
welke Zeus, in Amphitryons afwezigheid,
Herakles (Hercules) teelde ; daarom ook voor
horendrager ; ook (naar den hoofdpersoon in
een blijspel van Molière) een gegoed en
mild gastheer.
Amphora, f. lat. (van het gr. amp/soreus) eene hengselkruik, groote wijnkan ;
eene groote wijnmaat bij de oude Romeinen
(volgens Budaeus maakten ; amphorae bij de
Romeinen een fr. okshoofd uit ; bij de Grieken was zij kleiner ; 2 rom. amphorae stonden gelijk met 8 grieksche. 1 amphora of
quadrantal==8 congii, of 4 8 sextant, of 96
heminae, of 19 2 quartarii, of 38 4 acetabula,
of i 76 cyathi. Volgens den zoogenaamden farnezischen c o n g i u s in de Dresdensche antieken-verzameling, bevat de amphora 26,985
litres); ook eene venetiaansche vochtmaat.

-

AMPLECTEEREN
amplecteeren, lat. (amplécli) omvatten ; 00k : voor erkend aannemen, goedkeuren ; - ampléxus, m. le omvatting,
omarming.
amplus, a, am, lat. wijd, ruim ; aanzienlijk, schitterend, roemrijk; van daar ampel
(fr. ample) wijdloopig, breedvoerig ; -- amplissmus (super]. van amplus) hoogaan
; - amplitado, t. le wijclte,-zienljk,hogd
omvang ; inz. (amplitu(lo arcus) de boogwijdte, le boog tussehen den op- en ondergang der zon, fr. amplitude (spr. aI)plitd-d');
ainplitiido occid)la, f. lat. de ondergangs
-bog
; - a. ortva, de opgangsboog ;
ampilatie (spr. tts), t. lat. (v. amplilire, wijder maken) de uitbreiding, aanvulling ; de verschuiving der uitspraak in
een rechtsgeding; de opheldering; ook het
afschrift eener quitantie, enz., die tot meer
zekerheid dubbel gesteld wordt, maar slechts
als enkel geldt ; --- ampliatlef of ampliatïvus, m. uw. lat. de zeer hooge
graad eener eigenschap (in onderscheiding
V. superlativus, den hoogsten graad) ;
amplificeeren (lat. ampliflcire) uitbreiden, vergrooreii. breeder uiteen zetten ;
amplifietie (spr. 11s), f. de uitbretding van eene gedachte, of een beeld in de
redekunde.
Ampoule, t. fr. (spi. a'îpoel' ; V. 't
lat. ampulla) eene tiesch, een vat ; la
.cainle ampoule (spr. —sèht'aIpoel'). het miraculeus olielleschje te Rheims, waaruit de
fr. koningen gezalfd werden (in 17 03 door
den volksvertegenwoordiger Ruhl verbrijzeld);
- ampoules, p1. (spr. atpoei') blazen
of blaren ; ook zoutelooze woordenpraal ; style ampoulé, m. (spr. stiel'aIpoel), gezwollen, hoogdravende stijl.

Ampoulette, f. fr. (spr. atpoeiétt';
vgl. ampoule)het houten zundpijpje eener
bom, de houten zundgatnagel; Mar. de scheepszandlooper.
amputeeren, lat. (amputdre) een lid
afzetten, afsnijden ;—ampUtãtie(spr. tie=
Isle), f. de afzetting van een ligchaamsdeel.
Amsjir, m. turk. de 6e maand van den
turkschen kalender.
Amulöt, n (lat. amultum, van het
arab. hamala, dragen, of van kamail, behoedmiddel; V. a. van het lat. amolTri, verwijderen) een voorbehoedmiddel des bijgeloofs tegen ziekten, tooverij, enz., bestaande
uit een plaatje of penning met figuren of spreuken, uit stukjes steen, diertanden, vruchtker
neri, reliquiën van heiligen, enz., die men
hetzij om den hals hangt of bij zich draagt.
Amó.rca, f. lat. oliedroesem ; Med. hevige afgang.
amuzabel, amuzant, amuze
z. ond. amuzeeren.
-ment,z.
amüssis, f. lat. het richtsnoer ; ad amds
sim, naar het richtsnoer of den regel, ordelijk, naauwkeurig.
amuzeeren, fr. (van 't oud-fr. muser,
ledig zijn, musard, een lediglooper, verwant
-

-

ANABROGHISMUS.
met bet hoogd. musse, ledige tijd, oud-hoogd.
muozon, vrij van arbeid zijn), vermaken,
verlustigen, den tijd aangenaam doorbrengen
of verdrijven, beuzelen ; ook onnoodig ophouden, om den tuin leiden ; - amuzâbel (fr. amusable) vermaakbaar, voor vervrolijking vatbaar ; - amuzánt (fr. amasmit, spr. —zá)t), onderhoudend, vermakelijk,
tij(Ikortend; --amuzemént, n., fl amusement (spr. amu-z'ind)t) verinstiging, uitspanning, vermaak ; - amuzétte, f. speelgoed, kleine uitspanning; ook eene soort
an oud veldgeschut van klein kaliber.
AmygdalIne, I. gr. (v. amyyddl,
amandel) Chem. de amandelstof, door Robiquet en Boutrons-Charlard in de bittere
amandelen gevonden ; - amygdalIth,
liever amygdalolIth, m. de amandelsteen.
Amlon, gr. , of Amlum, lat. n.
ook amidon en amidam, naar 't fr. am„
idon, mid. lat. amidonum, (tmidum), zetmeelwit stijfsel ; - amidIne, t. Chent.de oplos
zelfstandigheid in ieder zemeelbolletje.-tbare
amntisc1i,adj gr. (van am)jnein, af weren, afwenden) beschermend, sterkend; amyntera, n. p1. verdedigingsmiddelen,
wapens ; Med. beschermende middelen.
an-, gr. in samenstellingen vóór eene
vokaal 1) z. v. a. alpha privativum, zie a-;
) voor atia, z. ald.
aná, gr. voorz. : aan, Op; in samenstellingen, waarbij het vóór eene klinkletter
an- wordt : op, opwaarts ; inz. echter herhaling of oinvorming, ophefFing, terugkeer of
terugneming aanduidend, z. v. a. weder-, terug-, om- ; -- ana (op recepten) even veel,
van het eene zoo veel als van het andere
(afgek. a. a.)
ana, p1. (v. 't lat. suffix -anus, a, urn),
is, als uitgang met een' eigennaam verbon
den, de titel van verzamelingen van anekdoten, uitspraken, geestige invallen en allerlei
berichlen, die betrekking hebben tot den vooropgeplaatsten eigennaam, b. v. Scaligera
Yoltairiana, Parisiana, enz.
-na,
Anabaptist, m. (vgl. baptist) ivederdooper, herdooper, z. m e n n 0 n I e t ; anabaptIstisch, adj. op de wijze der wederdoopers; - anabaptIsmus, m. de
leer der wederdoopers, de herdoopersleer.
Anabasis, f. gr. (van ana-baínein, opwaarts gaan, opstijgen) de opstijging, terugkering; Med. het klimmen b. v. der koorts;
ook eene redek. figuur, waardoor men eene
zaak allengs uitbreidt ; - anabátische
koorts, eene altedaagsche, aanhoudende
koorts ; - anabton, n. de verhevenheid
vóór het altaar in de gr. kerken.
Anabëxis, f. gr. (vgl. b e x 1 s) Med.
het opbrengen en uitwerpen door hoesten;
-- anabölë, f. het op-, uitwerpen, braken.
AnabrochIsmus, m. gr. de omstrikking; Chir. de nu niet meer gebruikelijke handelwijze, volgens welke men door een' omgeslagen draad de binnenwaarts gerichte ooghaartjes uittrok; de afbinding van een uitwas.

ANABROSIS

ANAKO.INOSIS

Anabrosis, f. gr. het wegknagen van
een ligehaamsdeel door scherpe vochten.
Anacárdie —boom, (nw.lat. anacardturn, V. 't gr. aná, en kardía, hart, wegens
do hartvormige vrucht) of acajou, m.
(spr. akazjóé) de olifantsluisboom, in Amerika en Oost-Indië. De in de apotheken gebruikte vruchten dezes booms heeten acajou noten of indische olifantsluizen.
Anacepha1 eósis, f. gr., z. v. a. r e c apitulatie, z. aid.
Anachoreet, ni. gr. (van anachdi P n,
terugwijken) eig. een teruggetredene ; een
kluizenaar, heremiet, bosch-, spelonkbewoner -- anachorétisch, adj. als een
kluizenaar.
Anachrémpsis, f. gr. Med. het zelfde
als anabexis (z. a.).
Anachronísmus,m. gr. (van anachrordidzei,n, in een' anderen tijd verplaatsen,
van chrónos, tijd) een misslag tegen de tijdrekening, tijddwaling, tijdverplaatsing; —
anachronístisch,adj. tegen den tijd zon
-digen,mt
tijd strijdig.
Anaconda, zie anakonda;—anaCycl—, zie a n a k y k l—.
Anadeem, m. gr. (anádéma, n. , van
anadéin, op-, ombinden) een hoofd- of haar
-bander
koninginnen.
Anadiplósis, f. gr. (vah ana-diploen,
weder verdubbelen ; vgl. d i Pl o si s) Log.
verdubbeling, eene figuur, waardoor de vol
zin begint gelijk de voorgaande ein--gend

ta, gr. (u nna-ginóske-in, weder erkennen ; lezen, voorlezen) stukken .ter voorlezing; -anagnóstes, m. een voorlezer aan tafel;
— anagnóstieus, een tragisch dichter,
die zijne stukken alleen op voorlezing berekend heelt.
Anagóge, f. gr. (van an-ágein, opwaarts,
terug voeren) het op- of terug komen; het
terugvoeren op iets meet algemeens of geestelijks, inz. de zinnebeeldige bijbelverklaring;
Med. het bloedbraken, de bloedhoest; -anagogïe, i. de hartverheffing tot God,
tot afgetrokkene bespiegeling; zielsverrukking ; — anagógiseh, adj. geestverheffend, een' hoogeren zin aan de letterlijke
beteekenis gevend ; geheimzinnig.
. Anagram, n. gr. (anágramma, van anagráphein, opschrijven ; omschrijven) de letterverzetting, letterkeer, een wisselwoord, b. v.
neger en regen, kurk en kruk; ook
in 't algemeen de verplaatsing der letters
van een' naam of van meer woorden, zoodat
zij één of meer nieuwe woorden en gevolgelijk een' anderen zin opleveren ; zoo b. v.
laat men Jezus op de vraag van Pilatus:
quid est vei°itas ? anagrammatisch antwoorden : est vi-r qui ad est ; zoo heeft men Révolution francaise omgezet tot la France
vent son roi ; — anagraaph, m. gr., een
verkeerdschrijver, een werktuig, dat voor den
afdruk verkeerd schrijft ; — anagraphe,
f., z. v. a. recept.
Anágros of a n ë g r a s, m. graan maat
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digt ; ook Med. de verdubbeling der aanvallen

in Spanje, Portugal, Brazilië en de Z.amerik.

bij koortsziekten.
Anadósis, f. gr. Med. de verdeeling inz.
der voedingssappen, door het geheele ligchaam,
vertering.
Anadyoméne, f. gr. (van ana-dyein,
opduiken) Myth. de uit zee opgestegene, een
bijnaam van Venus, met betrekking tot hare
geboorte.
Aneedïa, f. gr. (an-aideia, van aidós,
schaamte) schaamteloosheid, onbeschaamdheid.
Aneemïe, f. gr. (an-uimia, van het ontkennende an- en héima, bloed, verkeerdelijk
a n a m o s i s) Med. de bloedeloosheid, het
bloedsgebrek ; — ancematóze, f. ontbrekende of te zwakke bloedbereiding; —aneematurgi.e (onjuist ahaematurgie) de leer
ran de niet-bloedige kunstbewerkingen.
An2erësis, . gr. anaires-is, v. an-airi2n,
opheffen) Log. de wederlegging van het geen
de tegenpartij heeft bewezen.
Anoesthezie, f. gr. (van an- prix. en
aisthésis, zie w s t h e s i s) de gevoelloosheid.
Antetia (spr. t ts) f. gr. (an-aitía, v.
't ontkennende an- en aitia, schuld) de onschuld (als godin) .
Anaglyphen of anaglypten, f. pi.
gr. (anáglypha en anáglypta ; vgl. glyph,
g 1 y p t i e k, enz.) half verheven beeldwerk;
— anaglyptiek, f. de kunst om gedreven beeldwerk te maken.
Anagnósma, Ii., pl. anagnósmáa-

vrijstaten, ongeveer overeen komende met
3 2 liter.
Anakampterien, f. pi. gr. (van anakámptei,n, op-, terug-, ombuigen of -wenden)
verblijfplaatsen voor armen, vervolgden, enz.
bij de kerken ; — anakamptiek, f., z.
v. a. katoptriek; ook de leer van de
terugkaatsing des geluids; — anakámptiseh , adj. teruggebogen, terugkaatsend,
terugstralend (ten deele z. v. a. k a t o ptrisch).
Anakathársis,f. gr. (vgl. k a t h a r s i s)
Med. de ligchaamszuivering naar boven, het
uithoesten, uitbraken ; — anakathártische middelen, braakniiddelen.
Anakephaleeósis, f. gr., z. a n a c epha1wosis.
Anakláze of anaklasis, f. gr. (van
anakldn, terug breken of buigen) straalbreking ; ombuiging van een lid naar buiten;
— anaklastiek, z. dioptriek; —
anaklastische lijnen, schijnbare krom
brekingen der ligchamen (zoo als-mingeof
van een' stok in het water), door de straal
te weeg gebracht.
-breking
Anakleteriën, f. p1. gr. (anakleteria,
v. ana-kalein, oproepen, benoemen) aanstel
feestelijkheden bij eene-lingsfet,z.d
troonsbestijging of eene kroning.
Anakoinósis, f. gr. (van anàkoinoen,
mededeelen) Log. het gemeenschappelijk overleg, de beraadslaging, afspraak.
v..

ANAKOLLEMA

--

Anakolléma, n. gr. (van ana-kollan,
aanlijmen) Chir. kleefmiddelen op wonden.
Anakoloeth , n. (gr. an-akóloethon, van
't lat. privatieve an- en akoloethFin, volgen)
het onsamenhangende; ook z. v. a . anakoloethie, f. (gr. an- alcoloethia) een onbehoorlijke zinbouw, gebrek aan samenhang;anakoloethiseh , adj. onsamenhangend.
Anakonchylísmus, m. gr. liet gorgelen.
Anakónda, f. (ceylonsch) de afgodsslang, reuzeslang.

anakreóntisch, naar de manier van
den gr. lierdichter A n a k r e o n: aanvallig,
liefelijk, teeder, los.
Anakroesis, f. gr. (van ana- krdéein,
op-, terug stooten of slaan) bet ophouden,
terugstooten ; voorslag der voetmaat van sommige verssoorten ; opslag bij het aangeven
der maat in de muziek.
Anaktesis, f. gr. (anák1Psis) het herkrijgen, inz. der krachten, genezing, aansterking.
Anakykleónten, pl. gr. (v. ana - kykléin, in een' kring omdrijven) kwakzalvers;
— anakykliseh vers, een vers, dat
men kan omkeren en van achteren naar

voren lezen.

Analékten, n. pl. gr. (análekta, van
analégein, opzamelen, bijeen lezen), of lat.
analecta, n . pl. bi eenverzamelde stukken
van schrijvers, uittreksels, bloemlezing, uit
fragmenten; — analector, m.-gelzn
bloemlezer.
Analémma, n . gr. (anal" mma, van analarnbánein, opnemen, oprichten, enz.) eig. de
opheffing, oprichting; de dierenriem of zodiak
op zonnewijzers; ook Bene bijzondere soort
van astrolabium — analemmatisch , adj.
den dierenriem betreffend ; — analêpsis,
f. gr. Med. de herstelling der krachten na
eene ziekte, de genezing — analéptiseh,
adj. herstellend, verkwikkend, versterkend; analeptka, n . pl. versterkende, opwekkende middelen.
Analgezie, f. gr. (analg7 sía, v. an-alg?s,
pijnloos, van 't privatieve an- en álgos, pijn)
de pijnloosheid, ongevoeligheid voor smarte
indrukken.
-lijke
analoog of analógisch, adj. (gr análógos, on. v. lógos, rede, verhouding, enz.) eig.
overeenkomstig de rede; gelijkvormig, overeenstemmend, evenmatig, passend; — analógon, n. iets overeenkomstigs, de reel
der overeenstemming; — anaingon ratiónis,
lat. he met de rede overeenkomstige ; —
analogie, f. gr. (analogia) overeenkomst.
geljkvorinigheid; vaak ook gelijkvormigheidsregel, taalovereenstemming, enz. ; — analogia idèi, lat. de geloofsgelijkvormigheid,
de overeenstemming eener stelling met de
gronden der H. Schrift ; — an. juris, lat.
de overeenstemming eener stelling met de
gronden van het recht ; — analogizeeren, vergelijken ; overeenstemming zoeken
of te weeg brengen ; — analogísmus,
m. het gelijkvormigheidsbewijs; de sluitrede
;

;
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uit de leer der overeenstemming; — analogíst, m. Kmt. dikwijls verkeerd gebezigd voor aneklogist, z. aid.
Analogium, n. mid. lat. (gr. analógion,
v. analégein, lezen, voorlezen) de lessenaar,
koorlessenaar, in de gr. kerk.
analogizeeren , analogon-rationis , z.
ond. analoog.
Analphabétus, m . gr. (van het ontkennende an- en alphabet, z. ald.) een onkundige in het lezen en schrijven, z. v. a.
illitteratus.

Anal^sis of analyse, f. br. (v. analye2n, oplossen) de ontbinding, ontleding, uit
geheel in deelen, terug--enztigvah
tred van het samengestelde tot het enkele,
van de uitwerkingen tot de oorzaken, om
het gezochte onbekende te vinden ; ontwikkeling van een begrip ; — mathemati sche analysis, de letterrekening in den
ruimsten zin des woords ; — analysis
diophantéa, de oplossing van onbepaalde
voorstellen in de leer der grootheden, dus
genoemd naar den Griek Diophantes; —
anal.t°sis finitdrum, oplossing van het eindige;
analyses inf1nitorum, oplossing v. h. oneindige ; — analyzeeren (fr. analyser) , oplossen. ontbinden, ontwikkelen, ophelderen
— analytisch, adj. oplossend, ontbindend,
enz., het tegengestelde van sy n t h ë t i sc h,
b. v. analytische methode, de leerwijze,
waarbij men van de te bewijzen stellingen
tot de gronden overgaat ; — analytiek,
f. de ontbindingsleer der verstandswerkingen ;
— analyticus, n. een oplossend, ontbindend scheikundige, wijsgeer, enz., een kenner en uitoefenaar der wiskundige analysis.
Anamartezie, f. gr. (an-amar17 sia,
van 't privatieve an- en hamartánein, feilen,
zondigen) de onfeilbaarheid, feilloosheid, de
onzondigheid, onschuld, vrijheid van dwaling en zonde.
Anamnê ais, f. gr. (anámn?sis, v. anamimnPslcein, weder te binnen brengen) de herinnering, eene log. figuur, door welke men
aanvoert, wat men veinst vergeten te heb ben ; — anamnestiek, f. de herinnerings- of geheugenkunst — anamnés
herinnering behoorde;-tisch,adj.oe
— anamnestische middelen, Med. geheugensterkende middelen ; — an a m n e st i s c h e t e e k e n s, terugwijzende teekens,
terugwijzers.
Anamorphóze, f. gr. (ana-mórphdsis
vgl. morphosis) de omvorming, gedaante
een drog- of schijnbeeld; de-verandig;
kunst om voorwerpen zoo te teekenen, dat
zij alleen op eenen afstand gezien hunne ver
gedaante hebben of zich, hoewel wan--eischt
staltig voor het oog, in eenen cilinderspiegel regelmatig en overeenstemmend vertoonen ; . — anamórphisch en anamor —
phntisch, adj. vervormd, verkeerd.
Ananas, f. maleisch (nánas of ananas)
koningsappel, eene Z.amerik. plant en hare
voortreffelijke vrucht, die ook in Europa gedijt.
;

;
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Anandrie, f. gr. (van het privatieve anen anPr, gehit. andrás, man) de onmannelijkheid, manneloosbeid, verwijfdheid, onmanbaarheid; — anándrisch, adj. Bot. zon
meeldraden.
-der
Ananeösis, f, gr. (ananénsis, vernieuwing, verjonging.
Ananías,hebr.mansl. (gr. Ananmas,hebr.
Ananja'h) genadegift des Heren, Godlof.
Anankophagie, f. gr. (anankophagia,
V. anánkë, dwang, en phag n, etc.) dwvangspis, voorgeschreven eten, inz. der athleten.
anánthisch, gr. (an-ánthis, van 't ontkennende an- en ánthos, bloesem) adj. Bot.
b' oesemloos, niet b!oeijend.
Anapest, in. gr. (anáppaistos, eig. terug
geslagen, van aha-p;aiein, terug slaan) de opspringer, wederslag, een versvoet van twee
korte en eene lange lettergreep ( -- - —),
b. v. begeleid (ook anti-daktylus of
omgekeerde daktyfus geheeten).
Anapetïe, f. gr. (van anapetPs, uitgezet, uitgedijd) Med. de vaatverwijding.
Anaphie, f. gr. (van het privatieve
an- en hajg)h , gevoel) Med. gevoelloosheid,
verminderde prikkelbaarheid der huid.
. Anaphonèsis, f. gr. (van anno -phón in,
op-, uitroepen) de uitroep; Med. het schreeuwen, de schreeuw kuur, de oefening en ster
longen door luid spreken en zingen.-kingder
Anaphora, f. gr. (van ana pphérein, opbrengen, ophalen ; terug voeren, enz.) de
terugvoering; Log. de herhaling, waardoor
vele zindeelen of versregels met de zelfde
woorden beginnen ; Med. het opbrengen, uit
hoesten of braken ; het aan -werpndo
aanwassen bij ledematen ; -- ana--zetn,
phoriseus, rn. gr. Med. de bloedhoest,
het bloedspuwen ; de bloedspuwer.
Anaphrodizie, f. gr. (van het ontken
an- en A p h r o d i te, enz., z. ald.) man--ned
gel aan geslachtsdrift; — anaphrodiet,
m. een tot de voortteling ongeschikt persoon ;
-- anaphroditisch, adj. ongeschikt tot
voortteling.

Anaplasis, f. gr. (van ana plássein, omvormen). Med. de omvorming, de herzetting
van gebrokene ledematen ; vastwording, bevestiging eener beenbreuk ; — anaplastiek, f. de kunst der beenderzetting; -anaplastische middelen, daartoe dietiende middelen.

Anapler®sis, . gr. (van ana-plt roep,
aanvullen) de wederaanvulling, herstelling
van verlorengegane ligchaamsdeelen, b. v. het
aangroeijen an hetvleesch, de aanzetting van
een kunstlid; -- anaplermtisch, adj. den
aangroei bevorderend; --- anaplerotika,
n. pl. aanvullende, vleeschmakende middelen.
AnaplëLisis, f. gr. (van ana-plé2 n, hoven drijven ; lig. los gaan) Vied. het los worden
van ziekelijk aangedane beenderen, tanden.
Anapnéisis, f. gr. (van aha-p-në i n,
ademhalen) Med. het ademhalen ; — anapnóïka of anapnóische middelen,
middelen, die het ademhalen bevorderen.
-

Anaprozeliet,m. gr. (vgl. p r o z e l i e t)
een wederbekeerde, wedergewonnene.
Anapsyxis, f. gr. (s an aha 1ps'chein,
aac, ademen, verfrisschen) Med. de afkoeling
des ligehaams; het lichten van het verband.
Anapti sis, f. gr. (van ana-patYein, uitspuwen) het uitspuwen, ophoesten.
Anarchie, f. gr. (an-arc/lia, van 't privatieve an- en archn, heerschappij) de regeringloosheid ; wanorde, onbandigheid, wetteboze staat ;--- anárchisch, adj. wetteloos,
onhandig; — anarchist, m. een wette boze, teugellooze.
Anaristesis, f. gr. (van 't privatieve
an- en aristcïna-, ontbijten) de onthouding van
bet ontbijt, het nuchterblijven.
Anarmonie, f. gr. (v. 't ontkennende
an- en harmonia, vgl. harmonie) Muz. de
wanklank, de wanluidende verbinding der
tonen, z. v. a. disharmonie.
Anarrhoea, f. gr. (anárrhoia; van anarrhPin, op-, terug vloeijeu) Med. het opstijgen
der vochten, inz. des bloeds naar de boven
-stedln.
Anárthros, nl. gr. (van liet privatieve
an- en árthron, lid) eigendijk een lid- of gewrichtlooze ; een mensch, die zoo vet is, dat
men de gewrichten niet meer onderkent. ;
— anárthr?sch, adj. gewrichtloos.
Anasárk.a, n. (v. 't gr. and en saran,
vleestb) Med. hullo-ater.r.ucht.
Anaskeiï, f. gr. (eig. het wegschaffen)
Log. het wederleggen door gronden.
Anaspadie, f. (van 't gr. ana-sppán,
naar boven trekken) Med. opening der pisbuis aan 't bovendeel van het lid ; — anaspasis, gr. en anaspasmie, f. het op- of
samentrekken; Med. de samentrekking der
maag, maagkramp

anastáltisch, adj. gr. (van ana-stellein,.
terug drijven, ophouden, stuiten) terugdrijvend, stuitend; samentrekkend, stelpend, opdrogend; — anastaltische middelen,
bloedstillende middelen.
Anastásis. fr. gr. (van anistéani, opstaan)
het opstaan, de opstanding; Med. het opstaan
uit den slaap, uit den dood, enz.; de genezing, vgl. reconvalescentie -- anastátisch y adj.afleidend;— anastatische
nadruk, de nieuwe uitvinding 'Ier heren
Glen en Appel, volgens welke men een onbepaald getal afdrukken of fat-simile's kan
leveren van elk gedrukt stuk en van de meest
ingewikkelde teekening.
AnasteechiÓsis, f. gr. (v. stoichè7 on,
grondbestanddeel) de oplossing, ontbinding van
vaste ligchamen in hunne grondstoffen.
Anastomósis, f. gr. (van ana-s!(nioenn,,
tot eenen mond openen of in eenen mond
samentrekken, van st(;a, mond) Med. de samenloopende inmonding, vertakking of ver
uitstorting der aderen en andere-bindge
buizen, ook der zenuwen in het ligehaam ;
ook de ziekelijke verwijding van de uiterste
;

deelen der bloedvaatwanden ; — anasto-

motikan. pl.ofanastomotischemid-,
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monden, oplossende, afvoeiende, zweet- en
pisdrijvende middelen ; -- anastomozeeren, met le openingen samenkomen, ineen
loopen, zich met de uiteinden vereenigen.
Anastrôphe, t. gr. (van ana-s, réjihein,
omwenden) omkering der woorden, woordver
plaatsing hij wijze van dichterlijke vrijheid;
Med. omkering der baarmoeder of der pisblaas.
Anatö.sis, f. gr. (van ana-teinein, nittrekken, uitzetten) uitstrekking, uitzetting,
z. V. a. extensie.
Anathëma en anathéma of anatheem, n. gr. (van ana-tithénai, op- of
tentoonstellen) eig. het tentoonstellen ; het
tentoongestelde, inz. wijdingsgeschenken in
tempels; later bijhelsch en hij de kerkvaders: iemand, die opentlijk aan schande en
vloek werd prijs gegeven ; de l)anvloek, kerkban, banbliksem; - anathematizeeren, vervloeken, verwenschen, van de kerkgemeenschap uitsluiten, in den ban doen.
Anathrépsis, 1. gr. (v. ana-tréphein,
apvoedeii, door voeding versterken) Med. de
vernieuwde voeding, de herstelling.
Anathymsis, f. gr. (v. ana-t1rnign,
opdampen) het \crdanlpen, opdampen, opwellen, - anathymisch, adj. opdampend,
op\vellend.
AnatocIsmus, in. gr. (van ann-to/clelzein, weder op reiite zetten) de rente- of
interestwoeker, rente van rente ; ook de conversie der renten in kapitaal.
Anatolia, gr. (van ann/jig, opgang,
inz. der zon) vi.naam.: de ochtendzonriige,
de oostersche, morgenlandsche ; - anatôlisch, adj . oostelijk, morgenlandsch.
Anatoorn, anatomcus of anato-

der ligchaanisdeelen ter opwekking van de
gezonkene krachten ; de verbrijzeliug van
eend gal-, blaas- of niersteen ; het jeuken
der huid ; -- anatripsologie, f. de leer
van het inwiijven der geneesmiddelen ; verhandeling over de inwrijvingen ; -- anatriptka n. p1. of anarlptische
iniddelen in wrjfmiddelen.
Anatrôpe, f. gr. (van ana-trépein, omkeer, omwending) Log. wederlegging door
eenvoudige ontkenning ; de omkering van
een voorstel ; Med. de omkering der maag,
geweldige braking.
Anaudie, f. gr. (an-audja, van 't privatieve an- en audg, stem) stomheid, stemmeloosbeid, hooge graad van heeschheid.
anceps, lat. dubbel, dubbelzinnig; - sylllba anceps, Gram. eene lettergreep, die men
zoo wel voor kort als lang kan nemen.
Anohilops, gr. (v. anchi, hij, nabij, en
Öps, oog) Med. een ooghoekgezwel vOor of
ter zijde van den traanzaak ; gaat dit tot
ettering over dan heet het nc h i 1 o p s.
Anchises, iii., z. oud. 1E ii e i s.
Anchöne, f. ge. (anchOn?, van énchein,
vernaauwen, toesnoeren) Med. kee/vernaau
wing.
Anchovis, z. a ii Si 0 \ is.
Anohusa,f. gr. Bot.ossetong, een pronkgewas.
Anchylôsïs, beter ankylösis, z. aid.
ancien, fr. (spy. a?csièh ; mid. lat. an/iaaus, gevormd van 't lat. ante, voor ; van
daar in oud-engeiscli nog antient) oud, voormatig, langdurend, wat sedert lang bestaat
of duurt ; ancien regime, z. r é g I m e
onder r e g e e r e n ; -- ancienneté of
ancienniteit, f. de voorrang in jaren,

mIst, m. gr. (anatomikO.s, van ann-Ic/macin,

de dienst- of ambtsouderdom, de opvolging

delen, middelen ter opening van verstopte

op-, door-, vaneen snijden ; anatijm, bet
vaneensnijden, ontleden), een ontleder, inz.
van het menschelijk ligchaan ; een kenner
der ontleedkunde ; - anatomie, t. de
ontleding; de ontleedkunst; de kunst van
werktuigelijk de verschillende weefsels vaneen te scheiden en af te zonderen ; de studie
van de organische levensvoorwaarden ; ook
het gebouw, waar de ontledingen der lijken
plaats hebben, de snijkamer, ontleedkanier;
- anatomizeeren, ontleden, de samenstellende deden van een ligchaam afzonderen ; ook een boek, geschrift, enz: in al zijne
deden onderzoeken, de samenstelling daarvan
naauwkeurig nagaan ; - anatómisch,
ad j. ontledend ; ontleedkuiidig ; -- a n a t om is ch e p rcepa rtïten, dierfljke ligchamen
of ligchaamsdeelen, zoodanig toebereid, dat
zij niet tot verrottirig overgaan cii onlcedorven
bewaard kunnen worden.
AnatopIsmen,m.pl.gr.(van tÔpos,00rd,
plaats) verwisselingen der ruimteii of plaatsen.
Anatrësis of anatrze, f. gr. (van
onatrdn, doorboren) Chir. de doorboring, panboring (vgl. trepanatie).
AnatrIpsis, f. gr. (van ana-ts-jbein,
opwrijven) Med. bet wrijven of wasschen
,

naar de dienstjaren.
ancöra, it. ( fr. encore) nog eens, andermaal, herhaald ! z. v. a. da capo.
Anorage, f. fr. (spe. au/crá-zf) Mar. de
ankergrond.
Anethr of anktër, m. gr. (van dadiem, vernaauwen, toesnoeren) eig. gasp,
haak; Chir. acne becbtpleister tot samentrekking van gapende wonden ; - ancteriásmus, m. hechting, samenvoeging door
hechtpleisters ; ook z. v. a. i n f i h u 1 a t i a.
ancyloglosse, z. ankyloglosse.
Andabaat, m. lat. (andabuita), p1. andabten, blindvechters, acne soort van
kampvechters, die te paard met gehlinddoekte
oogen kampten.
Andaluziet, m. Miner. een kalkachtige kleikiezel in Andaluzie.
andaménto, in. it. (van andclre, gaan) eig.
gang; Muz. een gedeelte van acne fuge;
-.-- andénte, cig. gaande, stapvoets ; niet te
matigd ; --- andantaménte, onafschielijk, ge
gebroken, in eens door; - andantino, eenigs
-zinslagm.
Andarini, m. p1. it. langwerpig ronde
knoedels, ter grootte van acne erwt.
Andes of Anden, p1. (v. 't peruv.
-
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anti, het oosten) Geogr. het hoofdgebergte
in Z.Amerika, z. v. a. Cordilleras; —
andeziet, m. eene steensoort van de groep
der veldspaathsteenen, veelvuldig op de Andes
voorkomende.
Andras, gr . (van 't gr. andré os, mannelijk) , Andries, mansn.: de mannelijke,
stoute, sterke ; — Andreas -kruis of
Sint Andries-kruis, een kruis met
schuin geplaatste balken (X), zoo geheeten
naar den vorm, dien, volgens de overlevering, het kruis had waarop de Apostel
Andreas den marteldood is gestorven ; —
Andreasmunten, f . pl. munten met het
beeld van St . Andreas; — Andreasorde,
f. eene russische orde, in 1198 door Peter
den Groote gesticht.
Andriénne, f. fr. (spr. andr—; eig.
het meisje van Andros, titel van een bekend blijspel van Terentius, door welks opvoering in 1705 zulke kleederen mode werden) een lang vrouwekleed, sleepkleed.

Andrieskruis (Sint-), z. ond. Andrea s.

Androcephaloide of Androkephaloïde, m. gr. 1 van antér, genit. andrós,
man, inensch) een steen van de gedaante
eens manshoofds of ander ligchaamsdeel ; —
androgenie, f . menschenschepping, inz.
de schepping van den eersten man ; — androgynus, in. een manwijf, tweeslachtig
wezen ; een verwijfde man ; -- androgynie, f. de vorming van h e r m a p h r 0d i e t e n (z. a.) — androide, f. eene kunstige, bewegelijke menschengestalte, draadpop, ook z. v. a. automaat — androidiseh, adj. naar den man of den mensch gelijkende ; — androlepsie, f. het nemen
van gijzelaars als waarborgen ; — andro11th, m. een versteend menschengeraamte;
;

-- Andromáchus, Andromáche,
mans- en vr. naam.: de met mannen strijdende ; — andromanie, f. de ontembare
zucht van sommige vrouwen voor de mannen, mansdolheid, z. v. a. n y m p h o m a n i e.
Androméda, f. gr. Myth. dochter van
koning Cepheus en van Cassiopha, en
gemalin van Perseus, die haar verloste
van de rots, waaraan zij gehecht was; een
noordelijk gesternte; een plantengeslacht.
Androphaag, ni. gr. (van anvr, genit.
andrós, man, mensch, en phagéin, eten)
menscheneter, z. v. a. a n t h r o p o p h a a g;
—androphóbisch,adj . schuw voor man-

nen, mannenschuw ; — androphobie,
f. de mannenschuwheid ; — andro forme,
f., de ontleding van het menschelijk ligchaam,
de menschenontleding.
aneantisseeren, fr. (anéantir, van
néant, niets, en dit van 't lat. nec ens) tot
niets maken, vernietigen, te niet doen, verdelgen , verwoesten ; —anéantissement,
n. (spr. anéanti-s'mán) de vernietiging.
Anée, f. fr. (v. áne, ezel) eig. ezelslast ; eene oude Lyonsche wijnmaat ; — ane–
rie, f. lompheid, ezelsstreek.

---- ANEPONYMUS.
Anegertiek, f. gr. (van an-egeirein,
opwekken) de kunst om schijtidooden op te
wekken.
An^gras, z. a n a gros.
Aneiléma en aneilésis, ook ani1^ma, f. gr. (van an- eikin, opwikkelen)
Med. de opstopping van winden in de darmen ; buikpijn.
Anekdóta, n. pl. gr. (van 't priv. anen ékdóton, uitgegeven) nog niet of thans
voor de eerste maal uitgegeven oude schriften, z. v. a. in 't lat. i n e d i t a ; — anekdóte, f. (fr. anecdote) eig. eene nog onbekende, nieuwe, gemeenlijk kleine of korte
geschiedenis, gedenkwaardigheid ; historische
trek, levensbijzonderheid, kort en geestig
verteld voorval.
Aneklogíst, m. gr. (an-eklógistos) hij,
die geen rekening behoeft af te leggen.
aneléktriseh, gr. niet-elektrisch, (z.
ele ktrisch).
A'nemobarometer, ni. gr. (van áné
mos, wind) m. gr. een windkrachtmeter, werktuig om de kracht van den wind af te meten, in 1782 door Wilke uitgevonden; —
anemoehórde, f. gr. een van de zvoolsharp verschillend windsnarenspel , door
Schnell in 1789 uitgevonden; — anemograaph, m. windschrijver, een werktuig, dat zelve de richting van den wind op
een blad aanteekent ; — anemographie,
f. de windbeschrijving ; — anemologie,
f. de windleer, windkunde ; — a'nemometer, nl. een windmeter ; — anemometrie, f. de windmeetkunst; — ane–
mometograaph, m. windschrijver, een
werktuig, dat de verandering des winds zelf
aanteekent — anemoon, f. Bot. de windroos, windbloem, afkomstig uit de Levant,
zoo geheeten omdat zij licht door den wind
ontbladerd wordt ; —anemoníne of anemothum, een eigene kamferachtige plantenstof, in vele soorten der anemonen en
pu 1 satil la vervat ; -- anemopathie, f.
de luchtkuur, eene geneeswijze door inademing van gezuiverde lucht, om den lijder
eene grootere hoeveelheid zuurstof toe te
voeren ; -- anemoskoop, n. een windwijzer, weerhaan, een werktuig om de veranderingen des winds waar te nemen en
vooruit te zien ; — anemotheka, f. de
windkast der orgels.
anenérgisch, gr. (van 't priv. an- en
e n e r g is c h, z. aid.) onwerkzaam, onkrachtig — anenergie, f. onwerkzaamheid,
krachteloosheid.
Anepie, f. gr. (van 't priv. an- en épos,
woord) sprakeloosheid, stomheid.
Anepigrápha, n. pl. gr. (vgl. e p ig r a a p h, enz.) schriften zonder titel ; —
anepigráphiseh , adj. zonder opschrift,
titelloos.
Anepithymie, f. gr. (vgl. e p i t h ym i e) gebrek aan eet- en drinklust en zinnelijke aandrift, uitgedoofd begeervermogen.
Aneponymus, m. gr. (v. 't priv. an;

;
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en epdnymos, bijgenaamd) Iemand, die geen

scheuring ; — angiospermatiseh, adj.
gr. vaatzadig (van planten, wier zaad in een
van den bloemkelk gescheiden vat zit); -angiostenotka, pl. vaatsamentrekkende
middelen, waardoor bloedingen gestild worden;
— angiostósis, f. vaatverbeening; -angiotomie, f. de vaatontleding
anglais, anglaise, fr. (spr. an-glè, an-glèz')
engelsch; als subst. Engelschman, Engelsche ; à l'anglaise, op zijn engelsch, naar
engelschen trant ; — anglaise, f. fr. een
engelsche dans; — anglizeeren, de paar
onnatuurlijke, aan de Engel--denop
schen ontleende wijze den staart af houwen
en den opgespleten stomp gewennen zich
omhoog te buigen, kortstaarten ; -- een g ea n g l i z e e r d paard, een dus gekortstaart
paard; — anglicísmus, m. nw. lat. (van
Angli, de A n g e l e ii, een neder -germaansch
volk, dat, met de Saksers vereenigd —van
daar A n g e l s a k s e n— in de 5de eeuw
Engeland veroverde en aan 't land dezen
naam gaf) een aan de eng. taal eigene taalvorm, Bene eng. taaleigenheid, voor zoo verre
men die verkeerdelijk bij andere talen inmengt ; dus engelsch-hollandsch, engelschfransch, enz. ; — anglicaansche kerk,
de engelsche, bisschoppelijke kerk ; --- anglomanïe, f. lat.-gr. de overdreven zucht
voor, de vooringenomenheid met al wat engelsch is ; — anglomaan, m. wie die
vooringenomenheid heeft.
Angoeri, f. (nw. lat. en ital. anguria,
V. h. gr. angoerion) de watermeloen, pompoen.
Angóla–hout, n. Bene roode houtsoort an de kust van Angdla in Afrika.
Angora–haar en angorische geit,
z. kemeldier.

bij- of toenaam heeft.
Anerethizïe, f. gr. (vgl. e r e t h i z i e)
Med. gebrek aan prikkelbaarheid; ook de
opwekking der gezonkene prikkelbaarheid.
Anerle, z. ond. á n é e.
Anervie, f. nw. lat. (v. a priv. en nervus, zenuw) Med. de zenuwverlamming.
a nescire ad non esse, z. neseio.
Anetika, n. pl. gr. (van an-iPmi, ophouden) Med. pijnstillende, bedarende middelen;
-- anétiseh, adj. pijnstillend, bedarend.
Aneurysma, n. gr. (aneurysma, v. aneurnnein, verwijden) slagaderbreuk, slagader gezwel, uitzetting van eene slagader, ook
van het hart.
anfractueus, nw. lat.. (van 't lat.
anfractus, buiging, kromming) gekromd, gedraaid, vol bochten; — anfrae tuoziteit,
kromming ; inz. Med. hoogte, oneffenheid der
beenderen.
Angariën, adj. f. p1. lat. (angar)ae, van
den sing. angaria, d. i. eig. bodedienst, de
dienst van den angarius, gr. ángaros, d. i.
rijdende snelbode, een oorspronkelijk perz.
woord) leendiensten tot aan de grenzen ; —
angariátie (spr. t ts), f. verpligting tot
vervoering van personen en goederen ; beslag
op schepen ten dienste van den Staat.
Angekok, m. een toovenaar, waarzeg
priester bij de heidensche Groenlanders.-gern
Angelus, n. lat. (van 't gr. á;ngelos,
bode, gezant) engel; een gebed in de R. K.
kerk, dat begint met de woorden : Angelus
Domini nunciavit Mariae (de engel des .Heren
bracht Maria de boodschap); de engelen
aan de maagd Maria ; ook een tee--groet
ken met de klok ter herinnering aan gezegd gebed ; — Angelica, v r.naam : de
engelachtige, hemelsche; ook Bot. engelwortel; ook een eng. luitvormig speeltuig; —
angelolatrie, f. gr. de vereeritig of aan
engelen ; — angelologïe, f.-bidnger
de engelenleer, leer van de engelen en geesten ; — angelophane, f. de engelenverschijn ing.
Angiëktazïe, f. gr. (van ángos, angéion, n. vat, en e k t a s i s, z. ald.) Med.
de vaatuitzetting, vaatverwijding; — angiëmphraxis , f. (vgl. e m p h r a x i s)
vaatverstopping; .— f. ontsteking der vaten.
angina, f. lat. (v. ang1re, vernaauwen,
samentrekken) vernaauwing der keel ; angina
catarrhdlis, f. lat. Med. keelontsteking; a.
polypdsa, kroep of vliezige keelontsteking.
Angiographïe en angiologïe, f.
gr. (van ángos, angrion, n. val) Med. de
vatenleer, de vaatbeschrijving ; — angiohydrographïe, f. de beschrijving der
opslorpende vaten of zuigaderen ; — angiohydrologie, f. de watervaatleer ; —
angiohydrotomïe, f. de ontleding der
watervaten ; — angiopathie, f. het vaatlijden, benaming van alle ziekten des vaatstelsels ; .– f. vaatver-
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angosciioso , angosciosamOnte , ital. (spr.

sc=sj) Muz. met de uitdrukking van kommer of angst (voor te dragen) .
Angosturabast, z. Angustura—.
Angrivaríërs, m. pl. een duitsche
volksstam, tot de Inga oven behoorende en
aan de Wezer woonachtig.
Anguillétten, pl. (spr. angielj—) ital.
(anguilletta, f., verklw. van anguilla, aal) ingezouten en gemarineerde kleine alen in Italië.
Angulus, m. lat. de hoek ; — angulair,adj. (lat. anguidris, e) hoekig ; — a ngulair systeem, n. Fort. het stelsel van
versterking door t e n a i 1 l e s of tangwerk ;
— angulariteit en angtuloziteit, f.
hoekigheid.
Angustatie, angustia, enz. z. ond.
an pastas.

Angustürabast (v. Angostura,
hoofdstad van Caraccas in Z.Amerika) een
doordringend bittere, kruidige, in afwisselende
koortsen zeer heilzame bast uit Z.Amerika.
anqustus, a, um, lat. eng, naauw ; —per
angs sta ad aug ta, door beknelling tot
luister, door onderdrukking tot vrijheid, door
leed tot lief, door lijden tot verblijden ; --angust,tie (spr. t-ie tsie), f. nw. lat.
Med. de tegennatuurlijke vernaauwing der
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vaten van liet menschelijk ligchaam ; —
angust"aa, f. lat. engte, naauwte, beklemming,
nood.; — in angustiis, in het naauw, in
netelige omstandigheid ; — angustia praecordíi7rum, aamborstigheid; — a. termini of
angustus terminus, Jur. een kort uitstel,
kleine termijn ; -- angustiae verbórum, de
woordvitterij, waarbij men de woorden eene
te beperkte beteekenis geeft.
Anhel^tie (spr. t ts), f. lat. (anhela(io) kort, bezwaarlijk ademhalen, aí mborstigheid, het hijgen.
Anhima, m. Brazil. H.. N. de horen
een brazil. roofvogel, ook k a m i s j y-drage,
genoemd, grooter dan de zwaan, een moe
-rasvogelinZ.Amk
Anhinga, m. brazil. N.H. de slangen halsvogel in Brazilië, enz., van de grootte
eener eend.
Anhydrie, f. gr. (van het priv. anen hyddr, water) waterloosheid ; --- an
hydriseh, adj. watervrij, inz. van zou ten en oxyden ; — anhydriet, ni. `vatervrije zwavelzure kalk.
Ani, m. brazil. N. H. de madenvreter,
een brazil. vogel, die naar den koekoek gelijkt, in W.Indië en Afrika.
Anidrósis, f . gr. (van 't priv. an- en
hidri)s, zweet) Med. de zweeteloosheid, gebrek aan zweet.
Anijs, m. lat. anisum (gr. anison) een
bekend gewas en het geurig zaad daarvan ;
-- anizétte, f. (fr. anisette, anijswater;
—

-

dierlijke ligchaamsvrucht uit zaaddiertjes

ontstaat -- an imaliën, n. pl. dierlijke
ligchamen ; vleeschspijzen, vgl. v e ge ta b i
i ë n ; — animálisch , adj. dierlijk, uit-1
het dierenrijk ; — animalizeeren, ver
aan bet dier gelijk maken ; ----dierljkn,
animalizatie (spr. t ts), f. de ver
— animalís -dierljkng,wo
dierlijke natuur, levensver--mus,n.de
richtingen van een dier; --- animaliteit, f. de dierheid, het dierenwezen of
dierlijk wezen.
;

Animatie,animato, z. ond. a ti i m e e ren.

Aníme, f. (amerik. en sp.), animo—
gom, vloedhars, een geelachtig, doorschijnend, aangenaam riekend hars van den a li im e-b o o in in Z.Amerika, ook de naam, dien
de Engelschen aan zekere heldere westindische kopalsoorten geven.
animeergin, lat. (animáre) bezielen;
opwekken, aanvuren, bemoedigen ; levendig
bijzetten ; — geanimeerd, bezield,-heid
opgewekt, aangevuurd, bemoedigd, ingenomen ; — animdtie (spr. t ts), f. de bezieling; — animdto, it. Muz. levendig.
Aniinéllen, f . pl. nw. lat. (animeltae)
Med. oorklieren ; lucht- of windkleppen, z.
V. a. ventielen — geanimelleerd,
daarmede voorzien.
;

animeus, lat. (animdsus, a, um) eig.
bezield, levendig ; hartstochtelijk, verbitterd,

vertoornd, vijandig; — animóso, it. Muz.
opgewekt, levendig; — animositeit, f.

op anijs getrokken brandewijn.

lat. (aniinositas) de hartstochtelijke warmte,

Anil, m. (arab. an-nil, sp. ailil ; van
het ind. niila, blaauw, indigo) benaming van
de indigo-plant in 0. en W.Indië.
anil, lat. (antlis, e, van anus, oude vrouw)
oudwijfsch ; — aniliteit, f. (lat anilitas)
het oude-vrouwendon ; oudwijven- geloof.
Anilléros, ni. p1. sp. (spr. ani -lji5ros;
v. anille, ring) de gematigde aanhangers van
de staatsregeling der Cortes (vgl. Cortes).
anima, f. lat. de ziel ; anima mundi, de
wereldziel, wereldgeest ; a. rhei, rhabarbergeest ; — animdrum dies, allerzielendag ; —
con anima, it. Muz. met vuur, hartstochtelijk ; — animismus, n. de leer der
zielswerkzaamheid, een philozophisch en phyziologisch stelsel, dat de denkende ziel als
beginsel van elke ligchaamsverrichting beschouwt ; — animist, ni. aanhanger van
die leer.
animadverteeren . lat. (animadvert) re) opmerken, aanmerken ; vermanen ; berispen ; — animadvérsie,f . lat. (ani-madversa) de aanmerking, noot ; rechterlijke ver
berisping.
-manig,
animal, n. pl. animalia, lat. een bezield,
levend wezen, een dier ; — animal disputax,
n. een twistziek mensch, twistzoeker, stokebrand, tegenspreker; — animaleula,
pl. nw. lat. zeer kleine diertjes, inz. de zoogen. zaaddiertjes (anirnalcula sppermatica); —
animaleulíst, m. een aanhanger van
het animalculismus, d. i. de leer, dat de

vergramdheid, verbittering, vijandschap,
haat, wrok.
Animismus,animist, z . ond. a n i m a.
animus, m. lat. geest, moed, leven ; het
gemoed, de gezindheid of het oogmerk; -ad animum, ter harte (nemen); —ex animo,
van harte, met opzet; — uno amino, eens
van zin, eensgezind, eenstemmig; — animi
causa, ter verheuging van den geest, ter
ontspanning; — animus defendéndi, het oogmerk qm te verdedigen ; — a. furdnde, het
oogmerk om te stelen ; — a. hosttl'is, viandig opzet; -- a. injuridndi, het oogmerk
om te beleedigen ; — a. lucri faciendi, het
oogmerk om winst te doen, baatzuchtig oog
-- a. nocéndi, het oogmerk om te-merk;
schaden ; — a. occidéndi, het oogmerk om
te dooden ; — a. possidéndi het oogmerk
om in bezit te nemen ; — a. síbi habéndi,
het oogmerk om iets voor zich te bezitten;
— animo, lat. met het voornemen, met het
oogmerk ; — animo deliberiito, opzettelijk,
met voorbedachten rade ; — a. injuridndi,
met het oogmerk om te beleedigen ; — a.
nocéndi, met het oogmerk om te schaden.
Anistorezie, f. gr. (van 't priv. anen historrïn, uitvorschen) onkunde in de
geschiedenis.

Anizette, z. ond. a n ij s.
Anker, oude wijn- en oliemaat in Nederland, doende twee steekkan of 0,38805
hectoliter of nederl. vat.

ANKISTRON

Ankístron, n . gr. haak ; een chir.
werktuig tot het uithalen van voorwerpen.
Ankonaeen, p1. gr. (van ankón, elleboog) de uitstrekkende spieren van den
voorarm; — ankonagra, n. jicht in 't
elleboogsgewricht.
Ankteriásmus, ni. gr., z. v. a. i nfibulatie.
Ankyloglósse, f. gr . (van ankylos,
ë, on, gekromd) Med. gebrekkige kromming
en stijfheid der tong; --- ankylomele,
f. Chir. een haakvormig mes tot het opensnijden der w onden; — ankylósis of
ankyl4se, f. vergroeijing, gewrichtsstijfheid; — ankylotoom, m. Chir. een
mes, waarmede men de vastgegroeide tong
losmaakt.
Ankyrísma, n. gr. eene vechterskunstgreep, waarbij men de tegenpartij een been
zet en doet vallen.
Anna, hebr. vr.naanm.: (channáh-, aan
aangename, liefelijke, aan -valighed)
-minge.
Anna, m. oostind. rekenmunl Tk
zilverropij of ongeveer 8 cents.
Annabássen, f. pl. (fr. annabasse)
blaauw en wit gestreepte dekens met bloemen, die men te Itouaan en in Holland
vervaardigt.
Annalen, pl. lat. (annÏles, sail. libri;
v. annus, z. ald.) jaarboek, jaarboeken, geschiedverhaal der in eenen staat gebeurde
zaken naar volgorde der jaren ; -- annalíst, m. nw. lat. een jaarboekschrijver.
Annáten, f . pl. mid. lat. (anndtae, v.
annus, z. ald.) jaargelden, dat gene, wat
van de inkomsten des eersten jaars van
een geestelijk ambt in de pauselijke schat kist moet gestort tivorden, sedert paus Jo-

hannes XXII. in het jaar 1318 de gezamentlijke inkomsten van het eerste jaar;
ook jaarlijksche missen in de R. K. kerk.

annecteeren, lat. (annectÉ^re) aanhangen, bijvoegen ; — annex, adj. aanhangend, bijgevoegd, toebehoorend; -- annéxie, f. (lat. annexio) of annectátie
(spr. t-ie tsie), f. nw. lat. aanhanging, bij
verbinding, b. v. van een land met-voegin,

een' anderen Staat ; — annéxum, n.
(pl. a n n e x a) het aanhangsel, de bijlage,
het bijbehoorende ; — cum annéxis. met w at
er bij behoort.
Annelíden, i. p1 nov. lat. (het naast
van het fr. anneler, ringvormig maken, van
't lat. annclus, ring) ringwormen, eene soort.
van gelede, roodbloedige dieren.
anni, z. ond. annus.
annihileeren, lat. (annihilire, van
nihil, niets) vernietigen, opheffen, voor nietig verklaren, omstooten ; — annihilátie (spr. 11s). f. uw. lat. de vernietiging, opheffing, te-niet -doening.
V
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—

anniversar^.um, n., of pi. anniversariën, lat. (van anniversarius, a, um,
jaarlijks terug kerend, v. annus, z. ald., en
vertére, keren) jaarlijksche viering van ge-

boorte-, sterf-, vrede-, kronings- enz. feesten, jaarlijksche gedenkdagen ; in de R. K.
kerk ook zielmissen, die het gansche jaar
door dagelijks moeten gelezen worden ; -anniversárisch, adj. jaarlijksch , jaar
te vieren.

-lijks

anno, enz., z. ond. annus.

annoxninátie (spr. t ts), f. lat. Log.
de w oordgelijkheid, het bijeenbrengen van
gelijkklinkende woorden van verschillende
beteekenis, z. v. a. p a r o n o m a z i e.
Annonagium, n. mid. lat. (v. 't lat.
ani-nöna, graan) graancijns; --adj. lat. (annona)us, a, um) den
graanbouw en 't vertier van 't graan betreffende, 1). v. annonarisehe wetten,
graanwvetten.
annonceeren (spr. ano)is---), fr. (annoncer, van 't lat. annunciiire) aankondigen,
aanzeggen, melden ; -- annonce, f. fr.
(spr. anon.s') de aankondiging, het bericht,
inz. z. v. a. a d v e r t e n t i e --- annon eeur, m. fr. de tooneelspeler, die liet eerst volgend te spelen stuk aankondigt.
Annone, z. a n o n e.
;

Annotatie en annoteeren, z. a dnoteeren.
Annu€le, annueel, z. ond. annus.
annueeren, lat. (annul re) toeknikken,
toewenken, bewilligen.
anniiiteiten, z. ond. annus.
annulleeren, n wv. lat. (annulldre) ver
opheffen, herroepen, voor ongeldig-nietg,
verklaren ; uitdelgen ; — annullátie (spr.
t ts) of annulléering, f. de vernietiging, omverwerping.
annulus, in. lat. de ring; -- annulus h-orarius, Astron. uurr ing , zonner ing ; -- annulus maggcus, tooverring ; — annulus palatii, in. de koninklijke zegelring; -- a. piscatorius, de visscherring van den paus, pauselijke zegelring, op welken Petrus in Bene
vischschuit is afgebeeld ; -- a. pronubus en a.
sponsalit'ius, de verlovingsring; — a. signatorus, de zegelring, het signet ; — a. soláris
of astrononi. cus, de zonnering.
annumereeren, lat.. (annu?nerdre, vgl.
n u in e r u s, enz.) daarbij tellen of rekenen ;

-- annumeratie (spr. t ts), f. de bij telling, bijrekening. .
Annunciatie (spr. t ís), f. lat. (annunciat)o, v. annuucncidre, aankondigen ; vgl.
n u n t i u s, enz.) de aankondiging, aaanzegging, inz. aan Maria ; --- annunciatio B. M.
—

V. (beatae Mariae virginis), Maria-boodschap;
— annuneiaten, f. p1. nonnen der orde
van Maria-boodschap.
annus, m. (pl. anni) lat. het jaar ; --annus bissextilis, intercaláris of ernbolismicus,
een schrikkeljaar; a. carentiae, een ontberingsjaar; a. climacter cus, het trapjaar, het
door 7 en 9 deelbare levensjaar, waaraan
het bijgeloof een bijzonder gewicht hechtte;
a. civilis, het burgerlijk jaar (dat met 1
jan. begint en met 31 dec. eindigt); a.
communis, het, gewone jaar (in tegenstelling
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met het schrikkeljaar; a. currens, het loopende jaar; a. decretorius, het beslissingsjaar; a. deservitus, het daar van dienst; a.
discretiónis, jaar van zelfstandige beslissing,
d. i. waarin de mensch bevoegd en in staat
is zelf te kiezen, inz. tusschen de verschillende geloofsbelijdenis van vader en moeder;
a. ecclesiasticus, kerkjaar ; a. elápsus, ver
jaar; a grattae, genadejaar (voor-lopen
v eduwen en weezen van ambtenaren); a.
luctus, rouwjaar ; a. lundris, maanjaar ; a.
normalis of normativus, het regeljaar ; a.
saxonicus, het saksische jaar in rechten (1
jaar 6 weken en 3 dagen); a. soláris, het
zonnejaar of gewone juliaansche jaar; —
anni, van het jaar; hujus anni, van dit jaar;
anni currCntis of anno currente, van het
loopende jaar of in dit jaar; anni ejí slem,
van het zelfde jaar; a. futuri, van het volgende jaar; a. praeséntis, van het tegen
jaar ; a. praecedéntis of praeter"zti,-wordige
van het vorige jaar; — anno, in het jaar;
hoc anno. in dit jaar; anno ab urbe condito of a. urbis conditae, in het jaar na de
bouwing van Rome ; a. aerae vulg Iris, in
het jaar der gewone tijdrekening; a. ante
Christum, in het jaar vóór Chr. geboorte;
a. Christi, in het jaar van Chr. of na Chr.
geboorte ; a. Domini, in het jaar des Heren, d. i. Chr.; a. praesénte, in het tegenw.
jaar; a. elápso, in het afgeloopen jaar; a.
muntli, in het jaar der wereld ; a. orbis
conditi, in het jaar der schepping; a. orbis
redémts,, in het jaar der wereldverlossing;
a. post Romam conditam, in bet jaar na de
bouwing van Rome ; a. recuperdtae salutis,
in het jaar des herboren heils of der ver-lossing ; a. regni, in 't jaar der regering;
a. salvatdris nostri, in het jaar onzes Heilands; a. urbis conditae, in 't jaar na de
bouwing der stad (Rome); — ad multos annos, voor vele jaren, voor langen tijd ; —
annuus, a, um, jaarlijksch ; — annuae
praestatiónes, pl. jaarlijksche verrichtingen,
opbrengsten ; annui reditus, pl. jaarlijksche
inkomsten; — annuále, n. R. K. de een
jaar lang te lezen zielmis ; — annuariur, n. nw. lat. het jaarboek (je), de kalender; — annueel, adj. (fr annuel)
jaarljksch, een jaar durend; — annuïteiten, f. pl. nw. lat. (eng. annuities)
jaarrenten, jaarlijksche renten, die voor een
geleend kapitaal gedurende een' bepaalden
tijd betaald worden, in welken tijd ook het
kapitaal wordt afgelost ; — annuum, n.
eene jaarljksche bijdrage, een jaargeld.
anoblisseeren, fr. (anobl-ir, v. noble,
z. ald.) in den adelstand verheffen, adelen;
-- anoblissement (spr. —bli-s'má t) de
verheffing tot den adelstand ; ook veredeling.
Anochilon, n: gr. (van ána, boven,
en chrclon, lip) bovenlip, inz. groote bovenlip, dikmond.
anodóntisch, adj. gr. (anodóntos) N.
H. zonder tanden, tandeloos.
Anodynie, f. gr. (van 't prix . an- en
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odyné, smart) de pijnloosheid, afwezigheid
der barensweeën ; — anod-f num, n.
eene pijnstillende, bedarende artsenij ; —
liquor anodynus (mineriilis (Ho fmann2) Hofmannsdroppelen ; — anodyne necklace, n. eng. (spr. énnodain nék-lees) d. i.
pijnstillende halsband ; tandpaarlen uit eene
ivoor- of beenachtige stof, die, aan een snoer
om den hals gedragen, den kinderen het
tandenkrijgen moet verlichten ; iron.: de strop
(des beuls).
Ancea, f. gr. (anoia) de verstandszwakte,
stompzinnigheid.
anolénisch, adj. gr. (van a priv. en
dlénP, arm) N. H. zonder armen.
anomáal , anomálisch , adj. gr.
(anómálos, on, eig. oneffen, van 't priv. anen hornalós, even, effen) onregelmatig, afwijkend, tegen den regel ; — anomalie,
f. (gr. anómalia) eene afwijking van den regel,
onregelmatigheid, ongelijkvormigheid, uitzon dering; Astron. de hoekige afstand van de
ware of gemiddelde plaats eener planeet tot
het aphelium of apogeum; — anomallstisch jaar, de tijd van een' schijnbaren zonsomloop ; — anomalístisehe maand,
de omloopstijd der maand, gerekend van haar
periga um af, tot dat zij weder daarin komt;
— anomalologie, f. de leer der onregelmatigheden en verkeerde uitdrukkingen
eener taal ; --- anomalon, n., pl. a n om á l a, Gram. een onregelmatig werkwoord.
Anomie, f. gr. (a-nomia, vgl. n o in o s
ij, wetteloosheid, teugelloosheid; — anomieten, pl. versteeningen van zekere on-

regelmatig gevormde schaaldieren.
Anomceomerie, f. gr. (van het priv.
an- en homaeomerie, z. ald.) het bestaan
uit ongelijksoortige deelen.
Anomphalos, m. gr. (van 't priv. anen omphálós, navel) een navellooze, zonder
navel geborene (zoo als Adam en Eva).
Anóne of a n n o n e, f. (uit de taal van
:Haïti : anona) de tieschappel, de vrucht van
den llesschenboom.
anoniem, anonymisch, adj. gr.
(van 't priv. an- en onyma, onóma, naam) nameloos, ongenoemd ; — anonyrmus, ni. een
ongenoemde; — anonymiteit, f. nw. lat.
de naamsverzwijging, ongenoemdheid.
anophónisch, adj. gr. (van and, opwaarts, en phónr^, geluid) opwaartsklinkend.
Anophthalmie,f. gr. (van 't privatieve
an- en ophthalmós, oog) het ontbreken der
oogen, de oogeloosheid.
Anoplotherium, n. gr. (van ánoplos,
wapenloos, en thérion, dier) een weerloos,
niet met hondstanden voorzien dier, eene
diersoort der voorwereld, tot de p a c h yd e r m e n (z. aid.) behoorende.
Anopsie, f. gr. 1) van 't priv. an- en
opsis, z. aid.) het ontbreken des gezichts,
de blindheid; i) (van ánó, opwaarts) het
scheelzien naar boven.
Anorchie, f. gr. (van 't priv. an- en
o r e h i s, z. aid.) het ontbreken der zaadbal-
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len ; -- anórchos, ook anorchódes,
een mensch zonder zaadballen, gesnedene.
Anorexie, f. gr. (van het priv. an- en
o r e x i e, z. ald.) de tegenzin in spijs, gebrek
aan eetlust.
anorganisch, gr. (an-órginos, on, van
't priv. an- en organon, z. orgaan) onbewerktuigd, onbezield, dood, van levenswerkwerktuigen beroofd (minder goed a n u r g i s c h); — anorganísmus, n. de leven
onbezielde natuur ; — anorga--lozef
nogenie, f. de wordingsleer der levenlooze
natuur; — anorganognozie, f. de onderscheidingsleer der levenlooze wezens, z.
V. a. oryktognozie — anorganographie, f. beschrijving der onbezielde
wezens ; — anorganologïe, f. leer van
de levenlooze ligchamen, inz. van de mineralen.
Anorgie, f. gr. (an-orgía) het niet-ingewwwijd-zijn; — anorgiastisch, niet ingewijd (in de orgiën, z. a.).
anormaal, gr.-lat. (vgl. norm, norm a a 1) onregelmatig, met den regel strijdig.
Anorthoskoop , n. gr. (van 't priv.
an-, orthá, recht, juist, en skopeï 1, zien,
kijken) een door P l a t e a u uitgevonden werk
dat uit twee parallele schijven bestaat,-tuig,
waarvan de eene van insnijdingen is voorzien, terwijl op de andere doorschijnende
schijf eene wanstaltige teekening staat, die
zich regelmatig voordoet, wanneer men onder
het omdraaijen der beide schijven door de
openingen der eerste kijkt.
Anosmie of anosphrazïe, f. gr. (van
het priv. an– en osmé, osplirasía reuk) de
reukeloosheid, het gebrek aan reuk.
Anozie, f. gr. (van de priv. a– en
nósos, ziekte) Med. ziekteloosheid, het vrij zijn van ziekten, gezonde toestand.
Ansaren, Ansariërs, m. pl. crab.
(ansdr, pl. v. ndsir, v. nasara, helpen, beschermen, verdedigen) de beschermers, naam
van Muhammeds vrienden in Medina, die
beloofd hadden hem tegen vervolgingen in
bescherming te nemen ; volksstam en secte
in 't noordelijke gedeelte des Libanons in
Syrië, wier godsvereering ons nog schier
een geheim is (z. v. a. nosaíren).
Ansélmus, Anshélmus, oudd. (van
aas, oudn. ás, God, en hel gin) mansn. : godsbescherming, de gehelmde krijgsman.
Ansjovis, m. (sp. anchova, anchoa, van
iberischen oorsprong; eng. anchovy, fr. anchois) Bene soort van kleine visschen, die
inz. in de Middellandsche zee, maar ook aan
de eng. en noorw. kusten gevangen en met
kruiderijen en zout ingemaakt worden, eene
kleinere soort van sarde 1 l e n (z. ald.).
ant—, gr. voorzetsel in samenstellingen
voor anti, z. ald.
Anta, z. tapir.
Antacida, n. p1. gr.-lat. (vgl. acidum)
zuurtemperende middelen, middelen tegen 't
zuur; inz. van de maag.
Antaërópthora, n. pl. gr. (v. anti,
;
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z. aid., ar, lucht, en phtheirein, bederven)
luchtzuiverende middelen.
Antagonísmus, m. gr. (van ant-agónidzesth..ai, tegenkampen) de tegenwerking, het
tegenstreven ; de vijandschap ; — antagoníst, m. een tegenstrever, tegenwerker,
dwarsboomer, vijand, partij; ook. Anat. de
tegenwerkende spier — antagonístisch, adj. vijandelijk, tegenwerkend; —
antagonizeeren, wederstreven, tegenwerken.
Antalgika, n. pl. gr. (van álgos, pijn)
Med. pijnstillende middelen ; — antalgisch, adj. pijnstillend.
antalkálisch, adj. gr.–arab. de alkaliën (z. a.) tegenwerkend; — antal–
kálische zelfstandigheden, zeren.
Antallágma, n. gr. ruiling ; het voor
ruiling.
-werpd
Antanagóge, f. gr. (vgl. a n a g o g e)
Log. het kunstig overbrengen van de beschuldiging op den beschuldiger.
Antanaklasis, f. gr. (vgl. a n a k l asis) Log. wederkaatsing, terugslag, de herhaling van het zelfde woord in eerie andere
beteekenis, -1). v. »Die mensch is geen mensch."
Antaphrodisiacum of antaphroditicum, n. gr. (vgl. Aphrodite, enz.)
Med. middel tot bedaring van de te sterke
geslachtsdrift; ook middel tegen de venuskwaal ; — antaphroditisch, adj. z. v.
a. antivenerisch.
Antapodósis, f. gr. (vgl. a p o d o s is)
Log. eene vergelijking, waardoor het vergeleken voorwerp, niet afgescheiden is van dat,
waarmede men het vergelijkt ; Med. de terugkering van de koortsaanvallen.
Antapopléktisch, adj. (vgl. a p op 1 e x i e, enz.) beroertewerend ; — antapoplektika, n. p1. gr. middelen tegen de beroerte.
antarktisch, adj. gr., z. p o o 1.
antarthri.tisch, adj. gr. (vgl. a r th r iti s) tegen de jicht dienend, jichtwerend;
-- antarthritika, n. pl. geneesmiddelen
tegen de jicht.
antasth.máatisch,adj.gr. (vgl. a st h m a)
tegen de aamborstigheid dienende.
antatróphisch, gr. (vgl. a trop h i e)
tegen de uittéring dienende; — antatropha, n. p1. of antatrophische midd e 1 e n, middelen tegen de tering.
ante, lat. voorz.: vóór ; b. v. ante diem,
vóór den dag ; in samenstellingen : voor-,
vooraf-, vooraan -, voorop-.
Anteáctum, n. pl. a n t e á c t a, lat.
(van ante-ag(re) voorafgebeurde handelingen,
gebeurtenissen of voorvallen.
antecedeeren, lat. (antecedére) vooraf
gaan, den voorrang hebben ; — antecédens, m. of n. het voorgaande ; het eerste
lid eens voorstels ; pl. antecedenten (lat.
antecedentia) voorafgegane, vroegere gebeur tenissen of verhoudingen ; de verrichtingen,
gedragingen, denkwijze, enz. van iemands
verloopen leven ; — antecessor, m. de
;
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ambtsvoorganger; — in antecessufi, vooruit,
op afkorting.
antecelleeren, lat.(annztecellc'rre, uitblinken, overtreffen, zich onderscheiden.
antedateeren, n.w. lat. (vgl. d a t u m,
d a t e e r e n) iets onder eene vroegere dag
stellen, b. v. een' brief.
-teknig
ante diem, z. ond. dies.
Antediluviánen, m. p]. nw. lat. (van
't lat. diluv^urn, overstrooming) de voor den
zondvloed levende menschen ; — autediluvianisch, adj. wat tot het tijdperk
vóór den zondvloed behoort.
ante elápsum term'inum, z. ond. terminus.
Antef íxum, n . lat. (vgl. fix) een boven
aan gebouwen vastgemaakt beeldwerk.
Antehomerica, n . pl. lat. gedichten,
die vóór Homerus zijn vervaardigd.

antejustiniáansch recht, de gezamentlijke rechtsbepalingen vóór keizer J u stinianus.
Antelogium, n. lat.-gr. (v. ante, voor,
en gr. lógos, rede) de voorrede, de p r o 1 o o g.
Anteloquium,n. lat. (v. logui, spreken)
de voorrede; bevoegdheid v. eerst te spreken.
ante lucem, lat., z. lu.r.
Anteludium, n. lat. een voorspel ;
vgl. prwIudium.
. Antembásis, f . gr. (van ant-, voor anti,
en érnbasis, d. i. eig. het tusscllenkomen)
Med. wisselwerking, wederzijdsche werking,
inz. der beenderen op elkander.
ante meridiem, lat., z. meridies; — antemeridiaan,adj . lat . (antemeridiiinus, a, um)
voormiddagsch.
Antemetika, z. a n t i ë m e t i k a.

antemundaan, adj. nw. lat. (van
muntlus, wereld) vóórwereldlijk.
Antenatus, m. med. lat. (v. 't lat.
ante, voor, en natus, geboren) de eerstgeborene; — antenagium, n. het eerst
-gebortch.
Antendéixis, f . gr. (vgl. e n d e i x. i s)
Med. tegenaanwijzing.
Antenne, f. lat. (anténna) de zeilspriet,
de ra; pt. antennen, de voelhorens der
insecten ; — anténnifrm, adj . naar voel
gelijkend.
-horens
Anteoccupátie (spr. t ts), f. lat.
(vgl. o c c u p e e r e n) eig. vóórkomende inbezitneming; Log. de wederlegging van zelf
-gemakt
tegenwerpingen.
Antependium, n. mid. lat. (van het
lat. pendére, hangen) een voorhangsel van

altaren, ornaten, enz.
Antepenultima, f. lat. (vgl . p e n u 1t i m a) de derde lettergreep van achteren,
de vóór-vóórlaatste lettergreep eens woords.
Antephialtika, n. p1. gr. (vgl. e p h ialtes) Med. middelen tegen de maagdruk
-kingofzeamd
nachtmerrie.
Antepileptika, z. a n t i ë p i l e p t i k a.
anteponeeren, lat . (ante-ponf're) voor
stellen, vóórtrekken ; — antepozí--an
tie (spr. tie---tsie) f. nw. -lat., vooraan
-steling,vorpa.

A 17 TH OS.
Anteréisis, f. gr. (v. éreisis, het steunen) het tegenstellen tot steun, het tegen
; — anteridion, n . stuf, schoor,-steun
steunpilaar.
Anterioriteit, f. nw. lat. z. v. a. prioriteit (z. a.).
Antéros, ni . gr. (vgl. E r o s) de god der
wederliefde ; V. a. de god, die versmade liefde wreekt ; — anterótika, pl. of anterótisehe middelen, middelen tegen de
liefde of de geslachtsdrift.
Antestature, f. fr. (spr.—aPit'statuur')
Mil. in der haast gemaakte verschansing met
schanskorven, palissaden, enz., opwerping.
antesteeren, lat. (antestári, samengetrokken uit ante–testarí, vgl. t e s t e e r e n)
tot getuigen oproepen ; betuigen.
ante terminum enz., z. terminus.
Antevolüte, f. nw. lat. (v. 't gr.
ant- voor anti, en e \- o l u t e, z. afd.) Math.
de tegenradlijn, tegenroltrek.
Anthal, ni. (hoog. antalag en átalag)
eene hongaarsche wijnmaat van 60 tot 70
kannen.

anthektische middelen, z. a n t i hektische middelen.

Anthel a of an hel ën, n. p1. gr. (vgl.
h e 1 i o s) tegenzonnen, bijzonnen.
Anthèlix, f. gr. (vgl. h e 1 i x) Med.
de binnenzoom van het uitwendig oor.
Anthelminthika, n . pl. gr. (vgl. h e lm i n t h i s c h) wormmiddelen, middelen tegen
de ingewandswormen ; ---- antheimínrtisch, adj. w , ormafdrijvend.

Anthemion, n. gr. (van ant/los, z.
afd.) eig. bloesem, bloem ; de spiraal- of
slakkelijn aan de ionische zuilen.
Antheren, anthesis, anthobolïe, anthalithen, anthologie, enz.,
z. ond. a n t h o s.

Anthomologèsis, anthomologie,
f. gr. (van ant-, anti, en homologezn, overeen komen) wederzijdsch verdrag, wederzijdsche belofte.
Anthóra, f. (uit anti- thóra, ontstaan,
vgl. thora) eene soort van den wolfswortel of de monnikskap (aconitum anthora;
vgl. akoniet) in de Pyreneën, welker wortel als tegengift wordt gebruikt.
Anthorísmoa, ln. gr. (v. ante, z. aid.,
en horidzein, scheiden; bepalen) Log. de
tegenbepaling, tegengestelde verklaring.
Anthos, n . gr. bloem, bloesem ; redetooi ; uitslag, inz. in 't gezicht ; — anthoboli.e, f. het bestrooijen met bloemen;
— anthokoptographiek , f. gr. (v. kóptein, scheiden, en g r a p h i e k, z. aid.) de
kunst om, door Benige sneden met het pennemes in 't papier, bloemen als doorschijnende beelden voort te brengen, ter versiering van de kamervensters, van de lampenballons, enz .; — antholíthen of an-

thotypolíthen, m. p1. bloemsteenen met
bloemfiguren, versteende bloemen of afdruk
bloemen; — anthologie, f. Bene-selvan
bloemlezing, keurverzameling van kleine ge-

ANTHRAX dichten, van spreuken, gezegclen, enz. ;
antho1ogum, n. het misboek in de gr.
kerk ; - anthosmias, in. gi. i)loernengeur; weiriekende wijn; anthodium,
U. gr. de bloemseheede, het bineirihulsel ; anthren, t. p1. (Ie, slofkoifjes der hloemen, de niannelijke geslachtsdeelen (le r blocmen, die het bloemstof bevatten en op de
meeldraden (stjunna) zitten ; vgl. pistil;

-- anthësis, 1. de bloeseni ; het bloeijen,
de bloeitijd ; - anthesterion, m. de

8ste maand van het atheensche jaar, de
attische bloeimaand, van 't midden van tebruary tot het midden van maart ; anthesteriën, n. p1. (gr. antheta) het
in deze maand gevierde driedaagsehe bacchusfeest.
Anthrax, fl1. gr. kool ; Me(l. pestkool,
pesthuil ; - anthraciet, in. gr. koolblende, glanskool ; koolstof met aarlachtige
stoffen veimengd ; --- anthrakokâli, n.
een uit bijtend kali en steenkolen bereid geilees
huduitsIag ; -- anthrako—-mideltgn
11th, in. een dooi kool gekleurde kalksteen;
--- ânthrakometer, m. een koolstofmeter;—anthrakOsis, f. gr. verkoling; Med.
ooglidbrand, eene versterving van I ' et Oog.
Anthrazöthion zuur, n. gr. -nederd,
zwavelblaauwzuur, verbinding van blaauw
-

-

zuur niet zwavel.

Anthropiatriek, f. gr. (van dnthropos,
de mensch) de geneeskunde van den mensch
(in tegenst. van de veeartsenijkunde) ; anthropIsmus, ni. de menschheid, het
menschdom ; - anthropobóros, m. een
menseheneter ; - anthropodeemon, m.
een vergode mensch, godmensch ; ook een
booze geest in menschelijke gestalte ; -anthropochemïe, t. wetenschap der
chemische verschijnselen in 't menschelijk
ligchaam ; - anthropodidáktos, adj.
van menschen geleerd ; - anthropoglôssa, t. de menschensleni op het orgel;
--- anthropognôst, 01. de menschen—
kenner ;—anthropognozïe,f. (IC mensch
menschenkeniiis; --- anthropo--kunde,
gonie, t. de leer van het ontstaan des
menchen ; - anthropographie, t. beschrijving van den tactisch ; -- anthropohistorie, t. de geschiedenis der ontwikkeling van het menschdom; -- anthropolatrie, t. de menschenaanbidIing ; anthropolepsie, f. het aanzien des persoons, (le partijdigheid ; - anthropolithen ^ p1. veisteende men schenligchamen
en gedeelten daarvan; ----anthropologeet,
m. de verdediger der menschheid ; --- anthropologie, f. de natuurleer van den
mensch, de inenschkunde, wetenschap van
den mensch naar zijne natuurlijke gesteld—
held ; - anthropoloog, m. een mensch
van (le natuurleer des-kundige, r
menschen; -adj.
menschnaluurkundig, hetgeen de leer van
'S menschen ligchaam of natuur aangaat; anthropomantie ( spr. tie=tsie ) , t.
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anthropornetrie, t. de leer van de verhouding der deden van 's menschen ligchaam
tot elkander ; - anthropornórphen,
m. p1. steden, (lie iiaar menschen of menschelijke ledematen gelijken ; -- anthropomorphIsmus, ii., of anthropo

morphöze, I. de vermenscheujlting, de
voorstelling van liet goddelijk wezen onder
cone menschengedaanle ; -- anthropomorphozeeren, vermeiischenjken, aan
God n)enscheljke eigenschappen, zwakhe(ten, enz. toekennen ; - anthropomórphisch, adj. vermenscheljkt ; naar de menschengestalte gelijkend ; --- anthropomorphIstisch , adj. het anthropomor
phismus betreffende, of daarop berustende;
anthropomorphiet, m. hij, die God
eene menscheljke gestalte geeft; - anthroponomie, t. de leer van de wetten des
gebeden mensehenlevens; de wetgevende rede
van den mensch (in Kants Tugendlebre); anthropopathie, t. menschelijke hartstocht of gewaarwording ; vermenschelijking;
voorstelling vail God met Inenscheljke hartstochten ; -adj,
vermenscheljken(l, voor g esteld als op menschelijke wijze gevoelende; - anthropophaag, m. een menscheneter ; - anthropophagïe, t. het menscheneten; anthropophobie, t. menschenvrees,
schuwheid voor menschen; -- anthropoplastiek, f. de menschenvormkunst ; anthroposkopie, t., z. v. a. physi0 g n o in i e k; - anthroposomatologie, t. leer van het menscheljk ligchaam;
- anthroposophie, t. de wetenschap
der menschenkennis naar wijsgerige beginselen ; - anthropotheIsmus, n. de
menschenvergoding, vergoddelijking van het
menschelijke ; - anthropotherapie, 1.
menschenheelkunde ; - anthropothene, t. menschenjacht, menschenvangst ; anthropothysie, f. menschenoffering;
-- anthropotomie , r. menschenontleedkunst.
-

Anthydropika, z. a n t i h y d r o p i ka.

Anthypalhuge, t. gr. (vgl. h y p a II a g e) Gram. de wederzijdsebe omwisseling
der naamvallen (casus).
Anthyphi3erésis, t.. gr. eene wederzijdsche berooving.
Anthypnotka, n. p1. gr. (vol. h y pn 0 Ge u m) Med. slaapverdrijvende middelen ; --- anthvpnötisch, adj. slaapverrijvend.

d

Anthypochondriaka, z. a n t lb y

-

p o c h o n d r I a k a.

Anthypophöra, r. gr. (vgl. h y p0phora) Log. de aanhaling eener tegenbewijsplaats ; de aanhaling van de tegenwerpingen, Om die te wederleggen.
anti, gr. voorz. in sainenstellingen voor
eene klinkletter of h ook ant—: tegen ; in lat. en fr. woorden ook z. v. a. ante, voor.
AntiabolonIst , m. (vgl. a b ol ee-
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ren, enz.) een tegenstander van de afschaffing der slavernij.
Antides, f. pi. gr. (van den sing.
antiás) de amandelen, klieren aan den hals;
— antiadóneus, m. de amandelzwelling;
— antiaditis, f. de amandelontsteking.
Antiadiaphoríst, m. gr. (vgl. a d i ap b o r i s t) een ijveraar tegen zedelijke onverschilligheid.
Antiar of antiar-oepas, n. een
roodbruin gomhars, het sap van den oepasboom, waarmede de inboorlingen van den
indischen archipel hunne pijlen vergiftigen.
Antiaristokraat, nl. een tegenstander van de heerschappij des adels (vgl.
aristokratie).
antiasthénisch, gr. (vgl. asthenisch) de levenskracht opwekkend.
antiasthmatisch, z. a n t a s t urn atisch.
Antibacchius, z. p a l i m b a c c h i u s.
Antiballoména, n. pl. gr. (van antibállein) eig. tegen -, terug werpen ; vergelijken) geneesmiddelen van overeenkomstige
werking.
Antibarbarus, m. gr. (vgl. barha a r, enz.), vijand van onbeschaafdheid en
onwetendheid ; een taalzuiveraar, vijand van
vreemde woorden ; ook een boek, waarin de
gewone fouten tegen de taalzuiverheid zijn
aangewezen.
Antibásis, f. gr. de tegenstand, weêrstand.
antiborëïsch, adj. lat. (antiboréus,
vgl. anti en b o r e a s), naar het noorden
gekeerd, noordwaarts.
Antibulla, f. gr. lat. (vgl. b u 11e)
tegenbul, bul vary een' tegenpaus.
Antieabinét, n. fr. een voorkamertje.
Anticagliën, f. pl. (spr. —ká-ljen)
ital. (sing. anticáglia, verklw. van anticc,
antiek, zie op antiqua) z. v. a. antiquailles.

anticancreuse middelen, anticancrósa, n. pl. gr.-lat. (vgl. e a n c r e u s)
middelen tegen den kanker.
Anticardium, z. antikardium.
antícarieusemiddelen, gr.-lat. (vgl.
caries, enz.) middelen tegen beenbederf.
Antichambre, f. fr. (spr. anti- sjánbr')
de voorkamer in de huizen der grooten ;--antiehambreeren, zijne gedurige opwachting bij de grooten maken.
anticheeradische middelen, gr.
(van choirás, klier, krop) middelen tegen het
kropgezwel.
Anticholerika, n. pl. gr. of anticholérisehe middelen, middelen tegen de cholera.
Antichrësis of antichrëze, f. gr.
(vgl. c h r e s i s) de verpanding van het vruchtgebruik van een onroerend goed ter uitdelging eener schuld; — antíchretice of antichrëtisch, adj. pandsgewijs en wel met
het recht van vruchtgebruik.
An'tiehrist, m. gr. tegen -Christus,

een vijand, tegenstander van Christus en
zijne leer ; ook de duivel ; — antiehristianismus, n., de bestrijding van het
christendom.
Antichronlsmus, nl. gr. (van chronos, tijd) eene tijdverzetting, fout tegen de
tijdrekening; Gram. gebruik van den eenen
tijd voor den anderen.
Antichthónen, pl. gr. (van chthón,
aarde) Geogr. tegenwoners, menschen, die
op gelijke graden breedte, doch op tegengestelde halfronden wonen.
anticipeeren, lat. (anticipáre) vooruit nemen, -genieten, -beschikken, -doen,
enz.; — anticipándo, lat. vooruit, voorschots wijze; — anticipatie (spr. t ts), f.
het vooruitnemen, het bij voorraad beschikken over nog te verdienen loon, over de
staatsinkomsten, enz. ; de vooruitbetaling, het
bij voorschot verstrekte ; Philos. eene voor
genomen algemeene gevolgtrekking. -barig
anticïvisch, adj. gr.-lat. (van civis,
z. aid.) onburgerlijk.
anticonstitutioneel (pr. tie tsie),
gr. nw. lat. (vgl. constitutie, enz.) met
de staatsregeling strijdig -- antieonstitutioníst, m. een tegenstander van de
staatsregeling; ook van de pauselijke balie
2cnigenitus.
anticontagiëus, gr.-lat. (vgl. c o nt a g i e, enz.) tegen de aassteking of besmetting dienstig ; — anticontagioníst,
m. een bestrijder van de leer der besmet
pl. middelen-ting;aeoÓs,.
tegen besmetting.
antíconvulsivisch, gr. nw. lat. (vgl.
convulsie, enz.) stuipwerend.
Antidtemoníst, m. gr. (vgl. d ee m o n)
een duivelsloochenaar.
Antidaktrlos, m. gr. z v. a. a n apwst.
antidateeren, z. a n t e d a t e e r e n.
An tidieerésis, f. gr. (vgl. d i ae r e s i s)
de tegen-, onderafdeeling.
Antidiegësis, f. gr. (vgl. d i e g e s Is)
tegenverhaal, voorstelling van het verhaal
der partij op eene andere wijze.
Antidikos, m• gr. (van dik, recht,
rechtsgeding) eene tegenpartij voor het gerecht — antidikazie, f. rechtsstrijd.
Antidinika of antidinische middelen, gr. (van diaas, werveling, duizeling) duizelingwerende middelen.
Antidóron, n., pl. antidóra, gr.
(van ddron, geschenk) een tegengeschenk;
vergelding; in de gr. kerk de uitdeeling van
het overgebleven gewijde brood na liet avondmaal onder de aanwezenden.
Antidotum. n., pl. antidota, gr.
(antidóton, daartegen gegeven) tegenmiddel,
tegengift, behoedmiddel tegen vergiftiging;
— antidotarium, n. een boek, dat over
tegenmiddelen handelt, in 't algemeen een
artsenijboek, pharmakopa a.
Autidysenterika, n. pl. gr. (vgl. d ps e n t e r i e) middelen tegen den rooden loop.
;

;

ANTIEKantiek, adj. (van 't lat. antquus, z.
aid.), ft. antique, in den geest of smaak
der oudheid, overoud ; ook oudvaderltjk, ouderwetsch ; - antieken, f. p1. oude kunstwerken , oudheden , oude gedenkstukken,
beelden, enz.
Antiëmetika, n. p1. gr. (vgl. emesis,
enz.) middelen tegen het braken ; antiëmetisch, adj. het braken stillend;
-- antiëpi1eptka, n. p1. gr. (vgi. e pilepsie, enz.) middelen tegeti de aIiende
ziekte ; - antiëpiléptisch, adj. tegen
de vallende ziekte dienstig.
antiëvangélisch, adj. gr. (gi. evangelisch) vijandig tegen 't eangeïie.
antifanatiek, adj. gr.-lat. (vgi. f an a t i e k ) de geloofsdweeperij bestrijdend,
baar vijandig.
Antifebri1a, n. p1. gr.-lat. (vgl. f eb r i 5) koortswerende middelen ; --- antifebrilisch, adj. koortsverdrjend.
antigálliseh, adj. g r. -lat. (gl. GalI i e, enz,) niet franschgezind, den fraiischen
vijandig.
Antiganymëdes, m. gr. een leelijk,
misormd menscli, het tegendeel an G anymedes (z. a.).
.Antigraaph, m. gr. (antiyrap/ietis)
een tegenschrjver ; - antigrphum,
H. (gr. antigraphon) een tegenschrift, afschrift, afbeelding, afdruk.
AntihamorrhoIdiseh,adj. gr. (vgi .
hamorrhoïdisch) de aanbeijen verdrijvende.
Antihektka, n. p1. gr., of antihéktische middelen (gl. h e k t i k a),
middelen tegen de longtering; - antihelmintika,n. pl.,z. antheimintika;
- antihydropika , n. p1. gr. , of
antihydropiache middelen ( \ gl.
hydropisch), middelen tegen de waterzucht ; - antihypnotika, z. a ii .,jt h yp n 0 t i k a; - antihypoehondritka,
a. p1. middelen tegen de miltzucht, de zwaarmoedigheid ( h y p o c h o n d r i e , z. aid.);
- antihypochondriàcus , in. een
mi1tzuchtverdrij'er, lachyerwekker , grappemaker ; - antihystérisch , adj.
wat de vrijsterziekte (h y s t e r t e, z. aid.)
bestrijdt.
AntilnoculIst, m. (vgl. i ii o c u 1 is t)
een tegenstander van de pokinenting.
antikachéktisch, adj. (gl. k ach e x t e, enz.) wat de kwaadsappigheid hestrijdt.
Antikardion of antikardum, n.
gr. (van Icardia, hart) de hartkuil ; de holte
tusschen de sleuteibeenen aan 't beneden
deel van den hals.
Antikatarrhala, n. p1. gr. (vgl
k a t a r r h U S) Med. middelen tegen zinkingachtige aandoeningen, tegen hoest en verkoudheid ; antikatarrhdlisch, adj.
daartegen dienstig.
Antikategorie, f. r. (vgi. k a t e g 0r i e) de tegenklacht, tegenbeschuldiging.
g
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antikathOlisch, adj. gr. het katholieke geloof vijandig, daarmede strijdig.
Antikausotka, n. p1. gr. (van kd2Usos,
brand, brandende koorts) middelen tegen de
brandende koorts.
Antikaustika, ii. p1. gr. (vgl. k a usis, enz.) middelen tegen bijtende schadeljkheden ; - antikaustisch, adj. tegen
het inbijten dienstig.
Antikilmax, f. gr.
(vgl. k 1 t max)
zn
Log. de tegenopklimming, de verzwakking
der opeenvolgende uitdrukkingen.
Antikolika, n. i)i. gr. (vgl. k 0 1 i e K
onder K o I 0 il) middelen tegen buikkramp.
Antikritiek, f. gr. (vgl. K r t t I e K)
de tegenbeoordeeling , wederlegging eener
boekbcoordeeling, de bestrijding van het afkeurend oordeel ; - antikritcus, m.
tegenbeoordeelaar ; - antikrItisch, adj.
tegenbeoordeeiend.
Antilegoménon, n., p1. antilego—
ména, gr. (van anti-légein, tegenspreken)
bestredene schriften, zulke, welker schrijvers
onzeker zijn, in tegenoverstelling met homologumëna; - antilogie, f. de tegenspraak, tegenovergestelde meening, inz.
zulk eene, die Leo en de eischen tier rede is.
antilethargsehe middelen, gr.
(vgl. 1 e t h a r g i e) middelen tegen de slaapzucht.
AntiliberalIsmus, 0. gr. -nw. lat. (vgl.
I i b e r a a I, enz.) onvrijzinnigheid.
Antilögie, z. ond. antilegomenon.
Antilópe, t. gr. (v. antltOlops, d. t.
bloemenoog, wegens de schoone oogen van
deze dieren) de hertegeit, een fraai geboornd
viervoetig horendier van Azie en Afrika,
waartoe de g a z a I I e (z. aid.) behoort.
Antiloquist, ni. gr.-lat. (van loqui,
spreken) de tegenspreker, wederlegger ; -antiloquium, n. mid. lat. de tegenspraak,
wederlegging.
Antilssum, n., p1. antilssa, gr.
(van lyssa, z. aid.) middelen tegeii de hoodsdolbeid of watervrees.
Antimacehiavél, ja. eene wederleg
ging der grondstellingen van Ma cehiavelli (vgl. machtavellismus) in zijn
boek over den vorst. (F r e d e 1 i K de groote,
Hess, Jakob e. a. hebben onder anderen
zulk eene wederlegging beproefd).
antimelanchólisch, adj. gr. (vgl.
IlL e 1 a n c h o 1 i 5 C h) zwaarmoedigheid-verdrijvend, opvroljkend.
antimephïtisch, adj. gr. (vgl. mephit I S, enz.) luchtverbeterend, luchtzutverend.
Antimerie, t. gr. (v. méros, deel, rededeel) Log. verwisseling van het eene rededeel met het andere ; het noemen van de
stof, waaruit een voorwerp is vervaardigd,
in plaats van dat 'oorwerp zelf, b. v. s taal
voor de gen.
Antimetaböle of antimetalëpsis,
f. gr. (vgl. metabole en metalepsis)
Log. herhaling van de zelfde woordeii in
omgekeerde plaatsing.
-
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Antimetathésis, f. gr. (vgl. metathesis) herhaling van de zelfde woorden
in tegenovergestelden zin, b. v. » Eet om te
leven ; leef niet om te eten."
antiministeriëel, adj. fr. tegen de
ministers of het ministerie (z. aid.) gericht,
gezind, enz.; — antiministeriálen, nw.
lat. de bestrijders van het ministerie.
antim.onárchisch, adj. (vgl.. monarch, enz.) tegen de alleenheerschappij.
Antimonium, n. mid. lat. (van het
gr. anti, tegen, en mnónos, enkel, omdat men
het nooit alleen, naaar steeds gemengd aan
bedorven uit het arab. al-ith--tref;v.a
midoen) spiesglas of spiesglans ; antimonium
cruduin, ruw spiesglans; a. muriaticurn, zout
spiesglans; a. sulphurhtum, zwavel -zur
a. tartarishtum, braakwijnsteen;-spieglan;
—antimoniaal ,adj . spi esglan z ig ; -- antimoniaka, n. pl. gr. Med. spiesgiansmiddelen.
antimorálisch, adj. gr.-lat. (vgl. m or a a i,enz.)strijdig met de zedelijkheid, de goede
zeden wegnemend ; — antimoralísmus,
n. de leer, die het onderscheid tusscbein goed
en kwaad opheft en alle menschelijke ver
voor onverschillig verklaart; —-richtnge
antimoralist, m. een aanhanger dier
leer, bestrijder der zedelijkheid.
Antinarkotika, n. pl. gr. (vgl. nark o t i k a) Med. middelen tegen narkotische
vergiftiging.
antinationaal (spr. do tsio), adj.
strijdig met den geest, niet de belangen des
volks.
antinephritisch, gr. (vgl. n e p h r i
i s c h) nierziektewerend, - bestrijdend ; —-t
antinephritika, n. pl. geneesmiddelen
voor de nieren.
Antinomie, f. gr. (antinomia, van
nómos, wet) tegenstrijdigheid der wetten,
het aandruischen van twee wetten tegen
elkander ; ook de schijnbare tegenspraak der
rede met zich zelve ; — antinoinísten
of antinomiánen, in. pl. wetbestrijders, eene secte der 16de eeuw, die de
onderhouding der oude joodsche wetten
voor vereenigbaar met de leer van het
evangelie en als gunstig voor het pausdom
hield ; aanhangers eener dweepzieke secte
in Britsch Amerika ten tijde der kolonizatie
van dat land.
Antinous, m. gr. een uitstekend schoon
jongeling (naar een' jongen Bithyniër van dien
naam, gunsteling van keizer H a d r i a n u s).
Antiodontalgika, z. a n t o d o n talg t k a.
Anti–oranjísten, in. pl. (vgl. o r a iij i s t e n) tegenstanders van 't vorstenhuis
van Oranje.
Antiórgastika, n. pl. gr. (vgl. o r gasmus) middelen tegen bloedopwellingen, tegen de te groote prikkelbaarheid.
Antipápa, in. gr. (vgl. papa, enz.)
een tegenpaus; — antipapísmus, n. de
pausbestrijding, het tegenpausdom ; — an-

-

ANTIPHLEBOTOMIST.
tipapístiseh, tegenpauselijk, den paus
vijandig.

antiparallél, adj. gr. (vgl. p a r a 11 é 1)
de parallelen doorsnijdend.
antiparalytisch, adj. gr. (vgl. para l y si s) tegen de verlamming dienstig.
Antiparasitïka, n. pl. gr. (vgl. par a z i e t) middelen tegen woekerdieren of
- planten, die zich op lerende wezens bevinden.
Antiparasti sis, f. gr. (v. parasta-sis,
uiteenzetting, bewijs) Rhet. eene figuur,
waardoor men beweert, dat eene daad, die
afgekeurd en veroordeeld wordt, integendeel
lofwaardig is; tegenbewijs; Ju r. eene telastelegging van den schuldige tot zijn voor
wederlegging der partij.
-del,
Antipáscha, n. gr. -hebr. (vgl. pascha) de zondag na paschen in de grieksche
kerk (
quasimodogeniti).
Antipasigraphïe, f. gr. bewijs van de
onmogelijkheid der pasigraphie (z a.).
Antipathie, f. gr. (antipatheia, van
pathos, lijden, toestand) een natuurlijke af
iets, tegengevoel, wederstreving,-kervan
het tegengent. van sympathie ; -- antipáthiseh, adj. afkerig, wederstrevend.
Antipatriót, m. gr. (vgl. patriot)
een tegenstrever der vaderlandsvrienden,
vijand des vaderlands ; — antipatrióttisch, adj. tegen het vaderland of zijne
vrienden.
Antipelargie, f. gr. (antipelargia, van
pelárgos, ooijevaar, als zinnabeeld der liefde
tusschen de leden van één gezin) de wederliefde, beantwoording der onderliefde,
vergelding der eldaden.
Antipendium, liever antependiu m, z. ald.
Antiperiagóge, f. gr. (van periagdgé,
omdraaijing) de tweevoudige tegengestelde
beweging der vaste sterren.
antiperistáltisch, adj. gr. (vgl. p er i s t a 1 t i s c h) tegendraaijend, wat de wormsgewijze beweging der ingewanden moederstreeft, tegenww 7ormsgewijs.
Antiperista-sis, f. gr. (van pen stasis,
eig. het omstaande) de tegenwerking van
twee natuurkrachten, bestendige drukking
en tegendrukking.
Antipernium., n. gr.-lat. (vgl. p e rn i o n e n) Chir. middel, balsem, zalf tegen wintergezwellen (winterhanden, wintervoeten).
antipestilentiaal (spr. —tsidál), gr. lat. pestwerend.
Antipharmácum, n. pi. antipharmaka, gr. (vgl. p h a r m a k o n) het
tegenvergift.
Antiphásis of antiphazie, f. gr.
de tegenspraak, wederlegging.
Antiphérna, n. p1. gr. (van pherné,
het ingebrachte der vrouw, het uitzet) Jur.
tegengeschenken des bruidegoms aan zijne
bruid, of des echtgenoots aan zijne vrouw.
Antiphlebotomíst, m. gr. (vgl.
phlebotomist. onder phlebemphraxis)
een vijand van het aderlaten.
—

,
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Antiphlogistiek, f. gr. (vgl. p h 1 og i s t o n, enz.) of het antiphlogístiseh
Systeem, de tegenbrandstofleer, het nieuwe,
tegen het phlogiston of brandbare beginsel gerichte leerstelsel der chemie, door
Lavoisier in 1789 tegen Stahl verdedigd ; — antiphlogistieus, n. een tegenstander der brandstofleer — antiphlo
tegen de brandstof gericht;-gistch,adj.
ook ontstekingwerend, hitte-temperend; —
antiphlogistika, n. pl., of antiphlogistische middelen, Med . ontsteking ;

werende, verzwakkende en te gelijk verkoelende middelen.

Antiphóna of antiphoniën, f. pl.
gr. (van plioné, geluid, stein) tegenzang,
wisselgezang, dat door ééne stem aangeheven , door twee koren beurtelings afgezongen en door het gansche koor herhaald
wordt ; — antiphonale of antipho nar^um, n. het gezangboek der psalmen,
hymnen, beurtzangen der R. K. kerk; -antiphon ie, f. de logische strijdigheid.
Antiphóra, f. gr. (van anti phérein,
tegenbrengen of - stellen) tegenstelling.
Antiphoti smus, n. gr. (van phós,
gehit. phdtós, lies i) het tegenstralen des ;ichts.
Antiphrasis of antiphraze, f. gr.
(vgl. p h r a s e) Log. de tegenbenaming, de
benoeming eener zaak door het tegendeel
dat meestal spottenderwijs geschied ; zoo b. v.
noemden de Grieken de Furiën » E u m e n id e n, de welwillenden" ; de Zwarte zee » P o nt u s E u x t n u s, de Herbergzame zee" ; ook
Bene bevestiging door eene dbbele ontkenning, b. v. ► Dat meisje is niet onbevallig.
Antiphraxis,f gr. (van anti-pphrássein,
-

.

tegen versperren) het versperren door een
tegenoverstaand voorwerp.

Antiphthiriáka,n.pi. gr. (vgl. p h t h ir i a s i s) middelen tegen de luiszlekte.
antiphthíziseh, adj . gr. (vgl. p h t h is i s) Med. de longtering te keer gaande of
genezende, teringwerend ; — antiphthisika, n. pl. middelen tegen de tering.
Antipiraat, in. gr.- lat . (vgl. p i r a a t)
een zeeroovervijand — antipirátiseh ,
;

adj. tegen de zeerooverij gericht.
antiplástisch, adj. (vgl. p 1 a s t i s c h)
Med. de tegenvorming betreffende, tegen vormend.

antiplatónisch, adj. (vgl. plat on i s c h) tegen Plato gericht; a n t i p l a t on i s e h e 1 i e f d e, zinnelijke, wellustige liefde.
antipleuritisch, adj. gr. (vgl. p 1 e ur i t i s) dienstig tegen het zijdewee ; — an tipleuritika, n. pl. middelen tegen het
zijdewee.

antipneumóniseh , beter antipneumonitisch, adj. gr. (vgl. p n e um o n i t i s) dienstig tegen de longontsteking.

Antipodagrika, n. pl. gr. (vgl. pod a g r a) Med. middelen tegen het voeteuvel,
jichtverdrijvende middelen ; — antipo -

dágriseh, adj . tegen het voeteuvel dienstig.

Antipóde, m. gr. (antipoes, van poes,
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gen it. podós, voet) Geogr. een tegenvoeter,
iemand, die op tegenovergesteláen meridiaan
en parallel woont; oneig. tegenpartij, wederstrever, vijand ; — antipódisch , adj.
de tegenvoeters betreffende ; weerstreveud.
Antiporticus, f., doorgaans m., gr.lat. (vgl. p o r t i c u s) liet met zuilen voor
opene portaal bij kerken.
-zien
Antiprotasis, f. gr. (vgl. p r o t a s is)
Log. de aankondiging eener volgende weder legging (meest door eene vraag uitgedrukt).
Antipsorika, n. pl. gr., of antipsorische middelen (vgl. p s o r a) middelen
tegen jeukenden uitslag, inz. tegen schurft.
Antiptósis, f gr. (vgl. p t o sis) Gram.
de verwisseling van den eenen naamval met
den anderen.
Antiputrida, n. pl. gr.-lat. (van putr)dus, a, urn, verrot) verrottingwer ende
middelen.
Antipyretika, n. pi. gr. (vgl. p y r et i k a) middelen tegen de koorts.

Antipyro tieum, II., pi. antipyrotika, gr. middelen tegen brandwonden,
brandmiddelen.
antiquus, e, une, lat. oud, oudrrwetsch
(vgl.. a n t i e k) ; — antiquis mor'ibus, naar
oud gebruik, volgens oudheden en gebruiken ; — antiqua, f. T arp. eene hoofdsoort
van lat. drukletters, in tegenst. met de gothische en duitsche letter ; Jur. de oude
rechtsstellingen, die in de lex Wisigothorum
bij de west-gothische constitution te vinden
zijn ; — antiquailles, f. pl. fr. (spr. antikálj') kleine oudheden van weinig waarde,
b. v. munten uit vroeger tijd ; ook oude
vodden, kramerij, rommel ; — antiqua rius, m. lat. een oudheidkenner, -onderzoeker; handelaar in oudheden ; in Duitschlanp : handelaar in oude boeken (in 't fr.
bouquiníste geheeten) — antiquáriseh,
adj. tot de oudheid behoorend ; — anti queeren (lat. antiquflre) het bij 't oude
laten ; voor verouderd verklaren ; verwerpen,
opheffen, afschaffen, b. v. wetten ; ook oude
geschriften naschrijven ; de snede der boeken
met figuren versieren, die met een gloeijend
ijzer worden opgebrand; — antiquizeeren (barb. lat.), den smaak der Ouden nabootsen, het tegengest. van m o d e r n i z e er e n ; — antiquiteit, f . (lat. antiquttas)
de oudheid ; een voorwerp uit de oudheid;
;

pl. antiquiteiten, oudheden ; gebruiken
der Ouden of der oudheid.

Antirationalísmus (spr. do tsio)
n. gr. -nw. lat. (vgl. r a t i o n a l i s m u s) bestrijding van het redegeloof; — antirationalíst, m. een vijand van 't gebruik
der rede inz. in geloofszaken.
Antirefórmer, in. eng. (vgl. reform e r) bestrijder van elke verandering of
nieuwigheid, zoowel in den Staat als in
de Kerk.
Antirepublikein, m. gr. - lat. (vgl.
r e p u b 1 i e k, enz.) een tegenstander van
een gemeenebest , een vrijheidsvijand ; — an-
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tirepublikeinsch, adj. niet gemeenebestgezind, vrijheidhatend, onvrijburgerlijk.
Antirevelationísmus (spr. do
tsio), n. gr. -nw. lat. (vgl. r e v e l e e r e n) het
loochenen der openbaring.
AntirevolU.tie (spr. tie tsie), f. gr. nW. lat. (vgl. revolutie) de tegenomwenteling, tegenopstand; — antirevolutioneeren,eene tegenomwenteling maken, eene
omwenteling wederstreven; — antirevolutionair, adj. wat de tegenomwenteling
betreft, of bevordert, wat de omwenteling
wederstreeft.
antirheumátische middelen, gr.
(vgl. r h e u m a) middelen tegen rhumatiek
of zoogenaamde vloeijingen.
Antiroyalismus, n. gr.-fr. (vgl. r o v a1 i s m u s, enz.) de koningsvijandschap; —
antiroyalíst, een koningsvijand, tegen
koningschap ; — antiroy--standervh
alistisch, adj. vijandig tegen den koning
of het koningschap gezind.
Antiscabiosa, n. pl. gr. (vgl. s c a b i e s)
middelen tegen de schurft.
Antiseii, ni. pl. gr. (van sk-ia, scha.duw) Geogr. tegensclb Huwigen, menschen op
gelijkel afstand aan igenovergestelde zijden
des evenaars, welke des middags tegenover
-gestld
schaduwen hebben.
antiscorbutisch, adj. gr. nw. lat. (vgl.
scorbuut) scheurbuikwerend, - genezend.
Antiseripturarius, m. gr.-lat. (van
scriptura, schrift) vijand der Heilige Schrift.
Antiserophulósa, n.pl.gr. (vgl. s c r op h u 1 a) Med. middelen tegen de klierziekte.
antiséptiseh, gr. (vgl. sepsis, enz.)
bederfwerend ; — antisepticum, n., pl.
antiseptika, bederfwerende middelen.
Antisialagóga, n. pl. gr. (vgl. s i a1 a g o g a) Med. middelen tegen kwijling, tegen speekselvloed.
antisociaal, adj. gr.-lat. (vgl. s o c ia a 1) on maatschappelijk, ongezellig, tegen
de burgerlijke orde.
Antispásis, f. gr. (vgl. s p a s i s, enz.)
eig. de tegentrekking; Med. de afleiding van
het bloed of van andere vochten naar een
ander deel ; ook de tegenprikkeling ; — antispástiseh, adj. afleidend, vooral door
antispastika, n. p1. blaartrekkende middelen ; -- antispasmodika, n. pl. gr.
krampstillende middelen ; -- antispástus, m. gr. (antíspastos, eig. tegengetrokken;
wederstrevend) eon gr. en lat. versvoet
van vier lettergrepen, twee lange tusschen
twee korte of een jambus en een trocheus
( -- --- — ) b. v. gezachvoerder.
Antispeetrologie , f. gr.-lat. ( vgl.
s p e c t r u m) de wetenschappelijke bestrijding
van 't geloof aan spoken.
Antispirituallsmus, n. gr. -nw. lat.
(val. splritualismus) de ontkenningvan
het geestelijke in den mersch, z. v. a. m at eria1ismus.
. Antispodium, n. gr. (antisppódi'ion, van
spodós, asch) plantenasch.
-

—
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Antistérnum, n. gr. (vgl. s t e r n u m)
Med. het tegengestelde van 't borstbeen, de
bovenrug.
Antistes, m lat., een opzichter, bestuurde, kerk- of schoolopziener; opper
bestuurster,-priest;an,f.
opzichtster, inz. eene abdis, stiftopzienster.
Antistróphe, f. gr. (antistróphé ; vgl.
strophe) de tegenzang of het antwoord
van 't koor ter linkerzijde van het gr. tooneel op de strophe van het koor ter rechterzijde ; — antistróphon, n. Log. eene
onjuiste sluitrede, waaruit zich ook het tegendeel laat bewijzen.
Antisiphilitika, n. pl. gr. (vgl. s yp h i 1 i s) middelen tegen de venusziekte ; —
antisyphilítiseh, adj. tegen de venuskwalen dienstig.
Antitasis, f. gr. (vgl. t a s i s) tegen
bij beenbreuken, tegenspanning;-uitzeng
wederstreving, tegenstand.
Antitéchnos, in. gr. (van téchnc,
kunst) een mededinger in eene kunst.
Antithaumaturgie, f. gr. t h a. um a t u r g, enz.) de betwijfeling, loochening
der wonderwerken.
Antitheï, m.. pl. gr. (antítheoi, van
tlieós, God) eig. tegengoden ; booze geesten.
Antithese of antithesis, f. gr. (vgl.
thesis) Log. de letterverwisseling ; eene
tegenstelling zoo in denkbeelden als woorden, z. v. a. a n t i t. h é t o n, doch niet z.v.a.
contrast (z. a.); ook de wederzijdsche opheffing van twee oordeelen ; -- antithetika, f. de tegenoverstelling; bet onderzoek
naar de schijnbare tegenspraak van de rede
met zich zelve , — antithétiseh, adj.
tegenstellend ; — Lntithéton, n. het tegengestelde, de tegenstelling, krachtens welke
het tegengestelde wordt samengesteld.
Antitragus, m. gr. (van tragós, bok)
eig. tegenbok ; Anat. een kraakbeenplaatje
aan het uitwendige oor.
Antitrinitarius, m. gr.-lat. (vgl. t r in i te i t, enz.) een loochenaar van het leerstuk der Drieëenheid, z. u n i t a r i u s.
Antitypie, f. gr. (vgl. t y p u s) Log.
tegenslag, terugwerking; Rhet. de hardheid
en wanklank van twee op elkander volgende
woorden ; — antitypus, m. het tegenbeeld; — antitypisch, adj. een tagenbeeld vormend.
Antiunionist, m. tegenstander der
vereeniging of zamensmelting, inz. in kerkelfjk opzicht.
antivenérisch, adj. gr.-lat. (vgl. V en u s, enz.) tegen de venusziekte dienstig.
Antizeloot, m. gr. (vgl. z e 1 o o t) een
vijand der ijveraars, een gematigde.
Antjar m. Bot. de vergiftboom (phonoepas) op Java ; ook het giftige sap van dien
boom, waarmede de Indiërs soms hunne wapenen vergiftigen.
Antlia, f. gr. (anttia, eig. het verwijderen van het zeewater uit het onderste
scheepsruim) een putwerktuig, eene pomp;

ANTODONTALGIKA

- APARITUMESIS. 65

—antlia pneumatika, (van p n e U m a,
7.

aId.), de luchtpomp.

Antodonta1gka, p1. gr. (gl. o d o iitalgie) rnkldelen tegen de tandpijn.
Antceci, p1. gr. (ant-oikoi, van dkos,
woning) Geogr. tegenwoneis, menschen onder den zeifden meridiaan, maar tegenovergestelden parallel. (De a n t o c i zijn altijd
antiscil, doch de antiscil niet altijd
antuci.)
Antonius, Antônie, lat. mansn.:
de onschatbare, prijswaardige ; vr. Antonia en Antoinette (spr. ahtoa-);
Antoniusvuur, de roos, eene huidontsteking, zoo genoemd naar A n to n i u s van
Padua, wiens beenderen in de 1 ide eeuw
gewaande wonderen deden tegen eene boosaardige roosziekte, 't welk aanleiding gaf tot
de stichling der St. Antonie–orde, wier
leden Antonijnen of Antoniërs heetten ; - Antonius-kruis, een kiuis in
de gedaante eener T, waaraan S t. A n t on I U S van Egypte in dc ïde eeuw moet gekruisigd zijn.
Antonomazïe , 1. gr. (ant -onornasja,
van onornddzcin, noemen, Onoma, naam) Log.
de naamwisseling, het in-de -plaats-stellen van
een eigen voor een gemeen naamwoord, of
ook omgekeerd b. v. Demos thè nes of
Cicro in plaats van groot redenaar.
Antophta1mka, n. p.. of antophtha1msche middelen, gr. (van op/tthalmOs, oog) middelen tegen oogkwalen,
oogmiddelen.
Anübis, n. egypt. (eig. anepoe) de gouden; eene oud-egypt. godheid met eenen
hondekop, zoon van Osiris en Nephthys, als
grenswachter en beschermer van Egypte
beschouwd.
Anurie, f. gr. (van a priv . en oeron,
pis) Med. het uitblijven der pis.
Anus, m. lat. de aars, het ulteinde van
den endeldarin ; per anurn, Med. door
den aars.
Anxiëteit, f. lat. (anxitas, van anxus,
LI, urn, angstig) de angst, benaauwdheid.
Anxis, f. gr. Med. de bekleinming, sa
een of ander orgaan.
-mensorigva
Anydra of anydrie, f. gr. (van 't
priv. an- en hThr, water) het watergebrek,
de dorheid
Aoknïe, f. gr. ('ian a priv. en Oknos,
verzuim) de onverdrotenheid, de vlijt.
Aorazie, t. gr. (van (t pri. en !toin,
zien) de onzichtbaarheid (der goden); de
blindheid.
Aorgezie, f. gr. (van a priv. en org/f,
toom) de toornloosheid ; - aorgëtisch,
adj . toornloos, niet oploopend, gelaten.
AorIstos of aorIst, m. gr. (van a priv.
en /iorIdzein, begrenzen) in de gr. Gram.
onbegrensde tijd, inz. de tijdvonn van bet
onbegrensd verledene, oribepaaid verledene
tijd, de verhalende tijd ; --- aoristie, f.
(gr. aoristia) onbepaaidheid, onbeslotenheid,
twijfelende toestand van geest of gemoed
4

I

(inz. der sceptici); - aorIstisch, adj.
onbegrensd, onbepaald, inz. de beteekenis
van den onbepaald verleden tijd hebbende.
Aórte, f. gr. (aorlk, lat. aorta) de groote
pols- of slagader, hoofdslagader ; - aorteurIsma, n. ziekelijke verwijding der
aorta; - aortitis, f. ontsteking der aorta.
ap–, gr. voorz. in samenst., z. apo.

Aptedeuzïe, f. of apedeutIsmus,
n. gr. (van a priv. en paideüein, onderrichten) onwetendheid uit gebrek aan onderricht;
---apedëütisch,adj . ongeleerd onwetend.
apage, gi. en lat. voort. ! weg ! pak u
weg! - a. Satnas, ga weg (van mij), Satan.
(Jezus' woorden tot den duivel, die hem
verzocht.
Apôgma, n. gr. (van ap-áqein, af-,
weg–, terug voeren) Chir. verschuiving van
beenderen uit hunne natuurlijke plaats; apagöge, f. gr. Log. terugvoering op eene
ongerjmdheid, gevolgtrekking uit bet ongerjinde der tegenwerpingen, die men tegen
de te bewijzen stelling kan aanvoeren : een
apagogïsch besluit eene gevolgtrekking
uit de valschheid van het. tegendeel. (Zij is
niet altijd juist, omdat de valschheid eener
stelling nog niet de waarheid van het tegendeel bewijst.)
apaizeeren (spr. apèz-), fr. (apaiser)
bevredigen, stillen, gerust stellen, verzachten.
Apa11ge, f. gr. (al)-aliagk) Med. de
verwijdering, inz. van ligchamelijke kwalen
door genezing of dood ; verlichting ; geringe
ontlasting.
Apâlto of apálto, in. it. (med. lat.
apa/tus, appal/us, waarsch. van arab. balata,
snijden, deden) de pacht of verpachting van
vorsteljke inkomsten ; - apaltatOren,
m. p1. (mid. lat. appal/ores) of apaltis ten,
pachters van voistelijke inkomsten, van herenrecliten ; inz. pachters van ondernemingen
hij de pauselijke regeering.
Apanáge, f. liever n. ft. (sin. —á-zj')
mid. lat. apanap?sm. (van 't lat. panis, brood,
mid. lat. panaq'iuin, levensonderhoud) verzorging der jongere prinsen van een regeerend huis door geld of door de inkomsten
en het vruchtgebruik van daartoe aangewezen goederen ; prinsen -lijftocht, onderscheiden
van p a r a g i u m ook het geen een voorwerp, het zij ten goede of ten kwade eigen
is; ook aanitaitgsel ; - apanageeren
(spr. (ii) beschenken met een apanage.
Apantësis, f. gr. (van up-union, mitmoeten) de ontmoeting ; het antwoord, de
wederlegging.
van
ApanthropIe f. gr. (w) - an
ánlhröpos , mensch) de onmenschel ijkheid,
wreeflheid ; ook droefgeestighid met menschenvrees gepaard.
Aparésis, f. gi'. Log. wederopvatting,
de uiteenzetting van liet vroeger slechts aange.-tipte.
Aparithinësis,f.gi. (van it.p-arit/tiaiTn,
af-, optellen) de opoiuiiiing der tegenwerpingen.
;
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Aparktias, nl. gr. (van ar/dos, vgl.
a r k t i s c h) de noordenwind.
apart, fr. (van 't lat. aparte, van of op
de zijde) ter zijde, voor zich -zelven ; afzonderlijk ; — aparté m. ter-zijde-spraak, dat
gene wat een tooneelspeler hoorbaar voor
de toeschouwers, maar (voorondersteld) niet
hoorbaar voor zijne medespelers zegt; --apartement, n. (fr. spr. apart' man) eene
bijzondere woonkamer, eene afdeeling inz.
van een aanzienlijk huis ; de dag van opwachting, de speeldag aan hoven ; ook het
heimelijk gemak.
Aparthrósis, f., z. v. a. d i a r t h r o s i s.
Apartisis, f. gr. (v. artidzein, op-artídzein, klaar maken, voltooijen) volkomenheid ; inz. ligchamelijke volkomenheid.
Apastïe, f. gr. (apastia, v. á pastas,
niets gegeten hebbende) nuchterheid, vasten.
apatetisch, gr. (van apatán, bedriegen)
bedriegelijk, valsch.
Apathie, f. gr. (apáthe?a, van a priv.
en pathos, z. ald.) gevoelloosheid, zoo van
ziel als ligchaam, onverschilligheid, ongevoeligheid, zorgeloosheid ; — apathisch,
adj. gevoelloos, enz. ; — apathíst, m.
een gevoellooze.
Apatiet, m. misleider (van 't gr. apatá.n,
misleiden, door W e r n e r dus genoemd, omdat deze steensoort alle mineralogen lang
omtrent haren waren aard misleid heeft)
phosphorzure kalksteen.
Apaturien, f. pl. gr. (apatii
r a) een
bacchusfeest in Athenen, dat drie dagen
duurde.
Apechema D. gr. (van ap-eclaïn,
Tveêrklinken, vgl. echo) de weêrk.lank, na
tegenscheur aan een beleedigd-klan;Chir.de
been, c o n t ra f i s s u r a (z. a.); ook de werking
van den val, wanneer de daardoor veroorzaakte pijn aan de andere zijde gevoeld wordt.
a pedTbus, lat. de lakei.
Apeirokalie, f. gr. (van ápeiros, onervaren, en kalós, schoon) onervarenheid in
het schoone, smakeloosheid ; Log. het gedwongen streven naar sierlijkheid.
Apelles post tabulam, lat. spreekel.: eig.
Apelles achter de schilderij (om 't oordeel
daarover af te luisteren) luisteraar, luistervink.
Apemphasis, f. gr. (van alp-ern1phainei-n, onwaarschijnlijk, strijdig) zwarigheid
in den zin, strijdigheid daarin.
Apepsie, f. gr. (van a prty. en p e p s is,
z. aid.) de niet-vertering, slechte spijsvertering ; onverteerbaarheid ; — apéptiseh,
adj. onverteerbaar, aan slechte spijsvertering
lijdende ; — apépta, n. pl. onverteerbare
spijzen of dingen.
Aperantoloog, m. gr. (v. apérantos,
onbegrensd, en légein, spreken) en onophoudelijk praten of snappen.
Apereeptie, z. apperceptie.
Aperçu, n. fr. (spr. apersu; van apercevoi-r, waarnemen) eig. het waargenomene ;
kort overzicht, hoofdinhoud, ontwerp.
;

,

aperTiens, n., p1. aperientia, lat. (van apesire, openen) Med. openende middelen ; —
aperitief, uw. lat. openend ; — apert,
lat. (apértus, a, um) open, openbaar, onverholen ; — apérto term no, lat. Jur. na geopenden rechtsdag ; — apertuur, f. (lat.
apertura) de opening, inz. de openstelling
van een leengoed voor den leenheer (apertura feudi) .
apetálisch, gr. (apétálos, on, van a
priv. en pétalon, z. ald.) blad of bladerloos.
a pea près, f. (spr. pprè) bijna, ongeveer.
Apex, m. (pl. ap).ces) lat. eig. spits,
top, enz. ; Gram. liet toonteeken op eene
lettergreep ; ook de muts der katte. priesters (wegens hare spitstoeloopende gedaante(;
— apices juris, spitsvindigheden der rechts
rechtsvonden, advocaten -streken. -gelrdn,
Aphiieresis, f. gr. (aphair)sis, van
aphairPin, af-, wegnemen) Gram. afsnijding,
verkorting eens woords van voren, afwerping doorgans van medeklinkers vooraan het
woord, b. v. tuigen voor getuigen;
't voor het, enz. Chir. het wegnemen van
een overtollig lid.
Aphagïe, f. gr. (van a- priv. en phayéin, eten) Med. het onvermogen om te
eten, te slikken.
Aphasie, f. gr. (aphasia, v. a priv. en
phémi:, ik spreek), de sprakeloosheid, het
verstommen ; een schrik, die doet verstommen.
Apheleia, f. gr. (v. aphelés, zonder
steengin, vlak, effen) Log. het eenvoudige,
natuurlijke, ongedwongene der voorstelling.

Aphelium, n. gr. (van ap-, apó, en hPli.os, z. ald.) Astron. de zonsverheid, zonsafstand, het punt, waar Bene planeet bij
haren grootsten afstand van de zon zich
bevindt; vgl. perihelium.
Aphésis, f. gr. (v. aphibmi, ik laat
los, ontsla) Med. het afnemen, wegblijven
van ziekten ; ook verslapping.
Aphilanthroop, m. gr. (vgl. p h i
een liefdeloos mensch, men--1anthrop)
scgenhater — aphilantrhopie, f. gebrek aan menschenliefde ; menschenhaat,
menschenschuwheid.
aphlogistisch, adj. gr. (vgl. ph log i s t o n, enz.) zonder vlam brandend; —
aphlog i stïsche lamp, het gloeilampje.
Aphobie, f. gr. (aphobia, van a priv.
en phóbos , vrees) onbevreesdheid , onverschrokkenheid.
Aphonie, f. gr. (van a priv. en phhsi ,
geluid, stein) de stemmeloosheid, sprakeloosheid, stomheid, het onvermogen om te
spreken of te zingen ; — aphónïseh, adj.
stemmeloos, sprakeloos.
Aphorïe, f. gr. (van a priv. en phérein, dragen) Med. de onvruchtbaarheid der
vrouw.
Aphorísinen, nl. pl. gr. (sing. aphorismós, van apphoridzein, losscheuren, afzonderen van ap-, a1ó, en horidzeinn,) korte spreuken, stellingen, voorschriften, regels, enz.,
die schijnbaar geen' onderlingen samenhang
;
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hebben ; leerspreuken, kernspreuken ;
aphorístisch, adj. in den vorm van
losse spreuken voorgedragen, kort, afgebroken, onsamenhangend ; spreukmatig (b. v.
zoodanige stijl).
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niet geloovig) ongeloof, ongeloovigheid, mis

Aphros^rne, f. gr. (aphrosfin., van
áphrdn, onverstandig) onverstand ; Med. de
zinneloosheid, waanzin, het ijlen in koortsen.
aphthae, f. p]. gr. (áphthai, van den sing.
áphtha) Med. spruw, kleine witte blaasjes

-trouwen.
aplaneeren, fr. (ajflanir, vgl. p 1 a n)
effenen, gelijk of vlak maken, slechten, uit
den weg ruimen ; in orde brengen.
aplanétisch , adj. gr. (van a priv. en planásthai, dwalen, vgl. p 1 a n e e t) Astron. niet
afwijkend, niet van plaats veranderend; ook
aplanatisch, b. v . aplanatïsche kijk e r s, eene soort van verrekijkers, waarbij
de voorwerpen zich geheel zonder gekleurde
randen vertoonen.
Aplestïe, f. gr. (api?stia, v. a priv. en
p'implárnai, vullen) onvulbaarheid, onverzadelijkheid.
aplomb , n. fr. (spr. aplón ; vgl. (t plomb,
onder plomb) de loodrechte stand; ook de
vastheid van handelen, van karakter, gedrag.
Apneustie of apnoea, f. gr. (apneustia en ápnoia, van a priv. en pni ïn,
ademen) Med. de ademloosheid, het zeer
zwak ademen; verstikking; — apn@uStiseh , adj . ademloos; --apnceasphyxïe,
f. het uitblijven van den adem en den pols,
de schijndood.
apó, gr. voorz. in samenstellingen vóór
eene vokaal of eene h enkel Op-: van, af -,
weg -, ant-; ook weder -, terug -.
Apobaat, m. gr. (apobátés, v. apobainein, afstijgen, afspringen) de afspringer,
kunstrijder, een kampvechter, die al rijdende
van den wagen of van 't paard afsprong en
zich weêr op andere wierp.
Apóehe, f. gr. (apochi, van ap-échein,
afhouden) afstand, verwijdering ; onthouding;
kwijting, quitantie.
Apoehrempsis, f. gr. (v. apo-chrémptesthai-, uithoesten, uitwerpen) de uitwerping

of zweertjes in den mond, soms ook in den

van slijm, enz., inz. uit de long.

slokdarm en de geheele darmi)uis ; - . - aphtheus, adj. nw. lat. aan spruw lijdende.
aphyllisch, adj. gr. (áphyllos, on, van
a priv. en phyllon, blad) bladerloos, zonder
kelkblad ; — aphyllánthe, f . de bladerboze, eene bladerlooze bloem.
a piacere, of piacimento, zie p i a c e r e.
apices juris, z. ond. apex.
Apieius,m. eig . de eigennaam van eenige
smulbroers te Rome, die hun gansch vermogen verbrast hadden, inz. de vermoedelijke
schrijver van 't voornaamste werk over de
oud-rom. kookkunst (C o e l i u s A p i c i u s);
van daar in 't algemeen een smulbroêr, lek
-kerb.
à pied, z. pied.
Apirïe, f. gr. (apeiría) 1) (van a priv.
en Petra, ondervinding) 't gebrek aan onder
onervarenheid; 2) (van peiras of-vindg,
péras, grens) onbegrensdheid, onbepaaidheld;
— apirisch , adj . onervaren.
Apis, in. de heilige stier, Bene godheid
der oude Egyptenaren ; liet levende beeld
van den akkerbouw en van 0 s i r is, die
den akkerbouw had ingevoerd ; — apis–
periode, f. de oude egypt. tijdmaat.
Apistie, f. gr. (apis(ia, van á-pistos,

a poco a poco, zie poco.
a pocclis, lat. de schenker van een' vorst.
Apodakrytika, n. pl. gr. (van apodakryein, tot weenen opwekken) middelen,

Aphrie ^, m. gr. (v. aphrós, schuim) de
schuimaarde, schuimkalk.
Aphriziet, m. (v. 't gr. aphrídzein,
schuimen, omdat deze steen voor de blaas
schuimt) Min. eene verscheidenheid of-pij
variëteit van den gemeenen schor], eene
soort van tinerts.
Aphrodïte, f. gr. Myth. áe godin der
schoonheid en liefde, bij de Romeinen Venus;
schoonheid, bevalligheid, b. v. der rede ; ook
eene soort van zeeworm, zeerups, goudworm;
— aphrodïtiseh, adj. wat Venus of
de liefde betreft ; — aphroditográ phisch, adj. liefdevoorwerpen schilderende;
ook , planeet Venus beschrijvende; -odisia, n. p]. venusfeesten ; —
apr
aphrodisiáka, n. pl. middelen ter opwekking tot wellust, teeldriftprikkels ; ---

aphrodisiásmus, In. , aphrodizie, f.
en aphrodis'a phrenitis, f. Med. ziekelijke, ontembare Iiefdedrift, verliefde waanzinnigheid.
Aphronésis, f. gr. (van a priv. en
phrón sis, z. aid.) onverstand, dwaasheid,
waanzin.
Aphronítrum, n . gr. (aph róttitron, v.
aphrós, schuim, en nitron, z. n i t r u m) salpeterschuim, salpeterbloemen, rotssalpeter,

muurzout.
,

die den tranenvloed bevorderen.
Apodéipna, n. pl. gr. (van déTpnon,
maaltijd) gezangen na 't avondmaal in de
gr. kerk.
Apodeixis, z. ond . apodiktisch.
Apodemialgïe, f . gr. (van apodrmia,
het wegreizen, de afwezigheid, en aig?%n,
smart gevoelen, smartelijk verlangen) ver
naar vreemde landen, reislust, het-lange
tegengest. van heimwee ; --- apodemiek,
f. de reiskunst, de handleiding of wegwijzer
tot reizen.
Apodïe, z. ond. a p o d i s c h.

apodíktisch of apodeiktisch, adj.
gr. (apodei líkós, van apo-deiknynai, aantoonen, bewijzen) bewijzend, overtuigend, klaar;
volstrekt noodzakelijk, onwedersprekelijk, onwederlegbaar; a p o d i k t i s c h bewijs, eig.
een bewijzend bewijs; een volkomen klaar
en voldingend bewijs ; a p o d i k t i s c h e i mperatief, z. v. a. kategorische imp e r a t i e f (z. a.); — apodéïxis of apodïxis, f. (gr. apódeixis) openlegging, ten-
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toonstelling, inz. eene proef of pronkrede ;
bewijsvoering, onwederlegbaar bewijs.
Apodióxis, f. gr. (van apo-diókein,
eig. voortjagen) Log. de verwerping met minachting of verontwaardiging van eenig voorstel of gevoelen.
apódiseh, gr. (á -poes, genit. ápodos,
van poes, voet) voeteloos, zonder voeten ; —
apodie, f. (gr. apodia) voeteloosheid.
Apodosis, f. gr. (van apo-didónai, af-,
terug geven) eig. de teruggave ; Log. het
2de gedeelte van een' volzin, het nazindeel;
vgl. protásis.
Apogeeum, n. gr. (apógaion, vgl. G w a)
Astron. punt, waar eene ster zich op haren
grootsten afstand van de aarde bevindt, aardverte (vgl. p e r i g ae u m); fig. het toppunt,
b. v. van roem.
Apogalaktismus, m. gr. (van gala,
genit. gálaktos, melk) Med. eig. ontmelking;
ontwenning van de moederborst, spening.
Apogeustie, f. gr. (vgl. g e u st i e k)
Med. een bedorven smaak.
apogónisch, adj. gr. (a pógón, van
pdgdn, baard) ongebaard, baardeloos.
Apográphon of apográphum, n.,
pl. apographa, gr. (van apo-gráphein,
afschrijven) afschriften van een oorspronkelijk stuk.
a point, z. ond. point.
Apojovium, n. gr.-lat. (vgl. Jupiter) Astron. bet punt, waar een van de
vier wachters van Jupiter het verst van die
planeet verwijderd is.
Apokalypsis, f. gr. (van apo-kalyptein,
onthullen) eig. onthulling, ontdekking; de
openbaring van Johannes; — apokalyptiseh, adj. tot de openbaring van Joh.
behoorend, daarnaar gelijkend ; geheimzin
duister, raadselachtig — apoka--nig,
lyptieus, m. iemand, die de openbaring
gelooft, haar onderzoekt
Apokarterésis, f. gr. (v. apo-karterein, zich door onthouding van spijs dooden)
de vrijwillige spijsonthouding, de opzettelijke
hongerdood.
Apokatastásis, f. gr. (vgl. k a t a stasis) de terugkeer tot de vorige plaats,
kringswijze loop ; inz. Astron. de terugkeer
eener ster tot het zelfde punt van haren
kringloop, de sterreomloop tot aan zijne
voleinding (onregelmatig a p o k a t a s t é r i. s);
Med. herstelling, genezing.
Apokathársis, f. gr. (vgl. k a t h a rs i s) zuivering van het darmkanaal.
Apokenósis, f. gr. (vgl. k e n o s is)
Med. ontlediging, overmatige ontlediging der
vaten, b. v. door bloedverlies.
Apokeryxis, f. gr. (van apo-këryssein,
uitroepen, door opentlijke uitroeping uitsluiten) uitstooting uit de kerkelijke gemeenschap.
Apoklásma, n. gr. (van apo-kldn, afbreken) Chir. de beenbreuk
Apoklëlsis, f. gr. (apókleisis, van apokleiein, afsluiten) het afsluiten, sluiten; Med.
de afkeer van spijzen.
;

--
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Apoklerósis, f. gr. (apokrrbsis; vgl
k 1 e r u s) de uitloting, verkiezing (der overheid) door het lot.
Apokópe, f. gr. (van apo-kóptein, afhouwen, afsnijden) Gram. afkapping, weg
meer letters aan het einde-latingveof
van een woord, de eindverkorting, b. v. g a
voor gade (vgl. apha!resis); Chir. het
afsnijden of wegnemen van een lid ; —
apokopeeren, een woord aan het einde
af korten ; in 't algemeen verkorten.
Apokrisis, f. gr. 1) (van apo-krinein,
afzonderen) Med. de verdrijving of afzondering van overtollige vochten uit het lig
apokrínesthai, antwoorden)-cham;2)(vn
antwoord, bescheid — apokrisiarius,
m. (eig. wie taal en antwoord moet geven)
sedert de Ode eeuw de benaming van bis
gezanten, inz. der pauselijken,-schopelijk
aan het hof in Konstantinopel ; — apokrítisch, adj. Med. afzonderend, tot afzondering genegen.
Apokrustika, n. pl. gr. (van apokroeein, terug stooten) uit- of terugdrijvende
middelen.
Apokry'pha, n. p]. gr. (van apókrvphos.
verborgen, ondergeschoven) of apokryphe
(apokryphische) boeken, bijbelboeken, wier inhoud niet als geloofsregel bebeschouwd wordt gelijk de k an o n i eke;
onechte boeken; ook de schriften van onbekende schrijvers; -- apokrief of apokryphiseh, adj. onzeker, verdacht, ondergeschoven.
Apokyésis, f. gr. (vgl. k y e s i s) de
geboorte, het. baren.
Apolepisis, f. of apolépísmus, m.
(van apo-lépein, afschillen) de afschilfering
der huid.
Apolépsis, f. gr. (van apo-lambánein,
ophouden, stuiten) Med. de staking, stuiting,
het uitblijven, ophouden van den adem, van
de spraak, van den pols.
Apolis, m. gr. (van a prix. en pólis,
stad, staat) iemand, die van zijne burgeren staatsrechten beroofd is.
Apolithóse, f. gr. (apolithósis, v. apolithoen, versteenen, lithos, steen), de versteening, de verandering in steen.
Apollinarísten, m. pl. eene christensecte in de Ode eeuw, door den bisschop
Apo 11 i n ÏÏ r i s van Laodicea gesticht.
Apollo, m. lat. (genit. f4poll'tnis) of
Apollón, gr. afgekort Apol, Myth. de
lichtende, de god der zon, der dicht- en
toonkunst, geneeskunst, welsprekendheid, enz.,
zoon van Zeus en Léto (Jupiter en Latona);
N. H. de naam van een' grooten, schoonen
dagvlinder; de Apollo van Belvedére,
het schoonste standbeeld van Apollo, in de
15de eeuw, onder de puinhoopen van Antium
gevonden, thans te Rome ; — apólliseh
of apollinisch, adj. (lat. 14pollincus)
Apollo betreffende ; hem toebehoorend, gewijd,
enz ; — apollonikon, n. een groot draaiorgel, dat ook op vijf naast elkander ge;
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plaatste klavieren door onderscheidene personen te gelijk kan lespeeld worden, door
Flight en Robson in 1811 voltooid; apollothon, n. een speeltuig met twee
klavieren en een pijpwerk, dat door een'
automaat bespeeld wordt, uitgevonden door
V ö 1 1 e r te Ilessen-Darmstadt.
Apollyön, m. g r. de verderver, doodsengel,hebr. APaddon (Openb. Jou. IX. 11).
Apo1ogma, ii. gr. (van aologTsthai,
zich door redeneering verdedigen) Jut. een
verdedigingspunt ; - apologle, t. verweersclirift, verantwoording, verdediging van
zich-zelven of anderen tegen ingebrachte besehuldigiugen ; - apologeet en apologist, in. verdediger, besehermer, handhaver, inz. van het christendom ; lofredenaar;
- apologetiek, f. de leer, de wetenschap der verdediging, inz. van de waarheid
des christendoms ; - apologëtisch, adj.
rechtvaardigend, verdedigend ; ap o 1 o qe IiS C h e s C h 'i i ft e n, schriften ter verdediging
van het christendom ; apologizeeren,
verdedigen, eene lofrede houden.
Apoloog, in. gr. (apOlgos, vertelling)
zinrijk en leerzaam vertelsel, leerfael, inz.
waarin menschen, goden en redewezens handelen en spreken.
Apo1isis, t. gr. (van apo-1ein, loslaten)
het wegzenden der gemeente in de gr. kerk.
Apomëkometer, 01. gr. (vgl. m ek o in e t e r, enz.) afstandsmeter, werktuig om
den afstand van verwijderde voorwerpen te
meten ; - apomekometrie, f. vertemeting ; ook Mil. afstands-, vertemeting door
middel van den pas der manschappen of de
beweging der troepen.
Aponeurôsis, f. (san apo-neurd )i , in
eene pees veranderen) de vliezige uitbrelding eener spier; peesvlies; - aponeurographie, f. de peesleschrijving ; -aponeurologïe, f. de peeskunde ; aponeurôtisch, adj. breedpezig.
Aponie, f. gr. (u-ponia, van a priv. en
ponos, moeite) het zonder-moeite-zijn, het
verdwijnen of ophouden der pijn, het welbevinden.
Aponogeet, m. nw. lat. (aponogton,
waarsch. bedorven uit het gr. potasnogetton,
eene waterplant, eig. nabij de rivier) eene
soort van waterplanten : waterlisch, drijver.
Apopemptkon, n. gr. (van apÔpenep
tas, weggezonden) een afscheidsgedicht van
den vertrekkende aan de blijvenden (het tegengestelde van p ro p em p t i k 0 a, z. aid.).
ApophàsIs, t. gr. (van apo-phdnai,
afzeggen, ontkennen, ook verklaren) ontken
ning ; raadgeving, zonder den schijn alsof
men dien geven wilde ; ook eene lijst of opgave van het vermogen.
ApophiegmatIsmus, n. gr. (vgl.
-

-

phlegma, enz.) Med. de afvoering van

het slim; - apoph1egmatka, n. p1.
middelen, die de sljmafscheiding bevorderen ; - apophlegmâtisch, adj. slijmafvoerend.
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Apophorëta, n. p1. gr. (apophorta,
van apop1iorn, wegdragen) geschenken aan
eetwaren, die men den gasten na den maaltijd mede gaf; hij de oude Romeinen in 't
algemeen geschenken onder vrienden op
feestdagen, inz. op de Salurnaliën.
Apophthégma, n.,pl. apophtheg
mata, gr. (van apo-phthénqesthai, zijne
meening uitspreken) eene korte, zinrjke
spreuk, kernspreuk ; - apophtegmátsch, adj. spreukmatig, kort en zinrjk
uit g edrukt.
Apophthöra, f. gr. (v. apo-pht/ieIrein,
bederven), z. v. a. abortus (z. a.).
Apophylliet, m. gr., z. v. a. i c h t h y
ophthalma.
Apophge, f. gr. (v. apo-p1ieegein,
ont'vlieden) Arch. de plaats waar eene zuil
uit haar grondstuk opgaat, aanloop.
Apophsis of apophze, f. gr. (van
vpo-phein, 'iitgroeijen) Med. beenuitwas,
beenuitsteeksel, beenuiteinde, inz. het gewrichteinde der pjpbeenderen, dat met de
beenderen door beenstof vereenigd is; vgl.
e p i p h y z e ; Bot. uitwas, aanzetsel bij sommige mosplanten ; Arch. het dunnerworden
van de schaclit der zuil.
Apoplanësis, f. gr. (van apo-planin,
afdwalen, op een dwaalspoor leiden) Log.
de afdwaling, afwijking van de hoofdzaak in
het redeneeren, om den toehoorder in de
war te brengen ; Med. verdwaling der vochten, inz. van de maandeljksche zuivering.
Apoplexie, f. gr. (apopi7xia, van apoplssein, nederslaan, verdooven) Med. beroerte, geraaktheid, plotselinge verlamming
der hersenen ; - apop1ktisch, adj door
eene beroerte verlamd, hedwelnid ; - a po
middelen, apoplektika,-plektsch
n. p1. middelen tegen de beroerte.
Apopnöüsis, t. gr. (van apo-pn?n,
uitademen) het uttademen.
ApopnIxis, f. gr. (van apo-pnigein,
verstikken) het verstikken, verstikking.
Apopsychie, t. gr. (vgl. p s y c h e)
ontzieiing ; Med. diepe onmacht.
Aporie, f. gr. (aporja, van ci-poros,
ongebaand, hulp- en radeloos; vgl. par en)
verlegenheid, radeloosheid, besluiLeloosheid;
hulpeloosheid; - aporma of aporIsma, n. een moejeljk op te lossen vraagstuk ; - aporemätisch, adj. twijfelachtig.
Aporrha , f. gr. (apôrihoia , van
apo'i-r/in, af-, uitvioejen) Med. uilvioejing,
afvioejing ; uitdamping.
Aposie, f. gr. (van a priv. en pOsis,
drank) het gemis van dorst, de ongeneigdheld tot drinken.
Aposiopësis, f. gr. (van apo-sitipdn,
verstommen) Log. de verzwjging, plotselinge
afbreking der rede, h. v. uit verontwaardiging, droefheid, enz.
Apositie (spr. tts), f. gr. apo-sitia,
van sUns, spjs) Med. gebrek aan eetlust,
tegenzin of afkeer van spijzen.
-

-
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Aposkémma, n. of aposképsis, f.
gs. (van apo-ské ptein) Med. verplaatsing
eener ziektestof.
Aposkeparnísmus , m. gr. (van
sképarnon, bijl) Chir. de bijlsnede, de ver
waarbij door eenen bouw met een-wondig,
snijdend werktuig een stuk des bekkeneels
wordt afgescheiden.
Apospásma, n. of liever apospásmus, m. gr. (van apo- splin, afscheuren
Chir. verscheuring van weeke, pezige deelen.
Aposphakelisis, f. of aposphakelísmus, m gr. (vgl. s p h a c e 1 u s) Med.
het koudvuur bij weeke deelen.
Aposphragísma, n. gr. (van sphragis,
zegel) een zegelafdruk.
a posse ad esse, z. ond. posse.
Apostásis of apostazie, f. gr. (apostasia) afval, geloofsafvalligheid, breking der
ordesgelofte; ook z. v. a. a b s c e s en met a st a z e (z. a.); — apostazieëren (gr.
apo- statëin) afvallig zijn ; zijne gelofte breken ; — apostaat, m. een afvallige, geloofsverloochenaar, overlooper; bijnaam van
keizer Julianus (JulianusApostUtta);
— apostátisch, adj. afvallig.
Apostel, m. gr. (apóst)ilos, van apostélle-in, afzenden) een gezant, bode, godsbode,
leerverbreider, naam der 12 jongeren van
Jezus en verkondigers van het evangelie; —
apostelbroeders, eene geestelijke orde
der 13de eeuw, wier leden geen vast ver
mochten hebben, maar barrevoets Italië,-blijf
Zwitserland en Frankrijk doortrokken ; apostolaat, n. het apostelambt; de bis
pauselijke regeering;-schopwardige,
- apostólisch, adj. van de apostelen
komend, met hunne leer overeen stemmend ;
— apostolische kamer, de gezamentlijke beheerders van 's pausen inkomsten te
Rome; — apostolische majesteit,
titel der koningen van Hongarije en sedert
1758 der oostenrijksche keizers; — apostolische stoel; het pauselijk hof; —
apostolisehen, m. p1. eene secte der
3de eeuw, die de gelofte van kuischheid en
armoede deed ; ook eene secte der 12de eeuw,
die het huwelijk verwierp, maar vleeschelijke gem nschap niet vele vrouwen toestond; (in Spanje) aanhangers van onbeperkte
kerkelijke heerschappij en wereldlijke alleen
; — apostoliclsmus, n. het-herscapij
stelsel der onbegrensde kerkelijke heerschap
; — apostoliciteit, f. overeenstem--pij
ming (der ware chr. kerk) met de zuivere
leer der apostelen.
Apostéma, n. gr. (apó-stêma, eig. afstand; uitwas) Med. eene zweer, een etter
afscheiding door bederf; — apos--gezwl,
temátie (spr. tie tsie), f. nw. lat. het
zweren ; — apostema–kruid, z. s c ab iosa.
a posteriori, z. ond. posterf.
Apostil, m. en apostille, f. mid.
lat. (apostíllus of apostólus, van 't gr. apostéllein, z. a post e 1) een afscheids- of ont-
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slagbrief; het naschrift, aanhangsel, de kant
aanmerking ; — apostillee--teknig,
ren , kantteekeningen, enz. maken.
apostolaat, apostolisch, enz. z.
apostel.
Apostróph, gr. (apostróphos, van apostréphein, afwenden) het weglatings-, afkappingsteeken
— apostrophe, f. (gr.
apostr)phé, d. i eig. afwending; de wending
van de zaak tot den persoon) de toespraak;
inz. eene levendige, plechtige of harde toespraak, eene bestraffing; ook eene figuur
waardoor de redenaar het woord tot afwezige personen, zelfs redelooze voorwerpen
richt -- apostropheeren 1) met een
af kappingsteeken voorzien ; — 2) levendig
of krachtig aanspreken, verwijten doen ,
bitterheden zeggen ; Log. de voordracht afbreken om een' afwezende als tegenwoordig
aan te spreken.
Aposy-rma, n. gr. (van apo- syrein,
aftrekken, afscheuren) afschaafsel; Med. de
afschilfering na voorafgegane huiduitslag.
Apotelesma, n. gr. (van apo-teli?in,
voleinden) vo'einding, gevolg, werking; inz.
de invloed der sterren ; — apotelesmá-tiseh, adj. gr. tot de voleinding, tot do
werking, tot de sterrewigchelarij behoor. ende ;
— apotelesmatische kunst, sterre wigchelarij, z. v. a. astrologie.
Apothanasia, f. gr. (vgl. t h a n a t o s)
de ontwijfelbare dood.
Apotheek, f. gr. (van apo- tithénai,
af-, nederleggen ; eig. bewaarplaats, pakhuis)
een artsenijwinkel (beter p h a r m a k o p o1 i u m geheeten); ook eene kast, kist, enz.
met artsenijen, b. v. reis-apotheek ; —
apothéker, m. de artsenijbereider, minder juist kruidmenger (vgl. p h a r m a k opa us, pharmakopola, enz.).
Apothema, n. gr. (v. apo- t-ithénal,
afleggen, verwijderen) Geom. de loodlijn, die
uit het middelpunt van een' regelmatigen
veelhoek op eene zijner zijden valt ; Chem.
de nederslag, het bezinksel van planten
-aftreksl,
Apotheosis of apotheóze, f. gr.
(van apo-theóén, vergoden, van theós, God)
de vergoding, eene plechtigheid bij de Ouden,
waardoor iemand na zijn' dood in den rang
der goden geplaatst werd ; — apotheozeeren, vergoden ; -- elektrische
apotheóze, z. beatificatie.
Apo-therapie, f. gr. (vgl. therapie)
Med. de volkomene genezing, de nakuur;
ook het uitbranden.
Apothèsis, f. gr. (v. apo-tithenai, afleggen) Arch. de aanloop van de kroonlijst
der zuil.
Apothráusis, f. gr. (van apo-thradein,
afbreken, aan stukken breken) Chir. eene
beenbreuk, waarbij een stuk been geheel
van liet been is afgebroken
Apotimésis, f. gr. (v. apo- tinnzcin, schat
schatting, z. v. a. lat. eens u s, z. ald.-ten)d
a potion, z. ond. p o t i o r.
(');

;
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Apotoom, ii. gr. (apótomon, van apotëmnein, afsnijden) eig. een afsnijdsel ; Math.
verschil van twee onmeethare grootheden;
overschot; Muz. het verschil tusschen den
heelen en naasten halven toon.
ApotropteEr, m. gr. (van apo-trpein,
afwenden) afwender ; noodhulp ; - apotropteon, D. (gr. apotrdpaion) een afwendend middel, z. v. a. amulet.
Apozëma, n. gr. (an apo-dzéein, afkoken) Med. een afkooksel van kruiden en
wortelen, kruidendrank.
appaizeeren, z. apaizeeren.
Appalto, appaltatore, z. a p alto.
Apparaat, m. lat. (appar?itus) toestel,
toebereidsel, voorraad van of kistjes met
werktuigen, gereedschappen, hulpniiddelen,
enz. tot een of ander gebruik.
Appareil, m. fr. (spr. aparélj') prachtige berusting, praal, aanstalte ; Fort. de
glooijing aan de wallen voor de kanonnen
en wagens.
Apparéntie, f. lat. (apparentta) of
apparence, f. fr. (spr. aparans') oogenschijnlijkheid, waarsch(nljkheid, schijn, aanzien, uitwendig voorkomen ; - apparent
(lat. apprens, van apparPre, zichtbaar worden, verschijnen) oogenschijnljk, schijnbaar,
duidelijk, openbaar ; - apparItie, f. (apparit)o, in oud lat. alleen : de bediening,
dienst) nw. lat. voorbijgaande verschijning,
b. v. van geesten, spoken; kort verblijf,
oponthoud; - appartor, m. lat. voorheen een gerechtsdienaar, kerkenraadsbode;
pedel, deurwachter.
Appartemént, z. aparte men t.
appassionto, It. (vgl. passie, enz.) Muz.
hartstochtelijk, gevoelvol.
appauvrisseeren(spr. apovri-s--), fr.
(appauvrir, van pauvre, arm) arm maken.
appelleeren, lat. (appeiltire, aanspreken) Jur. zich op eene hoogere rechtbank
beroepen ; de beslissing van een derde vragen ; Mil. door den trommel bijeen roepen;
een' nieuwen inzet wagen om in 't verloren
maar nog voortdurend spel weder mede te
doen; aanslaan (van honden); - appél,
n. fr. Mil. de oproeping, het sein ter verzameling door trommelsiag of trompetgeblaas,
de naamsafroeping ; Jur. beroep op eene
hoogere rechtbank ; vernieuwde inzet bij het
biljart of een ander spel om andermaal in
de zelfde partij te mogen mede spelen ; het
gehoorzamen van honden op den roep ; hof
van appél, een hooger gerechtshof, waarvoor men zijne zaak van eene lagere rechtbank kan overbrengen; nominaal appel,
oproeping der tiamen van de aanwezige leden
in eene vergadering ; hoofdeljke stemming bij
afroeping der namen ; - appell bel, adj.
nw. lat. bevoegd om zich op hooger gerecht te
beroepen ; - appellant, m. een beroeper,
hij. die zijne zaak voor hooger gerechtshof
wil behandeld hebben ; zijne tegenpartij heet
appellaat, ; - appellánten, m. p1.
naam, die in 't begin der vorige eeuw ge-
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geven werd aan eenige bisschoppen en andere
geestelijken, die appelleerden tegen de bulle
Unigenitus, waarbij een boek van pater
Quesnel werd veroordeeld als besmet met
de ketterj van Jansenius ; de Jansenisten ;appelltie (spr. tts), f. lat. (appellato)
heroeping op hooger rechtbank ; appellatTh admissiblis ; een vergunbaar beroep ; a. inadmissibgiís, een verwerpelijk beroep ; a. desérta,
verzuimd beroep; a. frivota, nietig beroep;
a. nuncupath'a, een mondeling ingebracht
beroep; a. scripta, een schriftelijk ingediend
beroep ; a. terneraru, ongegrond, onbezonnen
beroep ; appellatiönis desertTh, z. d e s e r t i o;
—appellativum(nonien) n. lat. Gram.
een gemeen naamwoord, soortnaam, naam,
die aan alle voorwerpen van de zelfde soort
gemeen is, b. v. h u i 5, b o e k.
Appendix, IL aanhangsel, b. v. van
een boek, katalogus, enz., toegift, aanvulling ; - appendicën, p1. nw. lat.
(append'icae) of appendéntiën, z. v. a.
p e r t i n e n t i P II ; eene zaak met al hare
ap- en depenclentien eene zaak met al
wat ei toe behoort ; appendiceeren,
aanhangen, bijvoegen ; - appendicülum, n. liever appendicüla, f. een
klein aanhangsel, toevoegsel.
appercipeeren, nw. lat. (van ad- en
percipdre, z. p e r c i p e e r e n) waarnemen
met bewustheid; --- appercéptie, f. de
opvatting, waarneming ; het zelfbewustzijn,
de zelfbeschouwing.
Appertinentën, p1. lat. (appertinent)a, van appertin7re, ergens toe behoo
bijbehoorende dingen, toebehoor ; cum-ren)
appertinentis, met het bijbehoorende.
Appeténtie, f. lat. (appetenta. van
appetre, naar iets streven, begeren) natuurdrift, begeerte, geslachtsdrift ; - appetiet, appetijt, m. (lat. appetiTtus) neiging en begeerte tot iets, eetlust, honger;
- appetijtelijk, ook appetissant,
adj. fr. (spr. —ti-sth) lustwekkend, prikkelend, uitlokkend, lekker, smakelijk ;
appetItie (spr. tie=tsie), f. lat. (appetito) het begeren, streven, de lust, aandrift;
—appetitief, adj. begerend, aandriftmatig.
applaneeren, z. aplanee ren.
applaudisseeren, (fr. applaudir, lat.
applaud?re, van ad en plaudire, goedkeu
ren met handgeklap) goedkeuren, toejuichen
door handgeklap ; grooten bijval betuigen,
prijzen, billijken ; - applaudissement,
11. fr. (spr. aplodis'mduz) of applaus, n.
nw. lat. (applausus) goedkeuring met handgeklap, bijval.
appliceeren, lat. (applicdre) op iets
leggen, aanleggen, opdrukken ; aanwenden
(inz. een middel); toeleggen, zich voegen;
toepassen ; toedienen ; -- applictur, Med.
het worde aangewend, aangelegd ; - applicbel en applicatief, adj. wat opgelegd, aangevoerd, toegepast, enz. kan wor
den; - applicãtie (spr. tts), f. de
op-, aanlegging; de toediening van uitwen-
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dige geneesmiddelen, het verband ; leervlîjt,
ijver, inspanning ; toepassing ; - applieaten, p1., z. v. a. ordinaten; —applicatuur, f. nw. lat. Muz. de vingerzetting.
appoggiato, it. (spr. appodzjáto) Muz. gesteund, gedragen ; - appoggiat1ra, f. (spr.
—toera) Muz. de voorsiag, eene kleinere
noot, die men vóór eene grootere laat hoo
-ren,
het sleepen, dragen der toonen.
Appoint, n. fr. (spr. apwai ; van a
point, d. 1. op het punt) de kleinere munt
of pasmunt tot vôlmaking eener som of rekening ; som, die 't juiste saldo eener rekening uitmaakt ; - appoint (fr.) of a punto
(it.) trasseeren, z. trasseeren; appointeeren, (fr. appointer) bezoldigen;
de partijen bescheiden ; eene overeenkomst
treffen ; eene rekening met de boeken vergelijken ; - appointement , n. (fr.
apoaiht'maI) bezoldiging, jaarwedde ; gerech-

telijk bescheid.

apponeeren, lat. (appon)re) bijpiaat
; - apponatur, het-sen,bijvogpl
worde toegevoegd, bijgevoegd ; - appos i te (spr. tts), f. de bijvoeging; oplegging (b. v. der zegels); Phys. de ophooping
van buiten, de aanzetting van nieuwe deelen ; Gram. ophelderend of verklarend bijvoegsel, b. v. Ciesar, de roem der veldIi e r e n;-- appositie f, adj. Gram. nw. lat.
In de betrekking der appositie staande, bijstellend.

apporteeren, fr. (apporter, lat. apportdre) aanbrengen, brengen, balen ; —
apporte ! (spr. apOrt') zoek op! breng
bier! — apportage, n. (spr. — lá -zj')
het breng- of draagloon.
Appositie, appositief, z. ond. a p pon e eren.
Apprectie (spr. f=ts), f. nw. lat.
(van 't lat. apprecffri, smeeken) bet smeeken,
de dringende bede.
appreciëeren, z. appretieeren.
apprehendeeren, lat. (apprekendre)
grijpen, vatten, gevangen nemen ; bevatten;
duchten, vreezen ; — apprehénsie, f.
gevangenneming ; bevatting; bezorgdheid;
het begripsvermogen ; — apprehensief,
adj. nw. lat. bezorgd, vreesachtig uit inbedding.
Appréssie, f. nw. lat. de aandruk king ; - appressie-pomp, de perspomp.
appreteeren, fr. (apprêter, v. prêt,
gereed) toebereiden, berichten, inz. aan lakeus, stoffen, enz. eene glanzige oppervlakte
geven ; gereed maken ; — appreteur, m.
tqpbereider, enz. van stoffen ; - appretuur, f. (van 't fr. apprêt, met lat. uitgang) de toebereiding, de glans, bet schoone
uiterlijk aanzien ; de stof, die tot het appreteeren der lakens, enz. dient.
appretiëeren, lat. (appretitire, van
pretjurn, z. ald.) of appreciëeren, fr.
(apprécier) schatten, waardeeren, op prijs
stellen.
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approbeeren, lat. (approbffre) billijken, goedkeuren ; - approbtie (spr.
tts), f. (lat. approbatto) de billjking, goedkeuring, bewilliging, bijval, de vergunning,
inz. tot het drukken van boeken, tot het
uitvoeren van openbare werken.
approcheeren (spr. apro-sjéren), fr.
(approclier) naderen, nabij komen ; ook loopgraven maken ; — approches, t. p1. fr.
(spr. aprdsj') de loopgraven om eene vesting te naderen.
approfondeeren, fr. (approfondir, van
pro/oud, diep) in den grond dringen ; uitvorschen, grondig, naau wkeurig onderzoeken ; — approfondissement, n. (spr.
—di-s'máui) grondig onderzoek, uitvorsching,
navorsching.
Appropinquãtie, f. lat. (v. propinquis, nabij) de nadering, het naderen, inz.
van een tijdstip of gebeurtenis ; — appro-.
pinqueeren, naderen, naderbij komen.
approprieren, lat. (appopritire, van
proprius, z. ald.) zich toeëigenen, aatimati
; — appropriãtie (spr. t=ts), f.-gen
de toeigening, aanmatiging; Chem. de toestand van twee ligctiamen, die zich niet
kunnen vereenigen dan onder medewerking
van een derde.
approvisioneeren,fr.(approvisionner,

-vgl. p r 0 v t Z i e) van levensmiddelen voorzien
(eene stad of een leger), mond- en krijgsvoorraad bezorgen ; ook approviandeeren (z. proviand); - approvian-

deering, f. verzorging met levensmiddelen.
approximeeren, lat. (approriniare;
vgl. proximus) naderen, benaderen, ramen;
-- approximditdo, door benadering; allengs;
— approximätie (spr. t=ts), 1. nw.
lat. de nadering, benadering; — approxiinatief, adj. geraamd, benaderd ; de
waarheid nabijkomend ; — approximative, f. het benaderingspunt.
Appui, n. fr. (spr. apwi; van het oudfr. pujlat. podium, van t gr. poes, voet,,
geuit. podOs, iets boogs of uitspringends)
steunpunt, stut, leuning ; — appui-main
(spr. —inét) de bandsteun, bet stokje, waarop de schilder den arm laat rusten ; — appuyeeren (fr. appuyer, mid. lat. appodiare) op of tegen iets leunen, steunen ; op
iets drukken, blijven staan, aandringen ; (een
voorstel) ondersteunen ; den nadruk geven
(aan een woord of eene lettergreep).
Appûls, m. lat. (applsus) de aanstoot,
beweegkracht.
apris, fr. (spr. apré) na, hierna, naderband ; - apris coup (spr. hoe) te laat, nadat
de zaak reeds is afgeloopen.
Aprietie (spr. tts), f. lat. (v. aprT
cus, zonnig, aan de zon blootgesteld), z. v. a.
in solat ie.
April, m. (lat. dprïlis, van aperire,
openen; v. a. Nan Aphrodite, bijnaam van
V e n u s, zijnde deze maand haar bijzonder
gewijd ; uit aphrOs, schuim, zou men eerst
apr-jilt, dan aprtlis gemaakt hebben ; nog an-
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deren denken aait sper, een everzwijn, dat
de Rom. in die maand offerden) de !ede
maand in het jaar, grasmaand; --- april–
boodschap, f. (fr. poisson d'avril, eig.
aprilvisch) eene laffe scherts, bestaande in
het uitzenden van een' onnoozele op den
I sten april, om iets ongerijmds of plat niet
te verkrijgen is te halen, welken persoon
men dan aprilgek heet.
à prima vista, z. prima vista, onder p r ini u 5 ; — a pridri., z. ond. prior ; -- ic proportion, z. ond. p r o p o r t i e; -- (i propus,
z. ond. proponeeren.
Apsiden, A b s i d e n, f. gr. (pl van apsis,
of eig. hapsis, d. i. verbinding; ronding, wel :ving) Astron. de beide keerpunten in de
baan der planeten, waarvan het eene het
verst, het andere het dichtst bij de zon is;
— apsidenlijn, f. de grootste as der
planetenbaan of de rechte lijn , die het
aphelium niet het perihelium of de
beide apsiden verbindt.
Apsychie, f. gr. (van a priv. en
psyche, z. ald.) afwezigheid van den geest;
onmacht, tlaauwte.
Aptéra, pl. gr. (van a priv. en ptéron, vleugel) N. H. ongevleugelde insecten,
vleugellooze gekorvene dieren.
apteeren, lat. (apture) aanp assen, van
pas maken, schikken ; -- apteering, (le
van pas making; — aptitude, f . fr. de
geschiktheid, aanleg, bekwaamheid.
Aptöta, n. pl. gr. (vgl. p t o s i s) Gram.
naamwoorden zonder naamvalsbuiging, onveranderlijke naamwoorden.
a punta (i'arco, z. punta ; — a l)'^znlo, z.
ond. punctum.
Apurement, ni. fr. (spr. a pu r'rndn)

(lat. aquaek-duuclus) of fr. aqueduc (spr.
akeduuk) eene waterleiding; een duiker; Med.
een kanaal in het menschelijke ligchaam,
b. V. dat van het slakkenhuis in 't gehoororgaan ; --- aquag ium, n. lat. eene walergroef; en aquatium, Jur. het afwateringsrecht, ale 1 ►evoe;;dheid om het water
van een stuk land, enz. af te leiden ; —
aquamanile, n. luid. lat. (van 't lat.
aqua, water, en mantis, hand) het watervat,
-

.t aarin (le katte. priester bij 't mislezen de
handen wascht ; -- aquamarijn , n.
(.van liet lat.. aqua -marina, zeewater) een
zeegroene, doorzichtige- edelsteen, ook be r y l
geheeten ; ook eene zeegroene verve of kleur;
--- aquarel, ti. (van 't ital. acquerello, van
acqua-—lat. aqua., water) fr. Piet. doorzichtige waterverw, teekening met waterverw;
E4aterv erwkwtst, waarbij de lichte plaatsen

-

-

-

door het doorschijnende witte papier gegeven w orden ; --. -- aquarium, n . lat. (van
aquarius, a, am, . tot het w ater behoorende
enz., van aqua, z. ald.) de bewaarplaats van
het water in eene apotheek ; — aquarius, m. de waterman, een der i12 sterrebeelden van den dierenriem ; (de zon staat
schijnbaar in dit toeken in January) ; —
aquatiliën, n. p]. (lat. (1quatilia) N. H.
waterschepsels, waterdieren en waterplanten ; ----- aquatínta, f. (spr. —tienta)
ital. acqua tinta, d. i. eig. gekleurd water)
eene soort van waterkleur in de graveer
kunst die aan te wenden; —-kunst;de
aquátische planten, water- of moe-

rasplanten.
á quatre épingles, a quatre mains, z. end.
quatre ; — a quattro (voci), z. end. quattro.
Aquavita, f. lat. (aqua vitae) levens-

-

Fin. het nazien, onderzoek, afsluiten der

rekeningen.
apyrenisch, adj. gr. (van a priv. en
pyrfn, de kern van het steenooft) kernloos,
zonder pit ; — apyrenomele, f. (vgl.
m e l e) Chir. de sonde zonder knopje.
apyrétisch, adj. gr. (vgl. p r e ti k a,
enz.) koortsvrij, zonder koorts; -- apy-

rexie, f. koortsvrije toestand.
apyrisch, adj. gr. (van a priv. en ppr,
vuur) vuurbestendig, vuurvast, onbrandbaar.
a quadro, liever d quattro, z. ond. quattro.
aqua, f. lat. water; aqua et igne interdictus, lat. een verbannene, wier water en
vuur ontzegd is ; aqua mi/ti haeret, eig. het
water hapert bij mij : ik ben in verlegenheid; aqua fortis, f. lat onzuiver salpeter
uit vitriool en salpeter gemaakt tot-zur
scheiding der metalen, enz. ; aqua gregor-alna, gregorisch water, zuiveringswater, dat
met asch, zout en wijn vermengd is, dus
genoemd naar paus Gregorius IX; —
aqua–Toffána, een langzaam doodend
giftwater, dus genoemd naar eene ital.
giflmengster T o f f a n a; aqua regis, koningswater, een mengsel van salpeterzuur en
zoutzuur ter oplossing van het goud, den
koning der metalen ; — aqueduct, m.
-
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water, gekruide brandewijn, afgetrokkene en
verzoete lbrandewijn.
Aquifolium, z. a c r i f o l i u m.

aquVla, f. lat., de arend, adelaar; naam
van een ster rebeeld ; Arch. sieraad in de
gedaante eens arends aan den gevel van een
huis ; Archaeol. een lezenaar in de gedaante
van een' arend met uitgespreide vleugels;
aquila alba, eig. witte arend ; in de alchemie : de steen der wijzen.
Aquilo , in. lat. de noordenwind of,
juister, de noordoostenwind; — aquilÓnisch, adj.(lat. aquilonzus, a, um)noordelijk.
ara, f. lat. of de het altaar ; pro aris et
[ocis, voor altaren en haardsteden, d. i. voor
zijn eigendom, voor 't vaderland (strijden).

Arabier, m. inboorling en bewoner van
liet groote aziat. schiereil . Arabië (d. i.
avondland, van 't hebr. dreb, avond) ; —
arábisch, adj. den Arabieren eigen of toebehoorend ; uit Arabië afkomstig ; de ar a bi,.s c h e taal, eene der semitische (z. ald.)
talen ; — Arabélle, vrouwen : eig. de
arabische vrouw ; — arabéske, f. (it.
arabesco, rabesco, m., fr., arabesque) pl. a ra
b e s k e n, of morésken, arab. figuren, ver
bloemen, planten, enz.,-sierngvalofwk,
aangebracht op de wijze der Arabieren, wier
-
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godsdienst het afbeelden van menschen en
dieren verbiedt ; arabisch beeldhouw -, bouwen schilderwerk ; ook bouwsieraden in 't algemeen ; -- arabj ci, m. pl. eene secte
der 3de eeuw, die leerde, dat de ziel met
het l igcbaam stierf en weder opstond ; —
arabiciteit, f. nw. lat. het wezen en de
kennis van de arabische taal -- arabis

appel; aranci.no, sinaasappel) kleine Bedroog
de en gesuikerde oranje -appelen.
Ares of ara, m. N. H. een prachtige,
langstaar tige W.indische papegaai ; inz. de
r o n d e ara of indiaansche raaf; vgl. ook
macao.
Arba, f. turk. (araba, wagen) een oos-

-mus,.en
eigenaardigheid van het ara-

inz. voor vrouwen.
Arbalète, f. fr. (van 't lat. arcubalista,.
eene werpmacliine niet een' boog), samen
boog, waarmede men pijlen en ander-gestld
werptuig met meer kracht en juistheid dan
met den gewonen boog voorschiet, hand- of
voetboog; Arch. dakschoorbalk in 't boven
-delvan
een fr. dak.

;

bisch --- arabist, m. een kenner der
;

arabische taal.

Arachniden of araneáden, f. pl.
gr. (van aráchnP, spin, lat. arani a) N. H.
dieren van bet spinnengeslacht ; --- arachnoditis, f. died. ontsteking van het spinnewebsvlies der hersenen ; — araehnoide,
Anat. het spinnewebs- of derde hersenvlies;
— arachnolíthen en arachnieten,
spinnesteenen, versteende zeespinnen, stee

; — arachno -nemtspiwbïgurn
spinkunde,-logienar ,f.d
de kunst om uit de waarneming der spinnen
het weer te voorspellen ; .— arachno —
bog en araneoloog, m. een spinkundige, spitikenner — arachnopodion,
;

n. Chir. de spinnepoot, een chirurgisch
werktuig.

Areeometer, m . gr. (van araiós, d, ón,
dun) z. v. a. hydrometer, z. aid.; —
areeometrie, f. de bepaling van de dichtheid en van het specifiek gewicht der vloei
hier-stofen;—ar^l,Ach.met
en daar of ver vaneen staande zuilen ; dunzuilig; -- areeo—thérmometer, m. gr.
een werktuig, dat de graden van de zwaarte
der vloeistoffen, te gelijk met hare temperatuur aangeeft. — araeotika, n . pl. Med.
uitdrogende, mager makende spijzen en artsenijen ; — ar^eótiseh, adj. gr. Med.
zweetbevorderend, de poriën openend, de
vochten verdunnend.
Araf, arab. (pl. van ur/', hooge plaats)
in de muham. godsdienst eene middelplaats
tusschen paradijs en hel, eene soort van
vagevuur.
Arain, m. fr. (spr. arèn) Kmt. indisch
gestreept en geruit taf.

Arak of a r r a k, ook rak, m. (arab.
araq, zweet, sap, afgetrokken geestrijk water, v. araqa, zweeten) rijstbrandewijn, een
zeer geestrijke drank, die uit rijst, suiker
en kokosnotensap gestookt wordt.
Ara1la, f. (canadaasch en nw. lat. ara t(a) Bot. beidragende engelwortel ; inz. eene
N.amer. soort (aralia rpinbsa) met eenen
stam van 8 tot 10 voet hoog en een' geneeskrachtigen wortel.

Araneïden, z. a r a c h n i d e n ;--- ara
-neograph,
m. de spinbeschrijver; —

araneographie, f. de spinbeschrijving;.
— araneologie, enz., z. a r a c h n o l ogie, enz.

Aranzáda, f. sp. een morgen lands,
vlaktemaat in Spanje, inz. bij wijnbergen
73 w varas of 381 are (z. aid.)
Aranzini, m. pl. it. (van arancia, oranje-

tersch rijtuig met 2 wielen en één paard,

Arbigássi, pi . turk. de opzichters over
de hofbedienden des sultans.
Arbiter en arbitrátor,m .lat. scheids
man, scheidsrechter in geschilzaken; — arbitrair, adj. (lat. arbitrarius, a, urn) willekeurig, eigenmachtig, eigendunkelijk; —
arbitraal, adj. (fr. arbitral) Jur. door
scheidslieden beslecht of te beslechten ; —
arbitrium ,n. lat. de uitspraak van scheids-rechters, machtspreuk ; ook de meering, het
goedvinden, de vrije keus, willekeur; —
arbit-rium boni viri, billijke uitspraak ; a..
divfnum, het goddelijk raadsbesluit; a. ju cacis, niet goedvinden, de uitspraak des rechters ; a libcrurn, de wilsvrijheid, vrije keus;
— arbitrlio, it. Muz. naar goedvinden (bitj.
-

de maat); — arbitreeren, lat. (arbitrári) naar goeddunken of gissing te werk
gaan ; Kmt. wisselkoersen berekenen ; —

arbitrage, f . fr. (spr. trd-zj) de raming,
benaderende schatting; de beslissing of uitspraak van eenen door partijen gekozen
scheidsman ; Knit. de vergelijking der ver
wisselkoersen, berekening van de-schilend
loopende w aarde van geld en wissels; —
arbitrátie (spr. tie fsie), f. lat. (arbi—

tratto) het goeddunken; de schatting.
Arbíth, n. (van 't hebr. dreb, avonds
het avondgebed der Joden.
Arboláde, f. fr. per enlade, taartjes uit
meel, melk, boter, suiker en peremost bereid.
arbor, f. lat. de boom ; arbor Di? nae, lat.,
de boom van D i a n a, z. ond. D i a n a; arbor genealogica, de stamboom ; arbor vitae,
de levensboom ; — arboresceeren (lat.
arboresc(re), tot een' boom worden ; — arboreseént (lat . arboréscens), als een boom
wassend ; — arboreseéntie, f . n*. lat.
boomvormige groei ; — arboreeren, nw .

lat. (fr. arborer) Mil. oprichten, opsteken,
b. v. vaandels, alarmseinen, enz.; — arborizatie, f. natuurlijke loof- en boomteekening op steenen, vgl. dendriet ; --arboríst, m. fr. een boomkweeker.
Arbouse, f. fr. (spr. —boet' van 't
lat. arbu'tum) Bot. zandbes, zeekers.
Arbousse, f. fr. (russ. arboes; oorspr.
karboes, waarsch van 't perz. kherboesch,.
meloen) Bot. de watermeloen van A strakan..
arc, m. fr. (v. 't lat. arcus, z. aid.) boog;:
;
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kamerheer ; --- archicance11arus, in.
nw. lat., of archichancelier, t. (spr.
arsj?-ij (t hse-lj) in. aartskanselier ; -- archidépf'er ,in. (vol. (1 a p i f a r), de eerste
voorsnijder ; - archidiak6nus, m. gr.
(vgl. d i a k e n) de eerste (geestelijke) ambtshelper ; - archidiocees, n. (vgl. dioc e e 5) het geestelijk grondgebied van een'
aartsbisschop ; - archidux, in. nw. lat.
(vgl. dux) aartshertog.
Archief, n. (lat. archgvuni, van het
gr. ar ( hÏon, d. i. raadhuis, overheidshuis)
de verzameling, bewaarplaats van oorkonden,
acten, brieven en alle audere staatspapieren;
- archivËrius, archivist, m. nw.
lat. de bewaarder, opzichter der oorkondes,
hij de Ouden ook a r c Ii i o t a genoemd ; archIvisch, adj. tot oorkonden betrek
-kelij.
archiëpisköpus, m. gr. (vgl. e p is—
k o p u s) aartsbisschop ; - archiëpiskopaal, adj. aartsbisschoppelijk ; - archigymnasium, n. gr. oppergymnasium, eene
hoofdschool ; - archihierarch, m. (vgl.
hierarch), de aartspriester, hoogepriester ; -- arehihierarehie, t. gr. liet
hoogepriestercdhap.
archilóchisch , gr. bijtend, vinnig,
hevig smalend (van voorden of geschriften),
naar canes gr. dichter A r c h i 1 a h u s van
Paros, uitvinder der jambische poëzij.
Archimagus, n. (van archi- en magus,z. aid.) aartstoovenaar, oudperzisch
hoofd der in a g t ; - archimagie, t.
aartstooverj ; goudmakerj ; z. v. a. alch e
m I a ; - archimandriet, m. nw. gr.
de geestelijke gezachhebber over een of meer
kloosters in de
li grieksche kerk ; — archimonasterum, m. (vgl. monasfe rium)
wrochten der Ouden, inz. die der Grieken
het hoofdklooster ; - archic.ekonomIst,
en Romeinen ; - archieo1ógisch, adj.
oudheidkundig.
m. (vgl. ce k 0 ii o m i 5 t) de beheerder van bet
Archer, m., p1. archers, fr. (spr. kerkvermogen ; - archioffica, ti. p1.
11w. lat. (vgl. o ffi cÏu in) aartsambtcn ; -arsjë, v. arc, boog) boogschutters ; ook:
lichte ruiters, aanvankelijk met hogan gearchippa, m. de eerste kerkopziener in
de grieksche kerk.
wapend.
Arches-court, z. v. a. Court of ArArchipelgus, m. gr. doorgaans verkort tot archipel (eig. hooidzee, van archidies . II. eng (spr. ártsjes-koort; v. arches,
z. aid., en pélacjos, zee) eene eilandenzee,
bogen, en court, z. aid.). het geestelijk opinz. die tusschen de kust van Griekenland
pergerechtshof, opperconsistorie van den aartsen Klein-Azie.
bisschop van C a n t e r b U 1 y (slI. MnterArchipresbter, m. gr. (vgl. archibern), (lus genoemd naar den gewelfden toen presbyter) een opperkerkvoogd, aarts
ren van de St-Maria -kerk, waar hel
gewoonlijk vergaderde.
; - archipresbyteriaat, II.-priest
Archetpum, n. gr. (van t gr. ar M- het opperkerkvoogdsambt.
Architékt, m. gr. (architékttin, van
&jpos, on, het eerst en als model geslagen
archi-, z. aid., en téktdn, houtbewerker,
of gestempeld; vgl. t y p u 5) de eerste stemtimmerman, enz .) bouwmeester, bouwkunPel ; het oorspronkelijk schrift of beeld ; de
dige ; - architektoniek, t. de leer
eerste, oudste druk, z. v. a. o r g i n e e 1;
—archetpisch , adj . daartoe behoorend. der bouwkunst ; ook de kunst om een wearchi---, gr. (van árchein, de eerste zijn, tensdhappeljk gebouw (systema) op te trekken; - architektónisch, adj. bouwheerschen) overeen komende met het ned.
kunstig, naar de regelen der bouwkunde;voorvoegsel aarts (z. a.);—archiãter, in.
architektonograaph, m. een bouwgr. (van idtrOs, arts) de eerste arts, opper
werkbesch rijver ; - architektonograarts, lijfarts; - archibouffon, in. ti.
phie, f. gebouw beschrijving ; - archi(spr. arsjThoefOs) een aartspotsenmaker ; tektuur, t. lat. (architcctiira) de bouwarchicarnerarus, m. ow. lat de aarts-

—are-boutant,

1TL. (i'. ----boet (i, h) Arch.
steunboog, geweifpijler ; schoor ; --- arcbouteeren (f!. arc -bouter) door geweif pijlers steunen, ondersehiagen, stutten ; Arcade, f. fr. boogsgewijze opening; Arch.
booggeweif, geweifde gang Iii ssclien zullen.
Arcanson,n.fr.,z..a. kolophonium.
Arcänum, ti., p1. a rci n a (van orcZinus, a, urn, geheim) geheimenis, inz. een
geneesmiddel, weiks beslanddeelen en hereiding geheim gehowlen worden ; — arcanist, in. nw. lat. de hezitter van geheime
middelen of kunsten, geheimeniskramer.
arcáto, it. Muz. met den strijkstok gestreken (vgl. a r c o).
Arceaux, p1. fi. (spr. arsô, van arc=
lat. arcus, boog) boogkiommingen ; Arch.
saamgestreiigelcle togen in den vorm van kiaverbladeren, als sieraad aan beeldhouwwerk;
arceeren, arceering, z. schrafIcere n, sch raffeerin g.
Archaus of ArchCu s, m. gr. (van orchãcos, arch?Aos, oudvaderlijk, van arc/iC, aanyang) Alch. Ievensstof, vuurstof, de naam
van het vuur, dal men als universeel heginsel in het m'l(Ien des aardhols plaatste;
wereldgeesl dc alles bezielende innciljke
kracht der aarde.
Archalamus, iTO. gr. (van arcMcos, a,
on, oud) Gram. een verouderd woord, verouderd spraakgebruik ; - archalstisch,
adj . verouderd, oiigebruikelj k; oudvaderlijk;
— archseographie, f. beschrijving van
oudheden ; — archseográphisch, adj.
die beschrijving hetreffeede; - archseobog, m. ccii oudheidhenner, -vorscher,
-onderzoeker ; -- archeo1ogïe, f. de
oudheidkunde, de kennis van de kunstge-

,
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-
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kunde, bouwwijze ; de verdeeling eti inrichting van een gebouw ; -- architectura ei
de burgerlijke bouwkunde ; a. hydrau--vils,
lica, de waterbouwkunde ; a. niilitáris, de
krijgsbouwkunde ; a. navellis, de scheepsbouwkunde.
Architraaf, ni. gr.-lat. (van archi-, z.
ald., en trabs, balk ; fr. en it. architrave)
het onderste gedeelte der kroonlijst (cornis);
een hoofdbalk, onder- of bindbalk, de bovendrempel.
Arehitype , liever archetypum,
z. ald.
Archivarius, enz., z. ond. archief.
Archivolte, f. fr. (spr. arsjiwólt') Arch.
sierlijk snijwerk aan boogge w elven.
Archocéle, f. gr. (van archós, de aars)
Med. de endeldarmbreuk ; — arehoptóma, n., of archoptósis, f. gr. de uit
endeldarm ; — arehor--zakingvde
rhagie, f. bloedvloeijing uit den aars; —
archostegnósis, f. (vgl. s t e g n o s i s)
vernaauwing van den endeldarm; — ar
f. de pijpzweer of fi stel in-chesyrinx,
den endeldarm.
Archologie, f. gr. (van arch, aanvang)
de au angs- of grc; :Dicer, z. v. a. fun damentale philozophie.
Archon en archont, in., p1. archónten, gr. (van árclzein, de eerste zijn,
heerschen) heerscher, aanvoerder, in 't oude
Athenen de titel der hoogste overheidspersonen na de verdrijving der koningen ; bestuurders, regenten ; — archontici, in.
pl. secte der 2de eeuw, die o. a. de opstanding der dooden ontkende.
Archoptoma, enz. ; — arehosyr'inx, z. ond. archocele.
Arciere, z. ond. arco.
Arcieten of a r c a c i e t e n, m. pl.nw.
lat. (van 't lat. area, kast) versteende boog of bootvormige schelpen.
arco, it. ( lat. arcus) de boog; Muz.
strijkstok ; liet teeken voor den vioolspeler
om na een pizzicato weder den strijkstok
te gebruiken ; van daar coll'arco, met den
strijkstok ; — arciere, m. (spr. artsjiëre;
vgl. het fr. archer) een boogschutter, lijf
arcieren–garde (vaak be--wachter;d
dorven tot hartschier, hatschier, z.
ald.) de oude keizerlijke lijfsvacht te Weenen.
Arco en Arcot (spr. arkó) of arcou
(spr. arkóé) m. fr. metaalschuim, slakken
bij het metaalsmelten.
, arctus, a, um, lat. eng. naauw, saamgedrongen ; scherp begrensd of bepaald ; comp.
arctior, arctius, enger, scherper, enz. ; —
arctior citatio, f. lat. Jur. scherpere dag
arctius jus, het naderrecht; arcti--varding;
us manddtum, n. een dringender bevel ; —
aretátie (spr. tie tsie), nw. lat. (van
't lat. arctáre, vernaauwen) Med. vernaauwing der ingewanden en daaruit voortspruitende verstopping; Chir. het samensnoeren
van een ligchaamsdeel door een verband.
arcus, m. lat. de boog, 'kromming, wel-

ving ; arcus diurnus, Astron. de dagboog;
a. nocturnes, de nachtboog ; arcus triomphális, de zegeboog, triomf boog ; a, visiónis,
Opt. de gezichtsboog; — arcutim (van
arcudre, boogvormig krommen) boogvormig ;
— arcuatie (spr. t ts), f. lat. de krom
boog- of beenderkromming; — arculus,-ming,
in. een boogje ; -- arc lus senilis, m lat.
ouderdomsring, z. v. a. het gr. g e r o ntotoxon, z. ald.
Ardásse of a r d é s s e, f. fr. grove zijde,
perz. floretzijde ; — ardassíne, f. parel
schoonste soort.
-zijde,van
Ardeb, m. arab. eene graanmaat in
Egypte, Syrië en Abyssinië
2 71 tot
2 8 4 liters.
Ardelio, m. lat. pl. ardeliónen,
bedrijvige lediggangers, die als ware 't met
ijvervuur rondloopen, en toch eig. niets doen
(vgl. polypragmosyTne).
Ardelle, n. (fr. eau d'Ardelle, waarsch.
naar den eigennaam van een' persoon, of
naar het fransche dorp Ardelles zoo geheeten) nagelwater, een fijne brandewijn uit
kruidnagelen en muskaatbloeinen gesticht.
ardént, lat. (árdens. van ardere, branden, gloeijeu) gloeijend, vurig, hevig; -ardor, -in. lat. of ardeur, f. fr. gloed, hitte,
warmte, ijver; ardor stornáchi of ventriculi,
lat. Med. hevige maagpijn.
ardito, it. ( fr. bardi, z. ald.) Muz.
stout, koen.
Are, m. fr. (van 't lat. area, z. ald.) de
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=

eenheid der vlakte- of iandrnaten in het

metrieke stelsel, vierk. ned. roede 100
viert. meters of ellen of = 7,0457 vierk.
roeden ; het 1 ode deel daarvan heet deciare ; het 10 0 ste deel centiare de
vierk. nederl. ei; en het 10 0 0 ste deel milliare, ongeveer 1 vierk. rijnl. voet.
De veelvouden heeten : decare, eerre maat
van 10 aces ; hectare 1 o o ares, onze
bunder; kilare 1000 ares; myriare 10,000 ares, onze vierk. mijl =
0,18225 geographische of duitsche mijlen.
Area, f lat. eene vrije, ledige plaats;
een strijdperk, eene renbaan ; de grondvlakte,
plattegrond ; Med. een hoofdzeer, dat kaal
verwekt; Bot. kruid -, bloembed; —-heid
areaal–grootheid, f. vlakte-grootheid,
vlakte - inhoud, b. v. van een gebouw.
Areb, oostindische rekenmunt, groot 2i 5
lak roepijen of 2, millioen roepijen.
à reculons, z. ond. r e c u 1.
Arédas, pl. eene soort van lichte oost
stof, uit de blinkende vezels van-indsche
zekere zijdeachtige planten geweven.
Arefáetie, f. ow. lat. (van liet lat.
are - facére, drogen) Pharm. droogmaking, uitdrogen.
Arek, aréka, f. mala.baarsch (arech,
sp. en port. areca) of arékapalm, ook
p i n a n g, Bot. eene soort van palm in Azië,
uit welks nootvormige vruchten het zoogen.
katsjoe (katechu) of japansche aarde,
een samentrekkend middel in bloedvloeijin-
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gent blanc, fr. (spi. —bfaui) zilvermunt; a.
comptant (spr. --kotO) baargeld, gereed
geld; a. courant (spr. —koerdh) gangbare
munt ; 0. haché (spr. /iasjé) eig. fijn ge-

gen, bij veislapping van het tanthieeseti, enz.,
wordt verkregen ; le Indiëts kaauwen de
pillen met betdibladen en een weinig kalk.
Arelaat, n. of Arelátisch rijk
(naar de stad A r e 1 a s, nu Arles, in Z.
Frankrijk) het Bourgondische rijk in de 9de
en lode eeuw.
Aréna, f. lat. het zand, de zandbaan,
kampplaats in het amphitheater der oude
Romeinen ; - arendtie, f. ow. lat. =
arenösum baln?um, Med. een zandbad.
Aréndal, m. sp. Geogr. naam der steppen van Nieuw-Kastilië in Spanje.
Arendaliet, m. (ook a k a n t li ik P n e)
Min. een donkerblaauw -groene, ondoorzichtige steen, tot de talksoorten behoorende, in
41e ijzermijnen van A r e n d a 1 in Noorwegen.
Arendãtor en arende, z. ond. a r
r e n d a t o r.
Areöla, f. lat. (verklw. van area, z.
aid.) kleine vlakte, perkje; gekleurde kring
om den borsttepel;. Astron. kring om de maan.
Areometer,liever a ra 0 m e t e r, z. aid.
Areopàgus of areopaag, m. gr.
(Areiópàgos, van 'Arelos, van Ares [z. aid.]
gewijd, en págos, heuvei) eig. Marsheuvel;
een gestreng gerechtshof te Athenen, dlt op
eenen aan Ares (Mars) gewijden heuvel werd
gehouden, en welks leden, zegt men, des
nachts, zonder licht, de partijen hoorden;
fig. eene vergadering van eerwaardige rechters, regenten, wijzen, geleerden; - areopagiet, m. een rechter van dit gerechtshof.
Areostylon, areothermometer,
enz., z.arao--.
Ares, m. gr. (,4r Fs) Myth., z. v. a. lat.
Ma r s (z. a.); - areotektoniek, f. gr.
de leer van 't aanvallen en verdedigen der

hakt zilver; verzilverd metaal, ook voorwerpen van verzilverd metaal ; a. plaqué,
gepiatteerd zilver, pleet, pleetzilver (met
zilverbiad overdekt metaal); a. vitreux (spr.
—witreu) glanszilver, glanserts; - argentaal of argentaan, n. nw. lat. schijnzilver, kunstzilver, nieuw zilver, eene metaalvermenging uit koper, nikkel, zink, ijzer
en tin; argentarus, m. lat. een wisselaar bij dc Romeinen ; - argenterie,
f. ft. (spr. arzja?tt'rie) zilvergoed, zilverwerk;
- argenteeren, fl (spr. arzjaht—)
verzilveren ; - argenture, f. fr. (spr.
arzjahtuur') , de verzilvering.
Argiliet of argilliet, ni. (van het gr.
drglos, dvgillos, lat. argilla, fr. argue, witte
klei, v. 't gr. arpOs, args, wit) klei- of alumscbiefer ; - argilolIth, m. gr. leisteen.
Argiven,m. p1. (lat. .4gîvi) de bewoners
der gr. prov. Argos of Argolis; bij de lat.
dichters voor Grieken in 't algemeen genomen.
Argologïe, f. gr. (van argôs, On, onwerkzaam, ledig) nietsbeteekenend gesnap.
Argonauten, in. p1. gr. (van naüt7s,
schipper) J a z 0 n s reisgezellen, Argo -bevaar
ders, de naam der grieksche helden, die ter
verovering van het gulden vlies op het
schip A r go den tocht naar Colchis deden;
- argonaut, m. ook eene soort van
zeeslak, de papier-nautilus ; - argonautika, n. p1. de geschiedenIs van den tocht
der Argonauten, door Apoilonius v. Rhodus
en Valerius Flaccus als heldendicht bewerkt.
Argosy of Argozie, f. eng. (vgl.

vestingen

het mid. lat. a'rqis, een vrachtschip, zoo ge-

Aretaloog, m. gr. (aretdlOgos, van
Crït, deugd), p1. aretalógen, lofredenaars der deugd, gewaande wijsgeren in 't
oude Rome, die zich tot tafelschuimers en
potsemakers verlaagd hadden ; ---- aretalogie, f. het snoeven op deugd; 't bedrjf van een' potsemaker; - Aretine,
vr.naam.: deugdzame, deugdrijke ; - aretologie, f. gr. de deugdleer, zedeleer.
a revoir, z. revoir.

beeten naar bet schip Argo, z. a r g o n a uten), de kraak, karak (z. ald.), eene soort
van groot koopvaardijschip.
Argot, n. fl. (spr. argO ; van het veelvuldig gebruikte ergo [z. aid.] door lien,
die latijn, en dus voor iiiet-geleerden onverstaanbaar spreken ; van daar ei-pater,
woordetwisten, en arqotiser , dievetaal spre
ken) taal der gaauwdieven, landloopers, bedelaars onder elkander ; dievetaal, koeter
waalsch ; -- argoteeren, ârgotizeeren, brabbeltaai, dievetaal spreken ; argotIsmus, m. barb. -lat., eene uitdrukking of eigenaardigheid der dievetaal.
Argousin, m. fr. (spr. argoezèh; waarsch. bedorven uit het sp. a 1 g u a c i I, z. aid.)
een opziener der galcislaven, roeiineester.
argueeren, lat. (argure) aantoonen,
overtuigen, bewijzen ; - argument, n.
(lat. argumntum) de l)ewijsgrond, het bewijs ; Litt. de stof, inhoüd, hoofdinhoud van
een geschrift, gedicht, enz.; argument
der b r e e d t a, Action. de afstand eener
planeet van haren opgaanden knoop; argumentum at iiividi'a , een boosaardige
scijijngrond ; -- 0. achillum, eene vaiscbe
s luitiede of gevolgtrekking ; a. a contrario,
7*

-

-

Arg1i, n. perz. (arqalij of m o u f1 on,
m. fr. (spr. moeflóIt) het muffeldier, wilde
steenschaap, inz. in Siberia en noordwestelijk
Amerika.
Argrndsche lampen, naam der
door A r g a n d in 1783 te Londen uitgevon
met eene bolle rolvormige pit-tienlamp,
en eene glazen buis rondom de vlam.
Argéma of Argémon, n., ook Argémos, m. gr. (van argôs, args, wit)
Chir. eene witte oogviek, een zweertje op
het hoornvlies.
argntum, n. lat., argent (spr. arzjd'n)
ft. n. zilver; zilvergeld; argéntum foliiitum,
bladzilver; a. ful&nans, knaizilver; a. muSTL'ufl, vaisch zilver (wit tin mei bismuth
en kwik); 0. ViVum, n. kwikziiver ; -

-
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een aan het tegendeel ontleend bewijs of
besluit ; a. ad homineni, een algemeen begrijpelijk, naar de bijzondere vatbaarheid des
hoorders geschikt en daardoor duidelijk beWijs; een bewijs, waarbij men iemand met
zijne eigene gronden bestrijdt ; persoonlijke
Bewijsgrond; a. ad veritátem, een bewijs, dat
van algemeen geldige, wetenschappelijk erkende beginselen uitgaat; a. a tutu, zekerheidsbewijs, geruststellend bewijs, een sophistisch bewijs, waarvan inz. de katholieke prozelietenmakers zich bedienen ; a. baculinum of a ba
een stok- of knuppelbew ijs; a. e con--cizlo,
sénsu pentium, een bewijs, dat zich op de
overeenstemming van alle volken en tijden
beroept ; a. extérnum, een bewijsgrond, ontleend aan een buiten het geschilpunt liggend
voorwerp; a. intérnum, een in het onder
-zelf gelegen bewijsgrond ; a. legis, de-werp
grond der wet ; a. palmarium en a. primarum, een beslissend bewijs, hoofdbewijs ; —
argumenteeren (lat. argumentdri), een
bewijs geven, gevolgtrekken, besluiten ; —
argumentátie (spr. tie tsie), f. de gevolgtrekking, bewijsvoering; ook de wijze van
betoogen en besluiten ; -- argument—
tor of argumentíst, hij, die 't bewijs
levert, bewijsvoerder; — argumenteus,
adj. (lat. argumentósus, a, um) rijk aan stof
of aan bewijsgronden.
Argus, m. gr. ('Argos) Meth. een prins
van Argos, de bewaker van Io, die door.
Juno in eene koe wss veranderd; hij had
10 0 oogen, waarvan 5 0 beurtelings geopend

en gesloten waren; van daar: een zeer waakzaam, scherpzichtig oppasser, bediende, spion, een jaloersch echtgenoot; a r g u s-o o g e n,
altijd opene, wakkere oogen, waaraan niet
licht iets ontgaat.
ArgutiÈn (spr. t ts), f. pl. lat. (argutiae) . spitsvindigheden ; — argutiëus,
adj. ow. lat. spi'.svíndig --arguteeren(lat.
argutdiri), spitsvindig spreken ; haarkloven.
Argyride, n. gr. (v. arg7ros, zilver)
zilverhoudend zwavelkies ; — argyrItis,
f. zilvererts, zilverglit (cig. loodglit) ; —
argyrídisch, adj. zilverhoudend ; — argyrodamas, m. kattezilver; — argyrolde, f. schijnzilver, kunstzilver, pleet,
een naar zilver gelijkend metaalmengsel
— argyrokómisch, adj. zilverharig
-- argyrokatie (spr. t ts) , f. de
geldheerschappij, de macht uit rijkdom geboren ; -- argyrolith, m. een zilverkleurige steen ; — argyromanïe, f. de
geldwoede, onverzadelijke geldzucht; — ar
schijnzilver, een zilver-gyrophan,.
metaalmengsel, in 1809 door Wolf-achtig
te Dresden uitgevonden; -- argyropÓea
of argyropceie, f. de gewaande kunst
van zilver te maken.
Aria, f. ital. 1) ( lat. aër) lucht;
ária cattiva, of mala aria, kwaadaardige,
koortsverwekkende lucht in Italië, vooral bij
de Pontijnsche moerassen en in de Maremmen (z. ald..); — 2) f. (uit het it. aria,
;

;

fr. air, z. ald.) eig. lucht, wind ; dan : wijs,
lied, gezang, zangstuk, door eene enkele
stem uitgevoerd en eene uitstorting des gevoels behelzende ; — ariétte, f. fr. eene
kleine aria, een liedje zonder muzikale ver
-- arioso, it. voor den zang ge--sierng;
schikt, te zingen; als subst. arioso, n.
eene zeer eenvoudige aria, waardoor het
langwijlige van het recitatief (z. ald.) in
cantaten aangenaam wordt afgebroken.
Ariadne, f. gr. naam der dochter an
1VI i n o s, koning van Kreta, 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 An
ado e, het hulpmiddel om uit eerre netelige
omstandigheid to geraken, om een ingewikkeld vraagstuk op te lossen.
Arianísmus, n. de leer van Arius,
(priester te Alexandrie in de Ode eeuw) en
zijne aanhangers, die Jezus voor niets meer
dan een' mensch verklaarden ; — Ariánen, m. pl. aanhangers van de leer van
Arius.
aríde, lat. (arzduus, a, urn) droog, don
-- ariditeit, f. (lat. ariditas) droogheid,
dorheid, magerheid, ook fig. van den stijl.
de rede gebezigd ; — ariduur, f. nw. lat.
Med. de verdroging, uittering, wegkwijning.
Arië1, m. oorspr. heter. eigenn. (ariél,
leeuw Gods, d. i. heldhaftige strijder voor
God) volgens de demonologie der kabbala,
een watergeest ; naar de Myth. der middel eeuwen : een luchtgeest, beschermgeest der
onschuld; — ook een viervoetig dier in
Arabië, van de grootte eener gazelle.
Aries, in. lat. de ram, ook als een der
12 sterrebeelden van den dierenriem ; (de
zon staat schijnbaar in dit teeken bij de
lente-nachtevening in maart) ; ook stormbok , muurbreker, als bclegeringswerktuig
der Ouden.
Ariette, z. oud. aria.
.

-

;

Arihmanus, z. Ormuzd.
Arimaspen, pl. (lal. Arimaspi, gr.
//rifiasjmi) een fabelachtig, waarsch. scyTtisch volk in 't uiterst noordoosten van de
wereld, zoo als de Ouden die kenden). Zij worden ons geschilderd als eenoogige, krijgshaf
mei schen, die met grijpvogels (gryppes)-tige
om het bezit van liet. goud vochten.
Arlon, m. gr. een toonkunstenaar van
veel invloed op zijne hoorders ; naar den
ouden gr. lierspeler A r i o n, die, op zee in
levensgevaar zijnde, de dolfijnen door zijn
snarenspel bewoog hem te redden.
aróso, z. ond. aria 2).
Arisch, nl. (perz. arr)sch),' eerie perz. el
0,96760 meter.

arische talen (v. 't sanskr. ár ja, een
man van den iranischen en indischen slam,
inz. een lid van den in Indië heerschenden
stam, die de drie voornaamste kasten vorm
daar aria, een landschap van 't-de;van
oude Perzië) oud -perzische of iranische la-

ABISTARCI.IUS
len, de talen van den Indo- eurorieeschen stam
in Perzie en Indië ; in ruinmeren zin de talen
van den Indo- europeesctien of indo-germaanschen stam. in 't algemeen (z. ond. 1 n d i ë).
Aristarehus of Aristarch, m. gr.
een gestreng, maar billijk kunstrechter, zoo
geheeten naar A r i s t a ic h u s an Sa
-mothracië,deHusPnradere dichters aan cone zeer strenge kritiek
onderwierp —aristérchisch, adj. streng
-kunstrechlij.
Aristokratie (spr. tic. tsie), f. gr.
(ar'istokráteia en aristolcratía, eig. heerschap
besten en edelsten, van áristos, de-pijder
beste, en kratin, regeeren), de regeering
der adelljken en voornamen, der patricidrs,
in tegenslelling niet d e m o k r a t i e ; vgl.
republiek ; -- aristokraat, nl. aanhanger, vriend vain zulk eerie regeering;
aristokratiseh, adj. vat tot de heer
adels behoort, haar begunstigt,-schapijde
enz.; — aristokratísmus, n. liet voor
-standerlgi;osten
handelwijze van de adelregeering ; -- aristodemoeratie, f. adel - en volksregeering
— aristorobino–theokratie, f. gemengde heerschappij van den adel, de gerechtshoven en de geestelijkheid.
;

—.

Aristoloehia, f. gr. (van árlstos, het
beste, en locheía, liet baren, dus : de geboorte
bevorderend) Bot. de baarwortel, zekere plant;
-- aristolochica, i1. p1. (scil. r e m e d i a,
z. aid.) IVied. middelen, die het baren, en
inz. de kraamzuiveringen en maandstonden
bevorderen ; --- adj. gr.
de geboorte, de maandzuivering, de maan
reiniging bevorderend.
-delijksch
Aristotelieus, m. een aanhanger an
den atheenschen wijze Aristoteles in de
4e eeuw vóér Cbr. ; --- aristotelísmus,
n. de leer of wijsbegeerte vvan Aristoteles.
Arithmetika, f. gr. (van arithmós,
getal), de rekenkunst, cijferkunsi, de leer
of de wetenschap der getallen ; ---- arithmetieus, m. een rekenmeesti,er; -_ arithmétisch, adj. rekenkunstig, tot het rekenen behoorende of daartoe betrekkelijk ;
door getallen of berekening bewerkt. ; a r i t hmetische proportie, z. proportie;
arithmologie, f. de leer van geheime,
wonderbare eigenschappen der getallen ; —
arithmomantïe (spr. tie tsie), f. de
waarzeggerij uit getallen ; --- arithmomántiseh, adj. uit getallen waarzeggend;
-- arithnlometer, rekenwerktuig, nieuwelings uitgevonden door den hr. Thomas van
Colmar, en waarmede omslachtige berekeningen vlug en juist worden uitgevoerd.
Arkadiers, m. p1. gr. (eig. bewoners
van A r k a d i P, een door herders bewoond
bergland in liet midden van Morea, waarvan
schilders en dichters een aardsch paradijs
gemaakt hebben) naam der leden van dc
arkadisehe akademie, een geleerd ge
te Rome, waarbij ieder, die lid-notschap
wordt, den naam van eenen herder uit bet
-
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oude A r k a d i ë aanneemt ;— arkadisch,
adj. herderlijk, landelijk, onschuldig, natuurlijk; vgl. ids l l i s c h.
arktisch, adj. gr. (v. árktos, beer, de
groote beer als sterrebeeld) eig. wat in de
nabijheid van het sterrebeeld des Beers aan
den noordpool ligt, van daar in 't algemeen:
noordelijk, z. p o o 1; -- arktopht`lax,
in. de berenhoeder, een sterrebeeld naast
den kleinen en grooten Beer; -- aretürus, m. (gr. arktttros, van zeros, wachter,
hoeder, dus ook : berenhoeder) de wagenman,
een slerrebeeld in den grooten Beer.
Arlecehino, nl. it. (spr. arlekkino),
arlequin, fr. (spr. arl'kè') een grappeof potsemaker, hansworst, har 1 e k ij n (z.
ald.); -- arlequine, f. (spr. — k i e n')
hansworstedans ; --- arlequinade, z.
harlekijn.
Arles– goederen (dus genoemd naar
A r 1 e s, gebied en stad in Frankrijk, in de
middeleeuwen een zelfstandig rijk, het A r e1 a a t, z. aid. ; anderen denken aan eerie
verbastering van het duitsche urlassgttter of
urlosputer, oorspronkelijk vrije goederen).
Arlet, m. eng. O.indische komijn, inz.
van Surate.
arena, n. pi. lat. wapens, geweer; sedert de middeleeuwen ook geslachtswapen,
fr. arnnes (spr. aren'); armes parlantes, fr.
(spr. —parláit') sprekende wapens, d. i.,
die den naam van liet huis, dat ze voert,
geheel of gedeeltelijk uitdrukken, P. v. eene
wassende maan van het huis W a s s e n a a r,
een rennend paard van de familie v a n d e r
E. e n n e, de figuur & voor de familie And
(in Engeland); — ad arena, lat., of cox
armes, fr. (spr. ozárm') te wapen ! te werk
Ier zake ; in armis, onder de wapens, gewapend; inter anno silent leges, onder de
wapenen zwijgen de wetten, d. i. gedurende
den krijg gelden de wetten niet ; — armada, f. sp. (van armádo, gewapend, toegerust) of arinade, eerie uitrusting, oor
-logsvt,inz.de amovrwinnelijke vloot, die Philips I I. in 1588
tegen de Engelschen en Nederlanders uit
— armadíl, ni. (sp. armadillo) N.-zond
1-t. het schildvarken of pantserdier uit An1erika ; — armadilla, sp. of armadille,
f. fr. (spr. di -tja of di-lje) eerie kleine vloot,
f l o t i 11 e; ook een gewapend schip, inz.
tolschip ; -- armalísten of armáles,
m. pl. (v. 't. horig. ármális, de adelbrief),
adellijken in Hongarije, die geen grondbezit
zijn en alleen vang wapendiensten leven -ters ;
-- armamentarium, n. het wapenhuis,
tuighuis; armandiae jus, mid. lat. ook heer mandi:ae jus, het recht van eenen landsheer
of de overheid om zijne onderdanen ten
krijg le roepen en hen al, wat de oorlog
vordert, te doen leveren ; - armarium,
n. lat. eene kast voor wapens en ander
gereedschap, tuigkamer ; in de middeleeuwen inz boekekast, boekerij, z. v. a. b ib 1 i o t h e e k; — armariólum, n. een
;
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kastje, boekenkastje ; hostiekastje in de R.
K. kerk ; — armarius, m. mid. lat. wapensmid ; ook een opziener der boekverzameling in een klooster, bibliothecaris en
voorzanger; — armateur, m. fr. een
gewapend koopvaardijschip; een reeler of
eigenaar van schepen ; een kaper, zeeroover..
Armagnáe, m. fr. (spr. armanják) een
goede witte wijn, die in 't landschap Armagnac in Z.Frankrijk wast.

Armarentarium, Armarium,
enz., z. ond. a r m a.
Armatblen, m. pl. nw. gr. (armah lós,
V. armatonó, ik wapen) K 1 e p h t e n (z. a.),
die met de Porte in onderhandeling traden;
-- Armatólië, f . de landstreken, die de
Porte den Armatolen ter vestiging aanwees.
Armatuur,f. lat. (armatura) het krijgsgereedschap, de wapenrusting; wapentooi,
aangebrachte krijgssieraden en zegeteekens
op praalgraven, triomfbogen, enz. ; ook het
beslag, de ijzeren banden, die de deelen
eener machine, enz. samenhoudeu; arm atuur van den magneet, Phys. de kracht
magneet door ijzerwerk,-verhoginad
zijne wapening ; — armatuurkamer,
de wapen -, geweerkamer — armatuur –
schip, een tot kruisen uitloopend gewapend schip.
Armee, f. fr. (van armer, wapenen)
krijgsheer, leger; armnée volante, fr. (spr.
—wolánt') een vliegend leger; — arméeCorps, n. fr. (spr. ---kór) de legerschaar,
heirbende ; — armement, n. fr. (spr.
arm'máh) de bewapening, krijgsuitrusting,
bemanning van een schip ; de manschap
zelve; ook een oorlogs- eskader.
Armeniërs, m . pl. inboorlingen en
bewoners van Armenië, een bergland in
Azië; ook de grootste soort van slachtossen, uit O.Europa, vooral uit Moldavië, ook
armeniánen geheeten ; — armenische steen (lapis Armenins) eene steensoort, bestaande uit kalk of kwarts, gemengd
met koper-lazuur, in Armenië en in Tyrol,
die gezuiverd als bergblaauw in den handel komt.
armeeren, lat. (armre) uitrusten, wapenen, van wapenen voorzien ; sterker maken ; Muz. de voorteekens voor een muziek
zetten ; — armeerings – ankers,-stuk
ijzeren stangen of ankers ter bevestiging
der muren.
armes, pl. fr. z. arena.
Armida, f. eene schoone en machtige
tooveres in Tasso's Verlost Jeruzalem ; van
daar fig. het volmaakte model eener verlei
-delijk
vrouw.
Armifer of armiger, m lat. wapendrager ; in de middeleeuwen de schildknaap
of page eens ridders.
Armilla, f. lat. een armband, armtooisel ; — armillair – spheer, een be weegbare bol, uit vele ringen samengesteld,
om de inrichting des hemels en de beweging
der sterren voor te stellen.
;

ARON.
Armijn, ni. en Arminia, f. oudd.
namen (het naast van 't lat. 14rinín'us, den
naam van den beroemden vorst der Cherusken, die Varus versloeg; vgl. het oudhoogd.
Irmine n. en Irmina f.) de voortreffelijke,
uitstekende, krachtige.
Arminiánen, in. pl. aanhangers der
leer van Jacobus A r m i n i u s, die in den
aanvang der 17de eeuw te Amsterdam en
Leiden leefde en leerde, en wiens aanhangers later als chr. kerkgenootschap den naam
van Remonstranten (z. ald.) kregen;
arminianísm.us, n. de leer van Arminius en zijne aanhangers.
armipotent, lat. (armip tens) machtig
in de wapenen, krijgshaftig; — armipoténtie (spr. tie tsie), f. (lat. armi])otentt'a) wapenmacht, wapengeweld.
Arm? stitium (spr. t)'um tsiu7n), n.
nw. lat. of armistice, m. fr. wapenstilstand, schorsing der vijandelijkheden, bestand.

Armj ák, m. russ. (spr. armék) het
korte bovenkleed van den russ. boer en
handwerksman.
Armogán, m. fr. Mar. goed weder,
gunstige wind voor de vaart van een schip.
Armoriaal, m. (fr. armorial, nw. lat.
árm.oridle, van arma, z. ald.) een wapenboek ; — armoríst, m. een wapenkenner,
blazoen kundige.
Armozijn, n. fr. (arinoisin) zeer dunne
zijdestof tot voering.
Arnánt, m. eene zomertarwesoort uit
Odessa.
Arnauten, m. pl. de turksche naam
voor Albaniërs of Albaneezen.
Arnica, f. nw. lat. (van 't gr. arnós,
lam, schaap, en alzoo eig. schapekruid, waar
omdat alleen de schapen en geiten het-sch.
zonder gevaar eten) eerre plantensoort, inz.
de arnica monti na, het valkruid, de wol verlei, eene geneeskrachtige plant ; — arnie.mne, f. bittere hars der a r n i c a.
Arnold, oudd. (Aranolt, van aro, genit.
gran, arend, adelaar en —alt uit --walt=
walter, heerschar) mansn.: verkort Arend,
Aart: adelaary orst ; vr. A r n o l d a en
A r n o l d i. n a ; — arnoldísten, m. pl.
eene secte der 12de eeuw, die de goederen
der kerken en priesters als onwettigen eigendom beschouwde, dus genoemd naar A rn o u d van Brescia, een kerkleeraar der
12de eeuw ; — Arnolph of Arnulf,
oudd. Arinwolf, Arnolf) manse.: arendwolf,
sterke adelaar.
Aroma, n. gr. (áróma, kruiderij) de
geurstof der planten en kruiden ; — aromalíth , m. een edelgesteente van de kleur
en den geur der mirrhe ; — aromatika,
n. pl. specerijachtige middelen, specerijen;
— aromatisch, adj. kruidig, specerij
geurig; — aromatizeeren, wel--achtig,
riekend, geurig, kruidig maken ; — aromatizátie (spr. tie tsie), f. de geurigmaking van spijzen of artsenijen.
Aron gr. of a r u m, lat. n. Bot. kalfs-

voet, een plantengeslaclil, inz. in &merika;
g e m e e n e aronskelk (aium maculãturn),
duitsclie gembei, tnonnikskap.
Arondélle, f. Ii. (verkiw. van 't oud-fi'.
aronde=iat. hirundo, zwaluw) een licht bezeild vaartuig vaii middelmatige grootte, zoo
als pinken, brigantijnen, enz.
Arpàlik, n. turk. (v. apa, gerst, dus
cit. gerstegeld) een rechtsgebied, weiks inkomsten den pasja's en anderen hoogeren
staatsbeambten als toelage toevloeit.
Arpanétta, t. ital. (van arpa, harp)
de kleine harp, spitsharp ; arpeggeeren (spi. arpeclzjéren) eig. op de harp spelen ; Muz. de tonen afbreken, achtereenvolgend en snel al de klanken van een accoord
aanslaan, in plaats van ze alien gelijk te
doeii hooren ; - arpeggio, m. it. (spr. orpédzjio) het snel achtereenvolgend liarpach
of breken der tonen, de toon--tigansl
breking ; - ar/)e(JfJiatO, it. (spr. —pedzjidto)
gebroken, ontlecd ; --- avpegpiatüra, f. it. (spr.
Pe i zjatoera) eene rij van gebroken tonen.
Arpént, ni. fr. (spr. pá7 ; lat. arepennis,
mid. lat. arapennis, aripennis, arpentium, anpendiurn, enz., een celtisch woorl, welks
tweede helft ('en cdt. teiwoord hn\at) ft.
lancimaat, ccii morgen lands; -- arpentage, f. (spr. --pahlá-zj') het landmeteii;
- arpenteur, in. laudmeter.
Arpicórdo, in. (ital. van a pa, harp)
of arpichórde, f., z. . a. spinet, ook
een klavier, dat gelijk eene harp klinkt
Arquebuse, f. ft. (spr. ark'be-z' ; oud
fr. hanquebuse, 5j). aneabuz, van 't it. anehibuso, archibugio, ancobugio ; van 't hall.
haaklius) liaakbus ; vervolgens vaairoer ; de
donderbus, een OU(l vuurwapen ; -- arquebuzeeren (Ir. anquebuser) , doodschieten
(als straf hij de soldaten); arquebuzáde, f. eig. buksschot ; het doodschieten;
de schotwotide - arquebuzade-water, het schotwotidwater ; - arquebusier, rn. (spr. —zjé) een husschietei , scherpschutter; ook de buksenmaker.
Arragoniet, rn. (v. A r t a g o n in
Spanje) Min. een graauwwitte of blaauw
achtige, doorschijnende, in zeszijdige zuilen gekristallizeerde kaiksteeti , aragonisch
kalkspaath.
Arrak, z. arak.
Arrakátsj a, t. (sp. annacacha, amer.
naam van den maniok -wortel) een tot voed
sd dienende wortel uit Z.Ainerika (arnaca—

(

)-

;

,
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ARR1ERE.

ARON [)ELLE

-

-

cda esculénla).

arrangeeren (spr. ai aIj—) ft. (arranger, vgl. rang,r a ii g a e r e n) schikken,
-

rangschikkcn, in orde hiengen, inrichten;
eeti vergelijk treffen. eene schikking maken,
bijleggen ; Muz. een muziekstuk voor eene
andere instrumentale u itvoering inrichten
- arrangement, ii. (spr. arà)i zj'-mdi)
de rangschikking, ordening, inrichting, het
in orde brengen ; het vergelijk, de minneljke
schikking, overeenkomst van oneenige partijd ; Muz. l)cwerking, inrichting.

Arras,

z. aias.

Arrâtel, m., p1. arrateis (v. 't arab.
an-rati, het pond) een port. pond, waarvan

3 2 cciie arroha (z. aId.) en 18 een centenaar uitmaken.
arrendeeren, mid. lat. (anrendare;
sp. anendan, fr. annealer; van het mid. lat.
I C II d c r e, ft. rendnela t. neddére, waarvan rendita, rente, z. aid.) een goed in
pand geven cii nemen, pachten ; -- arrendãtor, m. een pachter ; -- arrendato
(spr. tts) of arrénde, f. mid. lat. anrenda.
anenda) de vcrpachting, het pachtverdrag; in
Rusland, een pachtkroongoed, een kroongoed
dat aan vejdiensteljke iersonen voor eene
matige pacht gelaten wordt.
Arrerages (si)r. (trené-zj) m. p1. fr.
(van cinnière, z. aId.) vertraagde, achtergebleven rcntebeta hug ; het achterstallige.
Arrest, n. mid. lat. (anneslum, n. van
't lat. ad ci) rest(tre, blijven) verzekerde bewaring, inhechtenisnemitig van personen
beslaglegging op goederen ; -- arresteeren, mid. -lat. (arnesléne) of arreteeren,
ft. (aiiélen) in heclitetiis nemen, aanhouden, vastzetten, haslag leggen op doen ophouden ; --- arrestant, m. (heter ware
a r r es t a a t) een aangehouden, in hechtenis
genomen persoon, gevangene ; Jill'. hij, die
gerechtelijk beslag wil opgelegd hebben ;
arrestaat, ni. Jun. hij, tegen wien 't beslag wordt opgelegd; -- arrestatie (spr.
tieJsie), f. de inhechtenisneming , aanhouding, beslaglegging ; - ainestatonum,
(scil. mandatum) bevel tot inhechtenisnen. openthjke
ming ; -oproeping der schuideischers (bij een concours); arrêt, m. ft. (spr. anè) een
vonnis, oordeel, rechterlijke uitspraak ; ook
bevel tot gevangenneming ; - ârrêté,
m. een besluit.
Arrha, f. lat. (ann/ia cii ann/tIThe, gr.
anrhabc)n, oorspr. hebt. of phonic. ênâbôn,
onderpand, van anab, waarborgen verpanden,
handgeld, aan den verkooper gegeven tot
zekerheid vaIl eenen koop ; rouwkoop ; godspenning alles wat de eene contractant den
anderen tot zekerheid van een gesloten vereft ; annha nuptilulis of
drag 01) hand ge
sponsa1/la, uitzet, Ii uweljksgift, morgeugave:
a pcenitentialis, rouwgeld ; -- pno anr/ia, Jur
als inleg of voorschot.
Arrha, t. gr. (van a priv. en nhein,
vloeijen) Med. gebrek aan uitvloeijing.
Arrhostëma, n. of arrhostie, f. gr.
(van onnliöst/innn, krachteloos zijn) Med. de
zwakheid, verstaiidszwakte, stornpzinnigheid.
Arrh thmus, m. gr. (van a priv. en
n/iyt/irnés, z. rhythmus) Med. onregelmatigheid, inz. van den pols, ongelijke polsslag - arrhythmie, f. onregelmatigs
beweging, gebrekkige gefljkmatigheid.
arrideeren, lat. (annidnne) aanlagchen,
toelagchett , Ui tlokken, gunstig zijn.
a r r i è r e, voorz. fr. (van 't lat. ad en
rdm, terug) in samenstellingen : achter, te.

.

;

,

;

-

;

8? ARRIERO
rug, rugwaarts; en arrière (spr. an---) ten
achteren, achterwaarts ; achterstallig ; —
arrière-ban, m. laatste en algemeene
oproeping ter wapening; landstorm ; — ar
garant, m. (spr. --ggará^z) borg
-rièe–
van eenen borg, achterborg — arrière garde, f. Mi]. de achterhoede ; — arrière–neveu, achterneef ; — arrièrepensée, f. (spr. passé') gedachten, die
men voor zich behoudt, geheime bedoeling;
— arriere –pozitie (spr. t is), ach
stelling, noodstelling ; -- ar --terwasch
rière –raison, n. (spr. sèzón), najaar,
naherfst.
arriéro, m., pl. arriéros, sp. (ook
harriero, van harre, arre, voort ! marsch!
een toeroep der voerlieden aan hunne paar
oorsprong) muil -den,v.baskichlr
Spanje en Z.-dierjv,las in
Amerika.
;

arrimeeren, fr. (arrimer, v. 't oud hoogd. r)rn, rij, getal) Mar. schikken, sta
stuwen of stouwen ; — arrimage,-peln,
f. (spr. —má-zj') het gelijkmatig schikken
der scheepslading, opeenstapeling der stuk-

goederen, stouving -- arrimeur., m.
;

de stouwer.

arripeeren, lat . (arripére) aangrijpen;
zich ten nutte maken (met de bijbeteekenis
van onrechtmatigheid).
arriveeren, fr. (arriver, eig. aanlanden, van 't lat. ad [z. ald.] en 't fr. rive._.._
lat.. ripa, oever) aankomen; gebeuren, voor
zich toedragen ; — arrivement,-valen,
m. (fr. spr. —md) de aankomst, de aanlanding; de gebeurtenis.
arrizeeren, fr. (arriser) Mar. de raas,
de marszeilen laten zakken, laten loopen.
arróba, f. (v. 't arab. ar -roeboe, eig.
een vierdedeel) in Spanje en Port. een gewicht van l5 pond of 4 centenaar, of ongeveer 11,5 kilo; ook eene wijn- en oliemaat in Cadix ; en eene perz. graanmaat

van ongeveer 1500 kilo.
arrogeeren, lat. (arrogdre) zich aan
zich laatdunkend aanstellen ; ook-matigen,
eenen niet onder vaderlijke macht staanden
persoon als kind aannemen ; — arrogant,
adj. (lat. arrógans) aanmatigend ; laatdunkend, trotsch, vermetel, opgeblazen ; — arrogántie (spr. t as), f. de aanmatiging,
laatdunkendheid, trotschheid, overmoed ; —
arrogatie, z. adroghtie.
arrondeeren, fr. (spr. arond—) rond
maken, afronden ; samenhang brengen in
bezittingen, lander ijen, staten, enz. door er
bi te voegen ; Piet. een beeld door scha
juiste plaatsing van licht en-duwing,or
bruin doen vooruit komen, ronden ; Log.
eenen volzin vloeijend, welluidend maken
r

de arrondeering of het arrondissement, n. fr. (arondis'mán) de ronding,
afronding, aanvulling, enz.; het Iaatste woord
beteekent ook eene onderafdeeling van een
departement in Frankrijk, van eene provincie
in België, Nederland, enz.

--- ARTEFACT.
Arrow–root, m. eng . (spr. drroroet),
het zetmeel van den Z.amerik. pijlwortel
(maranta arundinac(a en ind)ca), het welk
zeer fijn, voedzaam en licht te verteren is.
arrozeeren, fr. (arroser, eig. bedauwen, van 't lat. ros, fr. rosée, dauw) bevochtigen, besproeijen, besprenkelen, begieten ; schuldeischers met kleine sommen op
afkorting paaijen ; nabetalingen op actiën doen.
ars, f. (gen. artis) lat. kunst ; ook handwerk; wetenschap (theorie); ars clerici lis,
mid. lat. de geestelijke kunst, d. i. schrijfkunst;
ars longa, vita brevis est, lat. de kunst is lang,
het leven kort ; — artes, pl. kunsten, weten
artes liberales, de zoogen. vrije-schapen;
kunsten ; artium liberaliunz magister, mees
vrije kunsten ; — art'um magister,-terd
meester der kunsten ; -- artefáet, n. (lat.
arte fact-urn) een kunstvoortbrengsel, kunstwerk — arteperitus, of artis perztuus,
m. een in de kunst bedrevene, zaakkundige.
Arsenaal , n. (fr. arsenal, it. arsenate,
arzanale, arzanà, mid. lat. arsena, verbastering van het arab. dársi aah, huis der nijverheid, v. dgr, huis, en sindat, sini ala,
kunst, nijverheid ; va daar ook het ital.
darséna, het binnengedeelte eener zeehaven
en op sommige plaatsen het arsenaal) een
tuighuis, bewaarplaats voor allerlei wapens
en krijgsvoorraad ; bij de Franschen verstaat
men er ook de artillerie-werkplaatsen onder,
die dan constructie-arsenalen hee ten ; — zeearsenaal, een gebouw, waarin
-

;

,

al het vereischte ter uitrusting eener vloot

voorhanden is.

Arsénik, arsénicum, n. (gr. arsenisón, d. i. eig. mannelijk, wegens zijne
kracht) een enkelvoudig metaal van hoogst
vergiftigende eigenschappen , dat veel in
ijzerkies en kopererts wordt gevonden, bij
180° R.éau mur vervliegt, eenes sterken knoflookreuk verspreidt en soortelijk 8 4 maal
zwaarder is dan water; rottekruid (eig. een
der geoxydeerde verbindingen van het arsenicum). Met zwavel vermengd (z w a v e la r s e n i c u in) geeft het eene goudgele stof
tot inbijting der kleuren en bereiding van
het koningsgeel, o p e r cri e n t (verbasterd van
het lat. a u r i p i g m e n t u m), alsook eene
donkere, schoone roode zelfstandigheid, veelal
r e a l g a r genoemd ; — arsenikaal , adj.
arsenik bevattend, vergiftig ; — arsenikoxyde, n. vliegesteen, zeer oneigenaardig
kobalterts genoemd — arseniaat, n.
;

arsenikzuur zout.
Arsis, f. gr. (van airein, heffen) Poet.
en Muz. de stem-, toonverheffing (het tegengest. van thesis); ook het opheffen der
band ter aanduiding van het begin der maat.

Arsjíne, f . (russ. arsjin m., v. turkschtataarschen oorsprong), de russische el, ver
-delin16wrsjok,(z.ad)e=078
meter ; 3 arsjinen doen een s a s j e n (z. ald.
en 1500 eene werst (z. aid.).
Ar'tabu, f . perz. graanmaat -=65 4 liter.
Artefact, z. ond. ars.

ARTEMIS

ARTILUCCO.

---

Artemis, f. gr. A'1y t1i., z. v. a. lat.
Diana (z. aid).
Artemisia, f. gr. Bot. bijvoet; ook een
vr.naam, z. m a u s o l e u m; — vulgaris a.,
alsem (a b s i n t h i u in); — arteinisia abrotonum, z. abrotonum.

Artemonieten, n. pl. eene secce, dus
genoemd naar den ketter t r t e m e n, wiens
stellingen in 198 te Rome eroordeeld erden. Zij loochenden inzonderheid de godheid
van Christus.
Arteperitus, z. oud. ar°s.
Arterie, gr. (art7ria, gevormd, ti olgens
sommigen, uit aFr, lucht, en tT éó, ik bewaar),
slagader, polsader; -- arteriáka, n. pl.
middelen tegen gebreken van de luchtpijp;
— arterialiteit en arteriozi feit, f.
nw. lat. stagaderlijkheid, rijkdom aan slagaderen ; -- arteriëel en arteriëus, adj.
slagaderlijk, de slagaderen betreffend; —
arteriëktasis . f. of arteriëur3rsma,
n. gr. Med. slagaderuitzetting, siagadergezwel ; -- arterioehalásis, f. slagader
V. a. a n e u r y s m a ; — ar tery--breuk,z.
ographie, f. de slagaderbeschrijving; —
arteriálae, f. pl. nw. lat., de kleinste slagaderen ; — arteriologie, f. gr. de slagaderleer; --- m. het
sterke kloppen der slagaderen ; — arteriorrhéxis ook arteriodialysis, f.
de slagaderscheuaring; -- arteriotoin e,
f. kunstmatige slagaderopening; --of arteriitis, f. de slagaderontsteking.
artes, enz., z. ond. ars.
-

,

Artezisehe putten(fr.1iuiIs artés2ens,
dus geheeten naar het graafschap A r t o i
in Frankrijk, alwaar zij sedert het begin der
vorige eeuw ooral geboord werden, ofschoon
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vereen iging ; — arthrospongus, m.
sponsgezwel der gewrichten.
art-iculus, articuleeren, z. a r t i k e 1.
Artifex, m. lat. (\ an ars, z. aid., en
fac)re, maken) de k unstenaar -- artifiCrum, n. een kunststuk ; eene kunstgreep;
—artificiëel(fr. arti fsciel, lat. anti f cialis,e)
kunstig, kunstmatig; nagemaakt; — artifieiëUS, adj. (lat. arti/ici.ósus, a, um, fr.
arti/icieur) kunstrijk, kunstmatig; ook lisli g, sluw.
Artikel, nl. lat. articiu,lus in., pl. artie uili, m. liet lid, stuk, de afdeeling, b. v.
van eene redes oring, wet, ge -thrift, enz.,
hoofds? elling, hoofdpunt ; eene bepaalde soort
van waren ; Gram. het Iidti: oord, geslachtswoord (d e, het); articselus artrlitioni lis, lat.
een bijgevoegd artikel; a. ca»ati7sus, gevaar
bedenkelijk of nadeelig artikel; a. con--lijk,
secuuuti.vus, een gevolgtrekking; a. (lefensionális, een verdedigingspunt; a. elus-vus, een
ontwijkend artikel; a fiáéi fundainentális, een
geloofsartikel, hoofdpunt van 't geloof; a.
illattvucs, gevolgtrekking; a. iammpert)nens, eene
niet geldige stelling; a. irrekvans, een onbeduidend punt; a. sine us, eene onechte,
ondergeschoven stelling of plaats; — articuli
(temonstratoriéles, m. pl. getuigende stukken,
c e r t i f i c a t e n ; a. inquisitiontrles, punten,
waarover (le rechter den gedaagde of bechuldigde ondervraagt ; a. probatoriules, bewijsstukken; a. reprobatori(,les, tegenbewijs stukken ; -- articulair, adj. tot het gewricht behoorende, het gev richt betreffende;
— articultitimn, stuksgewijze, stuk voor stuk;
— articuleeren ('at. articulére) ,&nat,
(beenderen) samenvoegen ; Gram. -woorden en
lettergrepen duidelijk en bepaald uitspreken
;

V

,

-

,

zij reeds vroeger in Oostenrijk en Opper-

ook : iets punt . oor punt - oordragen ;

Italie, en waarschijnlijk nog vroeger in China
in gebruik aren) geboorde vvelputten, die
het water uit Bene diepliggende waterader
opbrengen.
Arthralgie, f. gr. (van del/iron, lid,
gewricht) de bewrichtspijn ; -- arthrembÓla of arthrembolus, in. Chir. een
werktuig ter herzetting van onto richte Iedematen — arthrembolésis, f. Chir.
het zetten van ontwrichte leden ; — arthritis, f. de jicht in het algemeen ;
arthrI.tiseh, adj. jichtig, de jicht beliefende ; — arthroeareinon
_ia, n. de gewrichtskanker; — arthroeele, f. het ge
; — arthrodynie, f. de-wrichsgezo4l
gewrichtsp n ; — arthrokakïe of arthrocace, f. de winddoorn, eene gewrichtsziekte ; — arthrokakologie, f. Med.
de onlwrichtings' eer; — arthroncus, m.
harde ge wrichtsziveIling, stijfheid ; — arthropatie, f. gewrichtslijden ; — arthrophlogosis, f. ontsteking van de gewrichtsvliezen ; — arthrophlogoma,
n. week gewrichtsgezwel; — ar -,hropyÓsis, f. eene zweer aan of in het gen7richt,
gewrichtsettering --- arthrosis, f. de
bewegelijke beenderverbinding, gewricht s-

g e a r t i c u t e e Y d, adj. geleed; duidelijk uit
gearticuleerde tonen,-gesprokn;—
tonen, die door de spraakk erktuigen voort
als het ware geleed zijn; —-gebrachtn
artieulament, n. nw. lat. het. gewricht;
— articulatie (spr. tie tsie), f. de
geleding, gewrichtsverbinding; de duidelijke
en bepaalde uitspraak der woorden en hunne
deelen bij het lezen ; Piet. de juis'e uitdruk
alle deelen in eene schilderij. -kinga
Artillerie, f. fr. (van 't mid. lat. ars,
artellaria, artillarta, artilleria, f. machine,
krijgswerktuig ; fr. artiller, een schip met
geschut voorzien, eene plaats wapenen, beyestigen) oorspr. alle krijgstuig, thans inz.
het zwaar of grof geschut en al het daartoe
behoorende; de gescbutkunde, de vuurwerkkunst; artillerie volante (spr. wclá ht') rijdende
(eig. vliegen(le) artillerie; artillerie-park,
de geschutplaats, de bewaarplaats voor het
zwaar geschut; ook het daar bewaarde geschut zelf artillerie—trein, gevolg van zwaar
geschut roet het daartoe behoorende ; ar—
tiller st, m. een geschutsoldaat; artillerie—vuur, losbranding van kanonnen.
Artilücco, m. eene kleine zilvermunt
te Ragusa, de oude (a. veechio)
8

-

;

;

;
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ARTISAN

—

grossetti of 2 3 cents, de n i e uwe (a. n u o v o)
3 grossetti of ongeveer 9 ets.
Artisan, ni. fr. (spr. —zán), van art—
lat. ars, Z. aid.) een handwerksman ; —
artíst, m. (fr. artiste) een kunstenaar,
kunstoefenaar; bij de Franschen staat het
vaak vóór den naam van het bedrijf, even
als bij ons het woord meester ; artiste
vélérinaire, veearts; -- artistisch, adj.
tot de kunst behoorend, kunstmatig.
Artisjók, f. (it. articiocco, fr. artichaut,
van 't arab. ar'df- schaulo, d. i. aarddoorn)
een distelachtig, gezond moesgewas, uit Azië
afkomstig ; ook een voorheen gebruikelijk
krijgsgereedschap, bestaande uit een veel puntig ijzer, dat inz. dienen moest om de
vijandelijke ruiterij in hunne vervolging te
belemmeren.
artist, artistisch, z. oud. a r t i s a u.
artium liberalium magister, z. ars.
Artokárpen, ni. p1. gr. (van ártós, brood,
en kaipós, vrucht) broodvruchtboomen, broodboomachtige gewassen ; — artolatrie,
f. de brooddienst, dienst om brood ; ook de
aanbidding des broods (der hostie) — ar
m. de broodaanbidder; — ar -tolarís,
ni. pl. broodsteenen, steenen,-tolíhen,
die er als brood uitzien ; — artophorium, n. brooddrager, de doos ter bewaring
van het gewijde avondmaalsbrood voor zieken,
in de grieksche Kerk, val. p y x i s; — ar
ni. pl. (van tyrós, kaas) chris--toyrien,
tenen in de 2de eeuw, die kaas bij het
;

avondmaalsbrood gebruikten en vrouwen tot

de priesterschap toelieten.
artus, z. arctus.
Arum, z. anon.

arundeliaansch marmer, een groot
stuk marmer, in het begin der 1 d eeuw
op Faros door den graaf `an A r u n d e
gewonden, waarop een goed gedeelte der
geschiedenis an Athenen is gegrift, en dat
ten grondslag verstrekt heeft tot eene vaste
tijdrekening voor de grieksche geschiedenis.
[iet heet ook marmer van P a r o s, ook
van O Y ford, omdat de kleinzoon van
A r u n d e l liet aan de bibliotheek te Oxford
heeft geschonken.
Arundinacéen, f. pl. (arund-inacÉ ae,
van arundo, riet) rietgewassen; versteeningen van verscheiden rietsoorten ; — arundineus, adj. (lat. arundinbsus a, urn) vol
riet, met riet bewassen.
Aruspices, z. h a r u s p i c e s.
arytuienoïdéisch, adj. gr. (arytaïnoei(lés, van arytaina, vaatwerk om te putten of scheppen) bekervormig, b. v. Anat.
arvtoonoïdéische kraakbeenderen
(lat. cartilagiaes arytcenoïrleae) de bekervormige kraakbeenderen van het strottenhoofd.
Arythmus,liever a r r h y t h m u s,z.ald.
As, m. lat. (gehit. assis) eene oud rom.
kopermunt, die aan de eene zijde een Janushoofd en aan de andere een scheepssteven vertoonde ; het oud i•om. pond, hou
-- ex asse, eig. tot op-den1lucia;

ASEITEIT.

een as, d. i. geheel en al, tot op een' cent,
inz. van erfenissen.
Asab, in. turk, (naar een' zekeren Asab
door Murad II. benoemd) ongeregelde turk
soldaten, die tegen vrijdom van belas -sche
te veld trekken ; ook de manschap der-ting
vloot en des arsenaals (sedert de 18de eeuw).
Asa foetida, f. nw. lat. Pharm. duivelsdrek, het harsige, zeer heilzame sap uit
den wortel eenex perzische plant (ferule
asa fceti(la); --- zoete of welriekende
asant, z. v. a. benzoë.
a salvo, z. onder salvus.
Asaphie, f. gr. (van a-sa-ppMs, onduidelijk) de onduidelijke uitspraak, zwakke,
doffe, heesche stem of spraak.
Asar, eene gouden munt te Ornius in
de golf van Perzië 6 gl. 70 C.
Asarine, f. een alkaloïde vair het europeesche mansoor : asuirum europpaeum..
Asarkie, f. gr. (van a priv. en sari,
sarkós, vleesch) de vleezeloosheid, magerheid.
Asbest, z. aIniant.
Asboline, f. v. 't gr. asbóP , ásbolos,
roet) een geel, olieachtig, in water oplos
-bar
bestanddeel van liet roet.
Ascaríden, z. askariden.
Asceet, etc., z. askeet.
aseendeeren, lat. (ascendt(re of adscendé're, van scande re, stijgen) opklimmen,.
opstijgen ; bevorderd worden ; -- aseen
n. fr. (spr. assandá)i-) overwicht, in-dánt,
vloed, gezach, aanzien ; — aseéndent,
in., p1. ascendenten, verwanten in opklimmende lijn, ouders, grootouders, enz. in
tegenoverstelling van descendenten ; —
aseendéntie (spr. t ts), F. nw. lat. de
opklimmende lijn van bloedverwantschap, de
verwantschap; -- ascénsie, f. de opstijging, opvaart; Astron. rechte of schuin
astensie van eerie ster, de graad-sche
of het punt des evenaars, dat zich te gelijker tijd met die ster in de rechte of
schip inscile spheer bevindt ; voorts : de henielveart van Christus; ook het feest daarvan:
de hemelvaartsdag ; — aseensionaaldif
feréntie f. Astron. het klimmingsverschil.
Ascii of Askii, in. lil. (gr. eig. áskioi, v an skid, schaduw) Geogr. onschaduwigen, schaduwloozen, de bewoners der
heete luchtstreek, die geen schaduw werpen, als de zon recht boven hen staat.
Ascites of Askites, nl. gr. (van askós, een zak) Med. buikwaterzucht ; -- ascitisch, adj. waterzuchtig.
Asebie, f. gr. (asébeia) goddeloosheid.
a secrlitis, lat. de geheimschrijver van eenen
vorst.
Aséga–boek, n. (van 't oud friesch
aséga, d. I. een door de volksgemeente aangestelde rechter) oud friesch rechtsboek der
Rustringers, een der friesche landrechten
uit de 13de eeuw.
Aseïteit, f. (mid. lat. aseïtas) zelfstandigheid, eene barbaarsch-schoolsche uitdruk
om de volstrekte onafhankelijkheid van-king
,

-

ASEMA

-

God aan te duiden ; God is ii. i. iiiet van
anderen (ab aliis), maat alleen 'van zich
zelven (a se) afhankelijk, en •juit daaioin
ten volle onafhankelijk, zelfstandig.
Asëma, (van 't gr. ásamos, on, van a
priv. en snia, teeken) de plotselinge heslissing eenei ziekte zonder voorafgaande teekenen ; --- asmisch, adj. teekenloos, zonder kenteeken, onduidelijk; ontijdig, ongewoon.
Asen, in. p1., sing As, Ase, (oudn.
as, p1. dsir ; goth. en oudhoogd. ons) noordsche Myth. het nieuwe godengeslacht, uit
13 goden en 18 godinnen i)estaande, gelio
het huwelijk van 0 d i n cii F r e y a.-renuit
asëptisch, adj. gr. (van a priv. en
sTpein, verrotteii) iiiet verrottend, niet tot
bederf overgaande.
Asexuaal, adj. ow. lat. (asexudiis, v.
a priv. en lat. sexus, geslacht) geslachtloos, zonder geslacht.
asnus, m. lat. de ezel ; asnu,c ad lyrarn,
lat. (ergens toe geschikt zijn als) de ezel
tot het bespelen der her ; --- asinrisch en
asininisch, adj . (lat. asinarus, as)ntnus,
a, urn) tot den ezel behoorende, (tell ezel
eigen ; afkeerwekkend.
Asitie (spr. tts), f. gr. (asitIa, van
a priv. en sïtos, sI)ijs) liet niet-eten, vasten;
onthouding van voedsel, gebrek aan voeding.
Asjani, z. asslani.
Askar of A 5 k a i, in. oudnoords (as/u.,
eig. esch) Myth. de eerstgeschapeii rnensch,
dien Odin uit een drijvend stuk hout
voortbracht.
AskarIden, f. p1. 1-1. iN. aars- of endeldarmwormen, spoelwormen.
Askësis of askse, f. gr. (van askin,
oefenen) oefening, streng vrome levenswijze,
gepaard met vasten en onthouding van alle
wereldsch genot ; de zoodanig levenden noemde men in de eerste chr. kerk askëten,
streng vrome inenschen, deugdbeoefenaars;
— asketiek of asketika, ascetika, f. de oefening der godzaligheid, de
leer der deugdbeoefening of strenge vroomheid ; - asketicus Of asceücus, m.
een schrijver van stichtelijke werken ;
asktisch of ascëtisch, adj. strengvroom, stichteljk, tot een zedelijk goed gedrag
ópwekkende,b. V. asketische schriften,
stichteljke schriften ;
ascetIsmus, ii.
de denk- en leefwijze der asceten.
Askiepiade, z. ond. iE s c u I a t u s.
asklepiádisch vers, eeneoetniaat,
dus genoemd naar den dichter Asklepfli
•l e s Zij begint met cenen trochaus of
spondeus en sluit met eenen jambus, en bestaat Of uit twee(het kleine), Of uit drie choriamben (het groote askiepiadische vers). liet
kleine askl. vers heeft alzoo deze gedaante:
—

;

askiepiadische strophe , r. eene
door verbinding van gezegd vers met anlere verssoorten gevormde strophe, inz. uit
askiepiadische, een pherekratiscli (z. aId.)
en een glykonisch (z. aid.) vers.
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Ask1epe 5 t. (11w. lat. a-scle$as) Bot.
zwaluwwortel, een talrijk plantengeslacht,
yaartoe de syrische zijdeplant en de
stinkende gouwe behooren.
Askiepios, z. oud. € s a u 1 a p i us.
Asmôdi, chald. (eig. aschmodai, fr.
Asinodée, (l. I. verwoester) een booze
geest, demon des satans, die volgens bet
I)Oek Tobias de 7 mannen van Sara doodde;
van daar, iron. een buweljksduivel, verstoorder der echtelijke eendracht.
asödisch, gr. (asbdes, van as, oververzadiging, walging) met walging, benaauwdheid cii groote onrust verbonden ;
asödes (scil. febris) of asodIsche-koortsen, braakkoortseri, met walging en benaauwdheid verl)onden.
Asomton, ii. gr. (van a priv. en sOusa,
Iigchaam) een onligchamelijk wezen, geest;
--- asomátisch, adj. onligcbamelijk.
a son a/se, z. a i 5 e ; it 50fl (Joist, z. poût.
Asoot, us. gr. (dsötos, d. i. eig. onredbaar,
van a priv. en s&1zein, redden) een slemper,
brasser ; uitspattend mensch ; - asótisch,
adj. zwelgend, liederljk, buitensporig.
Asophïe, f. gi. (a-sophja) onwijsheid,
dwaasheid.
Aspalâth,m.gr. (aspOiatkos, rozenhout),
cciie plantensoort, w aartoe de ainerikaansche
ebbenbooin behoort, welks bout, dat naar aloe
riekt tot inlegwerk gebruikt wOrdt.
Asparagine, f. gr. (van aspar&jos, asperzie) de asperzie-stof, het alkaloïde der asperzie ; asparalogIth, us. asperzie
schelpige apatiet (z. ald.)
-sten,
Aspaza, gr. r.naam : de aangename,
welkomme,vriendeljke ; ook eene door schoonheid, aanminnigheid en verstandsbeschaving
uitstekende vrouw (naar de atheensche A sp a z i a, de vriendin en later de gade van
p erïcles.
Aspect, lat. (adspéctus, van adspiceve,
aanschouwen) aanblik, voorkomen, uitzicht;
voorteeken ; pi. aspecten, Astron. de verschillende standen der planeten met opzicht
tot elkander ; de astrologist besluit uit die
aspecten tot het toekomstig geluk of ongeluk der nenschen.
Asper, in. van het Isieu\v gr. dsps-os, wit)
de kleinste turhsche zilvermunt, nu naauwelijks 1 cent waardig; in Turkije wordt zij
atsjeh of lievei aktsjeh genoemd (i. Ii. turksch
aqtsjeh, wit).
asper, (cp7U, ((5p)(5 2 i (, lat. ruw, hard,
scherp, enz. ; lice (151)5 lerrent, ook wedervaardigheden schrikken liet af (leus der
oude \\Telfen, nog hedeii in 't hannoversche
wapen); — per aspra ad astra, door wederwaardigheden (stijgt men) tot de sterren, door
lijden tot verblijden, door leed tot heerlijkheld ; --- asperif'oliën, f. p1. ruwbladerige planten ; -- asperiteit, I. (lat.
aspertas) ruwheid, hardheid, scherpte ; asperügo, f. Bot. bet kleefkruid, eene
plant met stekelige bladeren.
aspergeeren, lat. (as- of a(isperfJre)
8
—

,
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besproeijen, bevochtigen ; -- aspergillum of aspersorium, nw. lat. de wijkwast ; — aspersie, f. lat. (aspersio) de

arabische secce (arab. liasjisjin, van hasjisj,.
Bene hennepsoort, uit welke een geestrijke
drank bereid werd, met welken zij zich een'
besprenging met wijwater.
roes dronken en alsdan, op bevel van hun
Asperifoliën, asperiteit, z. onder opperhoofd, den Ouden of Heer van den
Berg, eiken moord begingen ; — assasaseer (2P art.).
Aspermazie, f. gr. (van a priv. en sineeren, moorden, met voorbedachten
spérma, zaad) Med. zaadgebrek ; — asperrade dooden, verraderlijk ombrengen ; —
matrsmus, m. gebrekkige uitwerping van assassinium, mid. lat. ook assassihet mannelijke zaad; -- aspérmiseh of naat. n. de sluipmoord; — assassináaspermatiseh, adj. zonder zaad. tor, m. Jur. de huurder of betaler van
asperneeren, lat. (aspernári) verach- eenen sluipmoord.
ten, versmaden, verwerpen.
Assátie (spr. t ts), f. nw. lat. (v. het
Aspersie, apersorium, z. ond. a s- lat. asscore, braden) het koken der voedsels
pergeeren.
en geneesmiddelen in hunne eigene sappen,,
Asperugo, z. ond. a s p e n (part.)
zonder bijvoeging van Benig ander vocht.
Asphált,m.gr. (ásphaltos), aardpek, aardAssaut, m. fr. (spr. assn; oudfr. assault,
of berghars ; steenhars, jodenlijm van Judea.
assalt, van 't lat. ad-saltus cl. i. eig. aan Asphodille, z. affodil.
sprong) de bestorming, berenning; de aanasphyktisch, adj. gr. (á-sphyktos, van val bij den strijd, bij het tweegevecht ; ook
a priv. en sphdzein, vgl. s p h y g m i s c h)
eene soort van schermoefening.
van den polsslag beroofd, onmachtig, schijnassa voce, z. ond. vox.
dood; —asphyxie, f. gr. hoogste graad van
assecteeren, lat. (assectdre) aanhangen,.
onmacht, polsstilstand, schijndood ; — as- volgen, vergezellen ; — asseetátor, in.
phyxieeren, onmachtig of schijndood ma- een aanhanger, volgeling.
ken, morden of zijn.
asseeureeren, mid. lat. (assecurdre,.
Aspic, m. fr. (spr. aspiek) Mil. een stuk van 't lat. ad en securus, zeker) verzekeren,
geschut, twaalfponder; ook eene gelei-spijs, horg blijven voor gevaar, z. assureeren;
koude vleesch- of vischspijzen met eene ge— asseeurántie (spr. t ts), f. de verleiachtige saus.
zekering, borgblijving, vrijwaring tegen schade;.
Aspidium, z. poly podium.
z. verder onder assureeren.
aspireeren, (lat. aspirdre of adspirare)
Asseeutie, z. ond. assequeeren.
eig. aanademen; Gram. met aanademing uitAssef, m. naam der perz. stadhouders,.
spreken, Bene h doen hoores, verscherpt beneden de khans staande.
uitspreken ; naar iets streven, dingen ; —
Assemblée, f. fr. (spr. assanálé' ; van
aspiráta, f. (soil. littera, pl. aspirátse, assembler, mid. lat. assimulare, verzamelen.
Eiram. aangeademde letters, sterke medeklin- dat men, even als ensemble van in sinuti,.
kers met opvolgende scherpe ademing verbonop het lat. simul, ad-simulare terug voeren
kan, doch zich onder den invloed van ons
den;— aspirátie(spr.t ts),f. (lat.aspiratio)
Gram. de gescherpte uitspraak eener letter,
zamelen schijnt gevormd te hebben) eene
het uitdrijven des adems vóór klinkletters; bijeenkomst ter beraadslaging ; een talrijk,
ook de zielsverheffing, het verlangen naar aanzienlijk gezelschap tot uitspanning, een:
God ; — aspirant, m. (lat. aspirans) een praalgezelschap ; — assembleeren, ver
naar eenen post, gaderen.
-anzoekr,ligb.v
assenteeren, (lat. (assentiri) bijval
eenen graad, enz.
Aspis, f. N. H. eene kleine zeer vergif- schenken, toestemmen, inwilligen, toestaan;.
— assénsie, f. (lat. assensio) ook assént,
tige slang, wier beet ongeneeslijk is.
Asprino, ni. een goede ital. wijn.
n. (lat. assénsus) de toestemming, bijval.
Assa foetida, z. a s a.
assequeeren, lat. (asséqui) bekomen,.
Assagái, ook hassagaai en sagaai, erlangen ; bereiken; inhalen ; — assecum. eene lange dunne werpspies der Javanen tie (spr. t ts), f. nw. lat. de verwerving,
en Maleijers.
bereiking.
fr. assez, van 't lat. ad(issái, ital. (
assereeren, lat. (asseri re, eig. iets tot
zich nemen, zich aanmatigen) beweren ; —
satis) Muz. genoeg, genoegzaam ; het woord
dient vaak tot versterking van het volgende:
assértie (spr. t ts), f. (lat. assertio) de
assai allegro, vrij vlug.
bewering, het beweerde ; —assertórisch,
Assaisonnement, n. fr. (spr. assèzonn' adj. nw. lat. (assertor'us, a, um) bewerend,
man, v. assaisonner, kruiden) de toeberei- verzekerend (het houdt het midden tusschen
problematisch en apodictisch); —
ding, kruiling, saus, enz. van spijzen.
Assaki, liever c h a s s e k i, z. aid.
assertoryum, z. juramentum.
Assarium, n. eene rom. zilver- en koassermenteeren, fr. (assermenter, van
serment, eed, en dit van 't lat. sacramentum)
permunt.
Assassijn, m. (fr. assassin, ital. assas - den eed afnemen, beëedigen.
asserveeren, lat. (asservdcre, bewaren;
s no), pl. assassijnen, sluipmoordenaars;
oorspr. de naam eener in de 11de eeuw — asservátie (spr. t ts), f. de bewagestichte en door hare wreedheden beruchte ring — asservátum, n. het bewaarde.
—

—

—

;

asséssor, m. lat. (van assi:d"ii e, bijzit
,

bijzitter, de persoon, the eenen voorzit -ten)
rechter, als naaste helper is toege--ter,n
voegd; — assessoraat n., of assessuur,
f. het ambt van zulle eenen bijzitter.
assevereeren, lat. (asseveróre, v. sevérus, ernstig) plechtig verzekeren, bezweren ; — asseverátie (spr. t ts), f. de
verzekering, bezwering.
assez, fr. (spr. assé, van 't lat. ad-satis,
of wel van 't celtisch assez, asse, verzadigd)
genoeg.
assibileeren, lat. (assibildre, bij iets
sissen, vgl. sibilus, enz.) Gram. met eenen
sisklank begeleiden of verbinden ; — assibilätie (spr. t ts), f. nw. lat. aansissing,
verbinding met eenen sisklank.
assidil, fr. (lat. assiduus, van assidare,
gezeten zijn, zich houden bij, enz.) aanhondend vlijtig, volhardend, onafgebroken ; —
assiduitiet, f. lat. (assicluitas) aanhou
vlijt, volharding, onvermeeidheid.
-den
Assiénto, m. sp (assiento, asiento) ver
verdrag der slavenlevering naar-drag,het
Amerika van de spaansche regeering met eene
vreemde natie, waardoor zij deze den alleen handel met al ikaansche negerslaven naar
amerik. kolonien vergunde; — assiéntocompagnie, f. maatschappij tot slaven
; — assiénto–tractaat, n. het-handel
verdrag in 1713 tusschen Spanje en Enge
gesloten. waarbij Eng. het uitsluitend-land
recht kreeg om gedurende 30 jaren Negers
uit Afrika naar de spaansche Z.amerik. koloniën te voeren, en dat in 1750 werd
opgeheven ; — assientlst, nl. medelid
dier maatschappij.
Assiétte, f. fr. (provenc. assieta, vaststelling der opbrengsten, assetar en assetjar,
zetten, nederzetten ; it. assettare, inrichten,
in orde brengen, nederzetten, v. h. goth.
satjan, zetten) de stand, stelling, houding,
vastheid bij het rijden ; fig. de gemoedsstemming, rustigheid ; van daar : i n z ij n a ss i e t t e blijven, zijne bedaardheid, kalmte,
enz. behouden ; — ook : een tafelbord ; assiette volante, fr. (spr. —wolánt') eig. vliegend tafelbord, een bijschotel, rondgaand
bord; toespijs.
assigneeren, lat. (assigni re, vgl. signum, signeeren) eene schriftelijke aanwijzing
op betaling geven ; aanwijzen ; — assig
of assignátor, nw. lat. m. die-nát
eene aanwijzing doet, de aanwijzer, trekker;
— assignatarius, m. nw. lat. de ontvanger eener aanwijzing tot invordering bij
Benen derde ; — assignaat, m. de gene,
op Wien de aanwijzing is gesteld, de betrokkene ; — assignaten, n. pl. staatspapier tijdens de fr. omwenteling, waarvan de
betaling was aangewezen op den verkoop
of de opbrengst van de nationale goederen;
— assignatie (spr. t ts), f. (lat. assignatio) eene aanwijzing of overdracht om
iets te betalen, een aanwijzingsbrief.
ássimileeren, lat. (assiniiláre, beter
—
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assiinuldre, van siin) lis, e, gelijk, overeen
gelijk maken, vereenzelvigen ; in-komstig),
voedingsstof veranderen ; — assimilatie
(spr. t ts), f. de vereenzelviging, de gelijkvormigmaking; de verandering der voed
stoffen van het dierlijke ligchaam,-selind
dat ze opgenomen heeft ; Gram. de verandering van Benen medeklinker in den daarop
volgender, ter wille an de welluidendheid en
het gemak, b. V. offendo voor obtendo.
Asslzen, f. pl. (fr. les assises, van assis,
gezeten) eig. zittingen ; rechtszittingen op
vastgestelde tijden, waarin over lijfstrafielijke zaken werd gevonnisd ; — cour
d'assfses (spr. koer dassiez'), hof van
lijfstraffelijke rechtszitting.
assisteeren, lat. (assistire) bijstaan,
helpen, ondersteunen ; — assistent, in.
(lat. assistens) helper ; ondersteuner ; -assistance, f. fr. (spr. assi-stáns'), ook
assistentie (spr. t ts), nw. lat., bij
-stand,
hulp, hulpbetoon, ondersteuning.
Asslani, of verbasterd, asjáni, in.
turk. (voluit goeroesj drsldni of g. aslani,
d. i. leeuwenpiaster, v. goeroesj, piaster, en
iirsldn of doorgaans aslan, de leeuw) leeu`vendaalder, cone in Nederland voor Turkije
geslagen munt v. 8 0 tot 12 0 a s p e r s in
waarde (vgl. asper).^
associëeren, lat. (associdre; van socius,
z. ald.) zich vereenigen, verbinden b. v. tot
gemeenschappelijker handel ; iemand als deel
zaak opnemen ; — asso--hebrin
ciátie (spr. t ts) f. nw. lat. de verbinding, vereeniging van velen tot een of ander
doel, inz. tot handelszaken ; associatie
der i d e ë n (nw. lat. associatio idetirumn)
de verbinding, aaneenschakeling, samenvoeging der begrippen, voorstellingen, waardoor
zij elkander onwillekeurig
lekeurig verwekken en op
elkander werken ; — associé; m. fr. genoot, deelhebber, handelsgenoot, medehandelaar, vennoot ; associé en commandite, fr.
(spr. ai komandiet') de stille, geheime medehandelaar, die geld tot eene zaak verschaft,
zonder overigens werkzaam aandeel te nemen.
assoleeren, fr. (assoler, V. sole, akkerafdeeling, slag, v. 't lat. solun i, grond,
bodem) bouwland in verschillende kampen
of slagen verdeelen, om er de afwisselende
bebouwing (assolement) op toe te passen.
Assomption, fr., z. oud. assumee-

ren.

assoneeren, lat. (assondre, van sonus,
klank, geluid) eig. aanklinken ; gelijk lui
; — assonantie (spr. t ts), f. nw.-den
lat. Poet. halfrijm ; onvolkomen rijm, b. v.
van spits en v i s c h ; eene gelijkheid van
klinkletters, gelijk de a 11 i t t e r a t i e (z.ald.)
van medeklinkers is, b. v. hij veroordeelt
dat voorbeeld. (Zij is inzonderheid aan
de sp. en port. poëzie eigen )
assorteeren, fr. (assortir, van sorte, z.
ald.) een geheel naar soorten doelmatig indeelen, uitzoeken, schikken (sort eer e n); zich
assorteeren, of zijn' winkel ass--,
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zich met waren volledig voorzien; een wel g ea s s o r t e e r d e winkel, zulk een, die met al
de tot eenen handelstak behoorende voorwerpen is voorzien ; — assorteering, f. liet
bijeenvoegen der voorwerpen van de zelfde
soort, het so r te e re n; — assortimént,n.
(spr. —má') een warenvoorraad, eene voorraadplaats ; ook al het tot iets behoorende,
een toestel van bij elkander passende dingen, b. v. een assortiment van paarlen,
diamanten, z. ook sortiment.
assoupiëeren (spr. ou oe) fr. (assou
van 't lat. ad en sopire doen inslapen) sla--pir,
perig maken ; verdooven ; stillen, gerust stel
sussen ; — assoupissement,n. (spr.-len,
assoepis'mán) sluimering, verdooving, zorgeloosheid.
assoupleeren (spr. ou oe) fr. (assou
van souple, z. ald.) buigzaam, lenig maken.-plir,
assourdeeren , assourdisseeren
(spr. ou oe) verdooven, doof maken ; Pict.
het licht in de kleine tinten verminderen,
doen ineen smelten, een' zachteren toon geven.
assumeeren, lat. (assumére, van su
nemen) bijnemen, aannemen, aan -,-mére,
opvatten, b. v. eene f -t dlachte ; Jur. de hoofd
rekking der p<a tij vuór de wederleg--gevolt
ging herhalen ; — assumtie (spr. t=ts),
f. (lat. assurntio) de • aan -, opneming; de
bijstelling van eene sluitrede ; de opneming
eener ziel in den hemel, de sterfdag van
een' heilige ; inz. assuinto bedtae virg)nis,
lat., of assomption, fr. f. (spr. asonpsión),
of assunta, f. it. (spr. assóenta), Maria's
hemelvaart, verheerlijking; assumtio Christi
of salvatnri.s, de hemelvaart van Christus of
van den Verlosser.
assureeren, fr. (assurer, van sur, z.
ald.) verzekeren, bevestigen ; inz. z. V. a.
a s s e c u r e e r e n, mid. lat. (assecurlire, van
't lat. ad en secicrus, zeker) waarborgen,
verzekeren voor schade, gevaar; — assurántie (spr. t ts), f. verzekering ; stoutheid, vastheid ; brutaalheid ; ook z. v. a.
asseeurantie en assecurhtie (spr.
t ts), f. verzekering, waarborging tegen
schade van brand, van zee, enz., door middel van eene overeenkomst of verdrag (polis);
ook de bijzondere personen of maatschappij,
voor vier rekening de waarborging geschiedt;
— assurantie—premie, f. de vastgestelde vergoeding voor het verzekerde voor
assuradeur, a s--werp;—asu,
s e c u r á n t, m. de verzekeraar.
Assynenhout,zeer hard turksch eikenhout.
Astakolíth, m. (van liet gr. asta'kos,
kreeft) kreeftsteen, versteende kreeft.
Astaróth, f. (ontstaan uit het bijbel
Kon. XXIII, 13)-scheAtor,2
oorspr. eene godheid der Sidoniërs, door de
Hebreën tot een' daemon of booze geest ver
naar de grieksche benaming Astarte,-lagd;
f. als phoenicische godin der liefde, tevens
voor de planeet Venus.
Astazie, f. gr. (a-stasio, van á-status,
,

—

—

--

ASTRAGALOS.
onbestendig) Med. de rusteloosheid, het. woe
len van zware zieken.
Asteísmus, m. gr. (aste smós, van astëzos, steedsch, aardig, geestig, van ásty,
stad; vgl. het lat. urbanus) vernuftige fijne
taal of handeling, ook fijne scherts, als men
den lof onder den sluijer der kleinachting
of berisping verbergt ; Rhet. de kunstgreep,
dat men zich houdt, als of men iets wil
verzwijgen, het welk men desniettemin zegt;
plagerij, spotternij.
Aster, f. (van het gr. astér, m. ster)
eene zeer fraaije herfstbloem, uit N.Amerika
afkomstig, waarvan men in Europa reeds omstreeks 4 0 soorten kent, de sterrebloem ; —
asteria, f. Min. een schoon veelkleurig ge
soort van opaal, sterresteen,-sten,
kattenoog — asteriet, m. stervormige
versteening, versteende zeester ; — asteriseh, adj. tot de sterren behoorende;
stervormig; --- asterIscus, m. een ster
bij schrijvers en drukkers ; — as--retj(*)
terisma, n., pl. asterfsmen, sterre—
beelden ; — asterias, in. N. H. de zeester — asteriaciet, asteriet of asterolíth, m. versteende zeester ; -- asteroiden, pl. sterretjes, inz. de r t kleine
planeten tusschen Mars en Jupiter ; —
ásterometer, m. een sterremeter.
Asthenie, f. gr. (a- sthéneia) Med. de
krachteloosheid, zwakte, inz. van het vaat stelsel (vgl. s t h e n i e) -- asthéniseh,
adj. krachteloos, uit zwakte 'voortspruitend;
eerre asthenische koorts, eene zenua koorts; — asthenizeeren, verzwakken,
de werking der levenskracht verminderen;
-- asthenologie, f. de leer der levens
— asthenomakrobiotiek,-zwakte
f. de aanwijzing of de kunst om een zwak
leven te onderhouden ; — asthenopie, f.
de zw akzichtigheid ; — asthenopyretos, ni. koortszwakte.
Asthma, n. gr. de aamborstigheid, het.
moeijelijk ademhalen ; — asthmátiseh,
adj. aamborstig, kortademig; —asthmatieus, ni. een aamborstige.
Astic, ni. fr. (spr. aslíek), likbeen, bij
schoenmakers het been, waarmede de zolen
worden glad gemaakt; Mil het gereedschap
om de patroontasch blinkend te wrijven.
Astomen, m. pl. gr. (van a priv en stóma,
mond) Myth. fabelachtige volken zonder mond.
astraal, z. ond. a s t r u m.
Astrabikon, n. gr. Poët. het herdersdicht, bucolicum, ecloge (z. ald.)
Astr2ea, f. gr. (Astraia) Myth. de godin der gerechtigheid, inz. van het eigen
dochter van Zeus en T h e m i s-domsrecht,
(z. ald.); Astron. naam eener kleine planeet
of asteroïde (z. ald.), in 18 4 i door Henske
ontdekt.
Astragálos, gr., of Astragaal, m.
bikkel, beentje ; Anat. de enklaauw, het kootbeen ; (Arch.) rond loofwerk, dat de bazis
van het kapiteel vormt en onmiddellijk op
de schacht. der zuil aangebracht is ; Bot.
;

;

;

,

;
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dragant, wervelkruid, wild bazilicunl ; -astragalísmus, n. het bikkelspel; dobbel
— astragalomantïe (spr. tie — tsie) ,-spel;
f. de waarzeggerij uit of met dobbelsteenen,
op welke letters staan, en waarbij uit elken worp het antwoord op eene voorgelegde
vraag wordt opgemaakt.

astrálisch, astraal-geesten, astraallamp, z. ond. a strum.
astriugeeren, astringens, enz., z.
adstringeeren.
Astrobolísmus, m. gr. (astrobohsmós,
van ástron, n. ster, en bállein, werpen, treffen) eig. het getroffen- worden door eene ster,
door de hondsster of door de zon : van daar:
zonnesteek ; dood of schijndood door bliksem;
beroerte (vgl. s i d e r a t i e) — astrodieticum, n. gr. (astro-deikti.kón) Astron. een
sterrewijzer, werktuig om elke ster van de
hemelglobe gemakkelijk te kunnen vinden;
— astrognozie, f. de kennis der sterren,
voor zoo ver hare plaatsing ten opzichte
van elkander en de sterrebeelden betreft;
— astrognóst, m. de sterrekundige ; —
astrographïe, f. de sterrebeschrijving ;
— astrolten of astrolfthen, m. pl.
sterresteenen, sterkoralen ; eene stervormige
zeeplantversteening ; — astrolabium, n.
Astron. een werktuig, waarop de voornaamste
cirkels der hemelglobe op een effen vlak
zijn afgebeeld, sterrehoogtemeter ; ook Geom.
een hoekmeter ; --- astrolatrie, f. de
sterrevereering, sterredienst ; — astrologïe, f. de sterrewigchelarij, sterrevoorzegkunde, het waarzeggen uit den stand der
sterren ; — astrológiseh, adj. op die zoogen. wetenschap gegrond, daartoe betrekkelijk ; — astrologist, astroloog, m.
een sterrewigchelaar, sterrekijker: ---- astromantïe, f., z. v. a. a s t r o 1 o g i e;
astrometeorologïe, f. de weêrvoorzegkunde uit de sterren ; --- ástrometer,
m. een sterremeter ; — astronomie, f.
de sterrekunde, de wetenschap van den loop
der sterren en de wetten, waarnaar zij zich
bewegen ; — astronomisch, a€ij. ster
astronomische jaar, de-rekundig;ht
duur van het jaar in dagen, uren, minuten
en seconden uitgedrukt; — astronomíst,
m. de sterrekundige ; — astrophiet, m.
N. H. de boomvormige zeester ; — astropodium, n. een steen of eene versteening
met stervormige teekening ; — astroskoop, m. een sterrekijker — astroskopie, f. de kunst der sterrebeschouwing
door verrekijkers; — astrosophie, f. de
sterrewijsheid, z. v. a. astronomie : --astrostatiek, f. de sterrestandsleer, de
leer van den stand en de beweging der
sterren ; — astrotheologïe, de sterregodgeleerdheid, de beschouwing der sterren
uit een godsdienstig oogpunt.
astrueeren, lat. (astr&cére of adstr2c
ere), bijbouwen ; toevoegen, bijleggen, t oeschrijven, beweren, verzekeren.
gr. ashes) een
Astruiri, n. ]at. (
;

;
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gesternte, sterrelbeeld; pl. astra, de sterren,
sterrebeelden ; sic itur ad astra, zoo gaat
of komt men tot de sterren, d. i. tot aan
eer, enz. — astraal of astr--zien,
lisch, adj. (lat. astrdlis, e, de sterren betreffende, sterrevormig — astraal–geesten, sterregeesten, wezens, die, naar het
volksgeloof der middeleeuwen, tot de ster
; — astraal –lamp,-rewldbhon
sterre- of glanslamp, de verbeterde A rgandsche lamp (zie aid).
astutiëus (spr. ti tsi). nw. lat. (fr.
astucieux, van 't lat. astu,t'a, sluwheid) arglistig, doorslepen, sluw.
Astygraphie, f. gr. (van ásty, stad)
stad- of stedebeschrijving -- astygráphíseh, adj. stedebeschrijvend ; — astynoom, ni. een (atheensch) regeeríngspersoon, belast met het toezicht over de gebouwen ; — astynomie, f. het toezicht
over de gebouwen.
Astylon, n. gr. (van a priv. en stylos.
zuil) een gebouw zonder zuilen.
Astyzïe, f. gr. (v. a priv. en stflsis,
oprichting) Med. mannelijk onvermogen.
Asvarna, m. pi. nimmer sluimerende
geesten, een algemeens naam der booze
geesten bij de Indiërs.
Asyl, n. gr. (ásylonn, eig. onberoofd, ongedeerd, van a priv. en syll n, berooven,
pinnderen) lat. asylum, fr. asyle, asile (spr.
aziel') aziel, het toevluchtsoord, de vrij
voor personen, die door de wet ver -plats
-- salle- rl'asyle, f. fr. be--volgdwren;
waarschool voor kleine kinderen.
Asymmetrïe, f. gr. (vgl. s y nm in et. r i e) de ongelijkheid, wanverhouding, onevenredigheid ; --- ad,j.
ongelijk, onevenredig.
Asympathie, f. gr. (vgi. s v ni pat Is i e), gebrek aan deelneming, aan mede gevoeligheid, aan meêwarigheid.
Asymphonie, f. gr. (vgl. s y in p h on i e) Muz. de wanklank, wanluidendheid;
--- asymphbniseh, adj. wanklinkend.
Asymptote, f. gr. (van a-symptdtos,
niet samenvallend; vgl. symptoom, enz.)
Geom. eene rechte lijn, die eene kromme
lijn steeds nadert, zonder haar immer te
raken of te snijden.
Asyndezie, f., of asyndéton,
gr. (vgl. s y n d e s i s) Log. het weglaten der
voegwoorden om de rede meer kracht bij te
zetten, b. v. ik kwam, ik zag, ik overwon;
in tegenstelling van polysyndeton; —
asyndétisch, adj. verbindingloos, zon
-der
samenkoppelende woorden.
Asynezie, f. gr. (vgl. s y n e s i s) liet
onverstand, gebrek aan in- of doorzicht.
Asynodie, f. gr. (van a priv. en s?%-nodos, samenkomst ; bijslaap) het onvermogen tot den bijslaap.
Asystata, m. pl. gr. (van a- systaíos,
on, niet bestaande of samenstaande; vgl.
S ti s t a s i s) on v ereenbare dingen, strijdigheden ; -- asys, f. ate onvereenbaarheid.
;

;

-
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ATACAMIET

Atacamiet, nl. zoutzuur koperzand in
de zandwoestijn A t a c a in a, tusschen Peru
en Chili.
Atagan, z. v. a. jatagan.
Ataktisch, z. ond. ataxie.
Atalánte, dochter van S c hoe n e u s,
koning can Scyros, 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 N. H. eene soort van vlinder,
vulcanus of admiraal geheeten.
Atalia, vr.naam (van 't gr. atalós, kinderlijk , teeder) de jeugdige, bloeijende, teedere.
Ataraxie, f. gr. (vgl. t a r a x i s) de onverschrokkenheid, onverzettelijkheid, zielerust, gelijkmoedigheid.
Atavísmus, m. nw. lat. (v. 't lat.
atavus, oudovergrootvaders vader, grootvaders overgrootvader; voorts voorvader in 't
algemeen) de wet der overerving van lig
-chamsvoringe.tdhaen;
het eigenaardige van zoodanige overerving, dat
de kleinkinderen meer de eigenschappen hun
grootouders dan hunner ouders hebben.-ner
Ataxie, f. gr. (vgl. t a x i s) Med. wanorde, onregelmatigheid met betrekking tot
de ziektetoevallen ; Philos. wanorde in de
zedelijke en verstandelijke vermogens; —
atáktiseh, adj. onordelijk, onregelmatig,
b. v. ataktische koorts.
A'të, f. gr. (át, in 't algemeen schade,
onheil) 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 regte spoor af te brengen, en hen tegen hun eigen belang te doen
handelen.
Atechnie, f. gr. (atechnia, van a priv.
en téchné, de kunst) de onervarenheid in
eene kunst, kunstgebrek.
Ateknie, f. gr. (atekaia, van a- en
tiknon, kind) de kinderloosheid ; Med. onvruchtbaarheid der vrouw ; mannelijk onvermogen.
Atelie, f. gr. (atéleia, v. a- en télos,
doel, einde) doelloosheid, ondoelmatigheid,
onvolkomenheid; soms beteekent het zooveel
als vrijdom van zekere lasten of opbrengsten
(omdat tales ook de beteekenis van census,
vermogenschatting, heeft) b. v. den ouden
philozophen werd hier en daar a te 1 i e toegestaan ; ook het vrij zijn van zekere ambten of bedieningen.
Atelier of attelier, n. fr. (spr. ate-ljé,
oudfr. artelier, mid. lat. artiliaria, als van 't
lat. artiliarium, v. ars, genit. artis, de kunst)
de kunstenaarswerkplaats; ook de gezamentlijke daarin werkende personen.
Atellánen, f. pl. (lat. atellanae, sail.
fabulae) 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, à temps, z. ond. tempo.

---

ATIILEET.
Ateramnïe, f. gr. (v. a priv. en téramnos, vast, dicht) Med. de niet-verweek-

baarheid, de onverteerbaarheid.
aten dies, z. ond. dies.
atermoyeeren, fr. (atermoyer, van
terme lat. terminus, z. ald.) den termijn
van betaling verlengen ; de betaling ver
vgl. prolongeeren; — ater--schuiven;
moyement, n. (spr. —moaj'mán) de betalings-verlenging, termijns-verschuiving.
Athambie, f. gr. (van a priv. en
thámbos, verbazing, schrik) onverschrokken beid, onversaagdheid.
Athanazia, f. gr. (athanasia van athánátos, onsterfelijk, vgl. t h a n a t o s; onsterfelijk, vr.naam : de onsterfelijke ; ook pl.
Med. middelen, die men voor een tegengift
hield en dienstig tot de verlenging des levens; — athanazïe, f. de onsterfelijkheid ; — athanatologie, de leer der
onsterfelijkheid
Atharvavéda of atharvéda, f. het
vierde van de v e d a s (z. ald.) of gewijde
boeken der Indiërs, bevattende de godgeleerdheid en bovennatuurkundige wijsbegeerte.
Athaumazie, f. gr. (athaumasía, van
a priv. en thauma, wonder) eig. verwon
onverschilligheid, gelfjkmoe--deringsoh;
digheid.
Atheïst, m. gr. (athéos, van - a priv.
en théos, God) een godloochenaar, eig. een
goddelooze (zonder god); — atheísmus,
n. of atheisterij, f. eig. goddeloosheid; godverzaking, godloochening ; — atheístiseh,
adj. goddeloos ; godloochenend, godverzakend.
Athelazie, f. of athelásmos, m. gr.
(vgl. t he 1 a s i s, enz.) Med. het onvermogen
om te zuigen.
Athéne, f. gr. Myth. z. v. a. Minerva
bij de Romeinen, zie Pal 1 s ; — athenaeen, pl. (gr. Athenáia)feesten van Athene,
inz. de panathenwen, z. ald. — atheneeum, n. (gr. at/tenciron) een tempel van
Minerva te Athenea, waarde dichters bijeen
kwamen ter voorlezing van hunne gedichten, enz. ; een wijsheidstempel, eene geleerde
of doorluchtige school, collegie of andere inrichting voor het hoogex of akademisch onderwijs ; in nieuweren tijd ook een titel van
letterkundige tijdschriften.
Atheorezie, f. gr. (vgl. theorem a
en theoretisch) de onkunde; — atheorétisch, adj. onkundig.
Atheróma, n. gr. (van athéri , grutten van tarwemeel, gruttenbrij) Med. een
papgezwel ; — atheromátisch, adj.
papgezwelachtig.
Athesmïe, f. gr. (athesmia, van (1 priv.
en thesmós, stelling, wet) wetteloosheid,
teugelloosheid, onbandigheid.
Athetéze, f. gr. (athétésis, van ath,eUmn, afschaffen, de afschaffing, verwerping.
verklaring voor ongeldig of onecht.
Athleet, m. gr. (athlèt s, van Pt/los,
kampstrijd) een wedstrijder, kampvechter,
worstelaar, in 't algemeen een sterk gespierd
;
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man ; — athletika, f. de v orstelkunst,
de kampoefeningen ; — athlétiseh, adj.
naar kampvechters wijze, strijdkundig ; sterk,
gespierd, reusachtig groot ; — athlothéten, m. pl. kamprechters, wetgevers en prijs
bij de worstelstrijden.
-uitdelrs
Athymie, f. gr. (athymia, var) a priv.
en thyinós, moed) de moedeloosheid, neêrslachtigheid, vertwijfeling; zwaarmoedigheid.
Atihar, m. naam, diem de inwoners van
Congo aan het goudzand geven, en dien
de Franschen verbasterd hebben in t i b i r;
goudstof.
Atimie, f. gr. (van ohmic, van limé,
eer) onteering. beschiiiiping, eerloosverklaring bij de oude Grieken.
Atjar, eene indische confituur, die ingelegd naar Europa wordt gezonden, en als
maagversterkend en eetlustwekkend geroemd
wordt.
Atlas, m. gr. Myth. een t i tali (z. ald.)
die den hemel torscht ; eene hooge berg in
Afrika aan de Atlantische zee ; eene verzameling van landkaarten ; Anat. de eerste
halswervel, draaij er ; N. II. de naam van
twee schoone surinaamsche nachtvlinders;
atlánten, n. pl. Arch. dragers, balkof gebinte- dragers, zuilen in menschengestalte, die een gebinte tot steun dienen ; —
atlantíden, z. P l e ï a d e n --- atlántisch (lat. atlanticus, a, um) reusachtig,
groot en sterk , tot- het gebergte Atlas en in
ruimeren zin tot W.Afrika behoorende, W.afrikaansch; van daar de Atlantische Zee.
Atlas, n. arab. (atlasa, afgewreven, kaal,
glad ; gladde zijden stof, v. talara, uitwisschen, uitdooven) de naam eener bekende
voortreffelijke zijden stof ; -- atlasblik,
n., z. V. a. moiré métallique ; -- atlas–
erts, m. Min. zijdeërts, atlas- kiezel, een
smaragdgroen, naar zijde gelijkend kopererts,
eene soort van malachiet ; — atlashout,
een kostbaar, als atlas schijnend hout uit
W.Indië en Z.Amerika.
Atmologie, f. gr. (van atmós, damp)
leer van de verdamping des waters in den
dampkring ; -- átmometer of átmidometer, in. verdampingsmeter, een kubisch vat vol verwarmd water, ingericht om
de hoeveelheid van de verdamping des waters te meten ; — atmospheer, f. (vgl.
s p h e e r) dampkring, de gezamentlijke lucht,
die een hemelligchaam omgeeft en waarin
de dampen opstijgen ; -- atmospheriliën, f. pl. stoffen, die zich in den dampkring ophouden ; — atmosphériseh,
adj. wat tot den dampkring behoort, daarin
is; atmospherische lucht, de gewone
lucht; atmospherische drukking, de
drukking, die de dampkring uitoefent ; een
stoomwerktuig van 2 0 atmospheres b. v. is
zulk een, dat de drukking van 2 0 dampkringen als die der aarde wederstand biedt
of verdraagt; atmospherische spoorw e g, zulk een spoorweg, bij welken de
luchtdrukking als beweegkracht in plaats
;

vals den stoom wordt aangewend ; — atmospherologie, f. de dampkringskunde,
weerkunde.

Atocie of atokïe, f. gr. (van a prix.
en tókos, geboorte) onvermogen om te ba
onvruchtbaarheid ; — atocia, n. pi.-ren;
onvruchtbaar makende middelen.
Atolmie, f. gr. (van a priv. en tol man, wagen) de moedeloosheid, lafhartigheid.
Atomismus, enz., z. ond. a t o o m.
Atonie, f. gr. (atonia) eig. de toonloos
gebrek aan spankracht ; verslap -heid;t
zwakte des ligchaams ; ---- atóniseh,-ping,
adj. verslapt, verzwakt, mat ; — atónon,
n. een toonloos, niet geaccentueerd woord,
pl. atóna.
Atoom of atome, n. gr. (atómnos, o„,
ondeelbaar, van a prív. en tome, tónaos, snede, stuk, vgl. t o m u s) iets ondeelbaars ; een
zonnestofje, een volstrekt ondeelbaar ligchamelijk bestanddeeltje der stof; -- atomísmus, n. of atomist' ka, f. het
atomistische systema, de grondstofleer, naar welke alle ligchamen uit atomen
bestaan, ook corpusculaire philosop h i e geheeten ; — atomist, m. een voor
atomís--standergol;tisch, adj. wat olie leer betreft; onei;.
oplossend of opgelost in afzonderlijke deeltjes
zonder organischen samenhang ; — atomologie, f. Chem. leer van de wederzijdsche
werking der stofdeeltjes onder elkander.
atópisch, gr. (á- topos, on, van tópos,
plaats) niet op de rechte plaats, niet gepast, onbehoorlijk, onwelvoegelijk ; — atopie, f. (gr. atopía) ongepastheid, onbetamelijkheid.
it tort at a travers, z. tort.
Atour, in. fr. (spr. atóér) de opschik,
tooi, het kapsel der voorname vrouwen;
vgl. dames d'atour — atourneeren (fr.
atourner) tooijen, opschikken.
a tout, een atout, atouteeren,
z. ond. tout; — it tout hazard, z. hazard;
--- à tout prix, z. prix.
Atrabiliteit, f. uw. lat. (van het lat.
atra bílis, zwarte gal) Med. de zwartgalligheid, galzucht -- atrabilair of atrabiliëus, adj. (fr. atrabilaire, atrabilieu ;)
zwartgallig, galzuchtig.
Atraehélos, m. gr. (v. tráchglos, nek)
Med. een halzelooze, korthals.
atraméntum, n. lat. (van ater, zwart) de
zwartheid, zwarte kleur, inz. inkt; — atramenteus, adj. nw. lat. inktzwart, inktachtig ; — atraméntsteen, lat. -nederd., de
inktsteen, die zwavelzuur ijzer bevat en waar
-uitde
meeste vitriool gekookt wordt.
a tre, enz., z. ond. tre.
Atrekie, f. gr. (atrékela) werkelijkheid,
gewisheid, zekerheid.
Atrezie, f. gr. (van a priv. en tri n,
doorboren, vgl. t r e m a) Med. sluiting van
een kanaal des ligchaams, inz. de vergroeijing
van den aars -- atrétiseh, adj. ondoorboord, met gesloten aars of geslachtsdeelen.
;

;

;
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Atrichie, f. gr. (van a priv. en thrix,
genit. trichós, haar) de onbehaardheid, de
haarloosheid.
Atríden, m. pl. bij Homerus de naam
van Agamemnon en Menelaus, naar
hunnen vader Atreus ; elders komen zij
echter voor als zonen van diens broeder
P1isthenes.
Atrium, n. lat., pl. atria of atriën,
de voorhof, voorzaal van een huis ; Med. de
boezem, of voorkamer van het hart (atria
cordis); — atrium mortis, n. lat. de voorzaal des doods, de doodsaanvang, de voorboden des doods.
Atrociteit, f. lat. (atrocitas, van atrox,
gruwzaam, wild, enz.) de wreedheid, afschuwelijkheid, ijselijkheid.
a trois, z. ond. trois.
Atrophie, f. gr. (van a priv. en trophé,
voeding, tréphein, voeden) Med. de weg
uittering, verdroging ; — atró--kwijng,
phiseh, adi. slecht gevoed, aan de weg
lijdend, teringachtig.
-kwijng
Atropine, f. nw. lat. (v. atropa, wolfkers, van het gr. átropos, onaf keerbaar,
wegens de doodelijke werking der plant)
Chem. een plantenzout (alkaloide, z. ald.)
dat zich in de wolfkers of belladonna bevindt, en uit koolstof, waterstof, zuurstof
en stikstof bestaat.
Atropos, f. gr. (van a priv. en trépein, wenden) de onafwendbare, onverbiddelijke, eene der drie P a r c e n, z. ald.
. atrox injuria, z. ond. i n j uric.

Atsjárja, m. sanskr. (naar eng. schrijf
acharya) een geestelijk leeraar der-wijze
jonge Brahmienen in Indië.
Atsjeh of aktsj eh, z. aseer.
Atsjia, z. a c h i a.
attacca, s'attacca subito, it. (spr. —soebtto)
eig. hang aan, wel aan te voegen ; Muz. het
volgende onmiddellijk, zonder afbreking, aan
het vorige te doen aansluiten, b. v. attacca
allegro na een adagio.
attacheeren (spr. —sjéren) fr. (attacher, provene. atachar, it. attaccare ; waar
oorsprong, van een' te--sch.vanelti
vens germaanschen worteltak, welks oor
i t s, p u n t schijnt;-spronkelijbt
van daar sp. tacha en tachon, spijker, plek,
streep ; it. tacca, kerf, plek ; vgl. het boll.
tak, het duitsch zacke, zacken, eng. tack,
stift, haak ; aizoo het naast aanhechten;
voorts in den vorm attaquer, aantasten) aan
aanhechten, aankleven; z i c h a t t--,-hange,
zeer genegen zijn, zich aan iets gewennen,
iets lief krijgen; — attachant (spr. —sján)
aantrekkend, aanlokkend, bekoorlijk ; aan
aanhankelijk ; — attaché, m.-hanged,
(spr. —sjé) een aanhangeling; een aangetelde, inzonderheid bij een gezantschap;
— attaChement, n. (spr. —sj'mán)
aanhankeiijkheid, genegenheid, gehechtheid.
attalische schatten, zeer groote,
oumetelijke schatten, gelijk die eenmaal A tt 'a 1 u s, een koning van Pergamus (gest. 13 3

ATTERAGE.
vóór Chr.), bezat ; -- attalische conditiën, hoogst voordeelige voorwaarden,
dus genoemd, omdat de zelfde A t t b l u s al
wat hij kocht zeer duur betaalde.
attaqueeren of attakeeren, fr.
(attaquer, v. den zelfden oorsprong als attacher, waarvan 't slechts een bijvorm is;
z. at t a c li e e re n) aanvallen, aantasten ; het
paard de sporen geven ; — attaque, f.
(spr. atak') een aanval, b. v. van den vijand, van de koorts, enz. ; uitval bij het
schermen ; — attaque carrière, z. carrière
attaque ; attaque dans les formes, regelma
aanval van vestingen ; attaq'ae en dé--tige
bandade, aanval in verstrooide orde.
Atte, mansn. • in Friesland (van het
frank-duitsch hdtto) vader. (Ook in het
landfriesch beteekent heit vader.)
Atteláge, f. fr. (spr. —att'lá-zj'; van
atteler, aanspannen) de bespanning, het span
paarden voor een rijtuig, stuk geschut, enz.;
het doelmatig aanwenden der paarden als
trekdieren.
Attelier, z. a t e 1 i e r.
attempereeren, lat. (attemperiire, aan
attemprer, nw.fr. tempérer,-pasen;oudfr.
it. attemperare, matigen, verzachten, temperen ; — attemperátor, in. bij de bierbrouwers eene inrichting tot verhitting (Ier
zwelkuip met stoom.
attemporeeren, nw. lat. (van tempus,
tijd) zich naar den tijd schikken, naar de
omstandigheden voegen.
attendeeren, lat. (attendére) acht geveu, opmerken ; — attendre, fr. (spr. attá2icl'r)
wachten ; en attendant (spr. an attandán),
eig. in het wachten : ondertusschen, onderwijl ; — attént,adj. lat. (attentus, a, um) oplettend, opmerkzaam ; — attentie, f. (lat.
attentio) de opmerkzaamheid ; — attentie ! opgelet, acht gegeven!
attendrisseeren (spr. attandries--;
fr. attendrir, v. tendre, teeder, zacht) week
maken, roeren, treffen, aandoen, bewegen ;
— attendrissement, m. (spr. —mán)
de verteedering, de aandoening.
attent, z. ond. attendeeren.
attenteeren, lat. (attenthre) Benen aan
maken, in eens anders recht grijpen,-slag
strafwaardig handelen ; — attentaat, n.
lat. (attenti tum) een aanslag, aanranding
van eens anders recht, gewelddadigheid;
beproefde, maar mislukte aanval op eens
anders leven ; — attentdta crimna, lat. Jur.
beproefde, bedoelde, maar niet volvoerde
misdaad of aanslag.
Attentie, z. ond. attendecren.
attenueeren, lat. (attenuáre; van ten ui s, e, dun) verdunnen, verzwakken, ver
lat.-magern;—tui,.p1
verdunnende middelen ; — attenuátie,
f. de verdunning, vermindering, verzwak
vermagering.
-king,
Attérage, atterrage, f. fr. (pr.
—rá-zj'; van attérir, landen, van terne, aarde,
land) Mar. de plaats, waar men liet land her-
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kent, dat men uit het gezicht had verloren ;
de nadering der kust, zonder die nog te bemerken ; de landingsplaats ; het landen ;
atterrissement, n. (spr. — ri - s 'mán)
oever-vermeerdering door aanslibbing; aan
-geslibdan.
attermineeren, lat . uitstellen ; -atterminátie (spr. tie tsie), f. het uitstel, tijdverleenen.
attesteeren, lat. (attestfv i ; vgl. t e s t e e r e n) mondeling of schriftelijk getuigen,
verklaren, bekrachtigen ; -- attest, n. en
attestátie (spr. tie tsie), f. (lat. attestatio) een schriftelijk getuigenis, getuigschrift.
Attica, f. nw. lat. (van atticus, a, um,
attisch, tot Athenen behporende, daar inheemsch, enz.) of attique, I. fr. (spr.
attiek') f. Arch. een attisch werk, halve
verdieping boven eene hooge verdieping op
lage zuilen rustende ; -- attic sinus, m.
(gr. attikismós) liet attische spraakgebruik,
de zuiverste grieksche tongval; de fijne
smaak in denken en spreken, aan de Atheners eigen ; — áttisCh, adj . met dien
lijnen smaak overeenstemmend, sc hoon, sierlijk, smaakvol, vernuftig; a t t i s e h zout,
zinrijke, vernuftige taal, fijne scherts; attisch temperament, fijne, levendige
geaardheid.
Attila, m. een korte, met snoeren bezette huzarenrok (zoo geheeten naar A t t i 1 a,
den koning der Hunnen).
Attin, in. Myth. de zeegod of de Nep
-tunsderScaivë.
Attine, f. eene poolsche zilvermunt -,

_i 6 et.

Attinentien,

f. pl. lat. (vg. attinPre,

toebehooren, betreffen), z. v. a. p e r t i n e nt i ë n (z. ald.).
Attique, z. oud. A t t ic a.
Attirail, ni. fr. (spr . ---rálj') toebehooren, gereedschap, tuig ; MYIii. het noodige
voor de artillerie, de tros.

Attis, z. k. t y s.
attisch, enz., z. ond. Attica.

Attitude, f. (ontstaan uit aptitude,
van 't lat. aptus, gepast, geschikt) de hou
staat van rust,-dingeslcham
ligchaamshouding ; gebaar; (in 't ballet) de
stand op éénen voet.
atto di cadenza, it. (spr. —cadéntza) Muz.
het sluiten van een stuk met eene c a d a ri s.

Attoen, z. chique.
Attóle of Atólle, f. inaleiscth (fr.
attole, attolle, attolon) Geogr. verzameling
van eilandjes, die groepsgewijs in een' archipel gescheiden liggen en soms tot gordels voor zeer hooge eilanden dienen.
Attorney, m. eng. (spr. ettórni ; van
't oudfr. attorné, V. attorney, Bene zaak of
een recht aan iemand overdragen) eig. in 't
algemeen : een plaatsbekleeder, gevolmachtigde, zaakwaarnemer; inz. in Engeland, z.
v. a. advocaat; attorney-gene ra 1, m. (spr.
—d^jénnerel) de generaal-fiscaal, de advocaat
Iles konings, die binnen de balie spreekt.

attraheeren, lat. (attrah?re) aantrek-- attrahentia, n. pl. aantrek-

ken ;

kende middelen, trekmiddelen ; Med. trekpleisters, b. v. spaansche vliegen ; — attráctie, f. (lat. attractto) de aantrekking,
het aantrekken, de aantrekkingskracht ; --attractibiliteit, f. aantrekbaarheid ; -attractief, adj. nw. lat. aantrekkend ;

attraheerend of attractórisch (later lat. attrractorcus, a, um) adj. aantrékkend ; — attrait, nn. fr. (spr. attrè) aan
bekoorlijkheid.
-lokse,
attrapeeren, fr . (attraper, vas► 't mid.
lat. trappa, val) in een' strik of in gene
val vangen, vatten ; misleiden, bedriegen,
beet hebben ; -- attrape, f. (spr. attrdp')
de val, strik, valstrik ; de misleiding, bedriegelijke schijn; op attrape spelen,
het op misleiding gemunt hebben, iemand

in den val zoeken te krijgen.
attribueeren, lat. (attribuëre, vgl. t r ib u e e r e n) toeëigenen, toeschrijven ; -- attribuut, n. (lat. attributum) de bijgelegde
eigenschap; het kenteeken, zinnebeeld, onderscheidingsteeken, eigenschapsteeken ; —
attributie (spr. t'ie tsie), f. (lat. attributio) f. het bijleggen, verleenen, toedeelen
van rechten ; de volmachtiging tot rechter
beslissing — attributivum n ., pi.-lijke
attributiva, Gram. een kenmerkend woord,
zulk een, dat de onzelfstandige eigenschap
verrichtingen der voorwerpen aan -penof
naamwoord en werk -duit(hebjvoglk
zelf-word,integvslmh
naamwoord) .
-standig
Attritie (spr. tie tsie), f. lat. (attritao, van att)rere, aan -, opwrijven) de wrijving van twee ligchamen tegen elkander ; het.
;

openrijten of verwonden der huid, b. v. bij

het rijden (in platte taal: een blikaars); ook de
de verslagenheid des harten, het diepst berouw.
attroupeeren (spr. ou oe), fr. (altrouper, van troupe, troep) te hoop loopen,
samenrotten ; --- attroupemént, n . (spr.
---troepp'mán) de samenscholing, oploop, volks hoop.
Attys, z. at, y s.
Atychie, f . gr. (atychia ; vgl. t c li e)
een ongeluk, onheil.

atypisch, adj. gr. (vgl. typisch. ond.
t y p u s) Med. eig. onvoorbeeldelijk ; onordelijk,
onregelmatig; a t y p i s c h e ziekten, ongeregelde ziekten, waarvan de aanvallen zon
Benige regelmatigheid terug keren ; —-der
atypie, r. onregelmatigheid in 't. beloop
van ziekten.
Atys, Attys of Attis, gr. Myth. een
schoon jongeling en lieveling van de godin
Cybele, die hem, nadat hij zich in ijlhoofdlgheid had ontmand, in Benen pijnboom
veranderde.
Atzhigadze, m. n. Myth. de donder
beschermer der ren -goderLaplns,
-diern.
Aubáde, f. fir. (spr. obaad ; van aube,
niorgenschemering, provene. alba, van 't lat.
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albus, a, win, wit) eene ochtend- of wekmuziek, eene ochtendbegroeting niet muziek
voor iemands deur of onder iemands vensters.
Aubaine, f . fr. (spr. obein' ; van het
fr. aubain, mid. lat. albanus allienus,
vreemd) z. v. a. a l b i n a g i u m (z. ald.).
Auberge, f . fr. (spr. obérzj' ; ou^ifr.
hauberge, herberge, héberge, f. en helbero,
hercert, soldatentent, seldatenhut, veldleger,
woning; provenc. alberga, f., albere, m., it.
albergue, m. mid. lat. heriberga, heribergum,
van 't oudhoogd. heriberga, f., oude. herbergi,
heir-berging, herberg) de herberg, het logeraent ; de kroeg ; — aubergiste, in.
(spr. oberzjiest') de waard, herbergier, kas
logementhouder.
-telin,
au besoin, z. besoin.
au contraire, z. ond. con tra r i u m ;
au courant, z. ond. c o u r a n t.
Auctarium, n . lat. (van augére, z. a ug e e r e n) de toegift, toelage, het aanvullingsstuk ; — auctie (spr. t=s), f. lat. (auct)o,
d. i. eig. vermeerdering) eene opentlijke ver
aan de meestbiedenden, veiling, op--koping
veiling (van roerende goederen) bij ons ook
vendu (spr. wando) geheeten ; — auctiónis
lege, bij openbare veiling ; — auctie–katalogus, m. de lijst der te verkoopen
voorwerpen ; — auctioneeren (lat. aitetionhri, of verauctioneeren, aan den
meestbiedende verkoopen, veilen, opveilen;
zie ook subhasteeren; — auctionátor, m. nw. lat. de opveiler, vendumeester.
Auctor of autor, m. lat. (auctor, eig.

de bevorderaar van het gedijen of van den
wasdom eener zaak, van augére, z. a ug e e re n), fr . auteur (spr. au o) de dader, werker, oorsprong, stichter, maker, schrijver, opsteller; — auctor delicti, rixae, lat.
de dader van een misdrijf, wanbedrijf; —

auteurschap, n. lat. -nederd. het schrijverschap, beroep van schrijver ; — autorizeeren (fr. autoriser) met behoorlijk gezach voorzien, gerechtigen, volmachtigen ;
ook billijken, rechtvaardigen, goedvinden ; —

autorizátie (spr. tietsiie), f. de volmacht, bekrachtiging, wettelijke goedkeuring;
— autoriteit, f. (lat. auctoritas, fr. autorité) het aanzien, de erkende geloofwaardigheid, liet gezach, de wettige macht, het
bestuur; verlof, vrijheid ; de getuigenis (uit
schriften); —de geconstitueerde autor i t e i t e n, geordende staatsmachten ; de ingestelde staatsambten, grondwettelijke macht
— aucctoriti te, lat. op gezach, met-hebrs;
goedkeuring, in naam ; — auctoritdte euratóris of a. tutóris, lat. met voorweten, toestemming of inwilliging van den voogd.
Aucuba, f. japansch (nw. lat. aucuba
japon)ca) Bot. een japansche struik uit de
familie der rhamneën, met geelgevlekte, groote
bladeren en kleine bruine bloesems.
audax, adj. lat. (van audére, wagen) stout,
moedig, vermetel ; audace, it. (spr. audátsje)
Muz. stout, moedig; audiicem fortuna juvat,
lat. sprw.: de fortuin helpt den moedige,

AUGUR.
den dappere ; frisch gewaagd is half gewonnen ; — audaciteit , f. nw. lat. de koenheid, vermetelheid.
Audiánen of Audeaanen, n. pl. eene
lyrische monnikenorde in de Ode eeuw, die
anthropomorphieten (z.a.) waren, door
eenen syrischen geestelijke A u de u s gesticht.
audiátur et altéra pars of audi et alteram
partem, lat. (audi, hoor, audigtur, het worde
geboord, van audire, hooreu) hoor ook de

andere partij, hoor en wederhoor, ook de
tegenpartij worde gehoord ; — audiéntie
(spr. t ts), f. lat. (audient)a, opmerkzaamheid, gehoor) de gehoorgeving, liet gehoor
toegang ; de rechtszitting, han -ve-rln,d
deling des gerechts ; — audientie–zaal,
de gehoorzaal toegangkamer — audien,

;

eia, f. sp. oppergerechtshof in 't voorma
Amerika; ook gerechtshoven in eenige-ligsp.
steden van Spanje, gelijkende naar de oude
parlementen in Frankrijk — auditeur,
fr., of auditor, m . lat. (pl. a u d i t ii r e s)
een toehoorder; bijzitter in onderscheidene
gerechtshoven, enz., een rechtsgeleerde bij
den krijgsstand, een krijgs- of regimentsrechter, veldr echter — auditoraat, n.
uw. lat. het ambt van krijgs- of veldrechter;
— auditorium, n. de gehoorzaal, leerzaal ; de verzamelde toehoorders van eenen
spreker of leeraar; — auditus, m. lat. het
hooren, gehoor ; auditus di f cglis, de hardhoorigheid : — de and ftu, van hoorenzeggen.
au fait, enz., z. fait; — au fond, z.
;

;

ond. fond.
Augias, m. gr. (Augéias) Myth. een
koning van Elis, die eene kudde van 3000
runderen had, wier stallen in geen 3 0 jaren
gereinigd waren, een werk, dat Hercules in

éénen dag volbracht ; van daar : de stal
van Augias of de Augias – stal, een
moeijelijk en hoogst onaangenaam, schier onmogelijk werk.
augeeren of augmenteeren, lat.
(aug re, auginenthre) vermeerderen, bijvoegen, vergrooten, versterken ; — augmént,
n. lat. (augméntum) het toevoegsel, de ver
voorklank of voorlet--merding;Ga.
tergreep bij de vervoeging der werkwoorden
in de gr. spraakkunst ; augnzentwm salarti,
toelage, verhooging van inkomen ; — augmentátie (spr. tie tsie), f. nw. lat. de
vermeerdering, versterking ; — augmentativum, n. Gram. vergrootingswoord, het
tegengestelde van d e m i n u t i v u m.
Augiet, m. (van het gr. aug, glans)
of kolophonium- steen, eengroenesterkschitterende steen uit het kiezelgeslacht.
Augment, enz., z. ond. a u g e e r e n.

Augsburgsche confessie, z. Augustana confessio.
Augur , m. lat., pl. augu.ren (lat.
augures, ontstaan uit ave. -gur, van avis, vo
telt. rjur=vir, man ; vgl. a u s p e x)-gel,n't
vogelwigchelaars, waarzeggers uit de vlucht
en liet geschreeuw der vogelen bij de Romeinen ; -- augureeren (lat. augurári)
-
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voorspellen, voorzeggen en waarschuwen
gissen; - augurum, II. de vogeiwigclielarij ; het voorteeken, voorgevoel.
Augustna confessio, f. lat. afgekort A. C., de Augsburgsche geloofsbeljde
of cotifessie der Evangelischen, door-nis
Luther in Fl artikelen vervat en in 1530
op den rijksdag Je Augsburg aan den keizer
en het iijk overhandigd.
Augustus, lat rnansn. : de heerlij!•e,
verhevene, eerwaardige (vr. A u g ii s t a, A ugus tin e); als maand (naar den rorn. keizer
A u g u s t u 5 genoemd) de oogstmaand, eertijds in den rom. almanak s e x t I 1 i s of de
Ode maand geheeten ; - august d'or
of gouden augustus. een saksisch vijfdaalderstuk =: 9 gi. 95 et. ; - augustalen, feesten ter eere van keizer Augustus
ingesteld ; ook priesters, bestemd tot de eere dienst van Augustus, die na zijnen dood door
Tiberius werd vergood ; nog de naam van
gouden munten van keizer Frederik II., in
1131 te Napels geslagen; - Augustijnen, m. p1. monniken naar den regel van
St. Augustinus, bisschop van 1 lippone.
Augustura, beter a n g u s t u r a-b a s t,
z. a] d.
Aula, f. lat. hof, voorhof; de zaal, eene
groote vergaderzaal, inz. aan universiteiten;
- aulicus, m. een hoveling; --- aulIs-

mus, n. hoofsche vleijerj.
Aulseum, n., p1. aul2ea, lat. (gr.
aulaia, f.) een gestikt of gewerkt tapijt, voorhangsel, gordijn, inz. de tooneelgordijn.
au large, z. ond. 1 a r g u s ; - au lavis,
z. lavis.
Aule, een kokoshlad, dat den Indianen
dient om op te schrijven ; een zoodanig be-

schreven blad.

Auleet, m. gr. (aults, van aulCn, de
fluit blazen, van aulOs, m. fluit) een fluitspeler ; - auletiek, t. (gr. auletiM) de
fluitspeelkunst; - auletrIden, p1. (gr.
sing. au1tris) fluitspeelsters bij de Ouden;
-- aulodIe, f. gezangbegeleiding tot de
fluit - aulodion, n. een door de ge;

broeders Kaufman n te Dresden uitgevonden speeltuig, dat piano-forte-, fluit- en flageolet -tonen vereenigt.
(LU marc, z. ond. mark ; -- au moment,
z. ond. moment.
Aumônier, m. (spr. omonjé) van aumône, aalmoes, en dit van het gr. eiemosy'ne,

medelijden, barmhartigheid) aalmoezenier, een
priester in de dienst van een' groot' heer
om de mis te lezen en zekere weldaden aan
de armen uit te reiken.
Aune, f. fr. (spr. aan', van 't lat. ulna,
elleboog, el) de oudfransche of parjsche el,
= 1,1881 ned. el.
me pair, z. pair; —aupavé, z. pavé; -ate pis-aller, z. p i S a 11 e r ; - au porteur,
- ,

Z.

porteur.

aura, t. lat. lucht, zachte wind ; geur;

- aura popul?iris, volksgunst ; aura vitdlis,
ieven.sadem, levenskracht ; - aurse, p1.

lat. luchtgoden bij de Romeinen, die het bewind hadden over hitte en koude en alle
weêrsveranderingen ; ook de verpersooniijkte
ienteluchtjes.
Auratur, z. ond. aurum.
Aurea, z. ond. aureus.
Aurelius, lat. (oorspr. AuseUus, misschien van 't oudiat. ausumaurum, goud)
mansn. : de gouden zoon, vr. Auréa of
Aurella.
aur)us, a, urn, lat. (van aurum) gouden,
van goud ; - auréus, in. eene oud-rom.
goudmunt, ook so lid us geheeten (z. aid.);
--- aureole, t. uw. lat. (aurebla, scil. lux;
van avredlus, a, urn, gouden, als verkleinings
vorm van aurus) de licht- of straaikrans,
de straaikroon om het hoofd der heiligen,
z. glorie; - auráte, f. fr. goudpeer,
eene kleine saprjke boterpeer.
auri, enz., z. on d . aurum
auriclila, f. la]. (verkiw. , van auris, oor)
eig. het oortje, de ooriel ; Anat. bet uitwendige oor ; Bot. de sieutelbioem, het berenoor, eene veredelde soort van primula
veris; - auriculair, adj. (lat. auricu1arus, a, urn) het oor of de ooren betreffende ; - auriculaire confessie, t.
oorbiecht ; - auriscalpium, n. lat. de
ooriepel ; -- aurIst, m. barb. lat. een

oorarts.
Auriga, m. lat. de voerman ; Astron.
een sterrebeeid aan den noordeijken hemel,
recht boven Orion.
Auripigment, ii., z. arsenik.
Auriscalpium, aurist, z. ond. curt-

cula.
Aurora, f. lat. het morgenrood ; Myth.
de godin des dageraads, in het gr. Eos
geheeten; ook een schoone dagvlinder; aurora
boreOlis, t. het noorderiicht ; aurOra Musts
amtca, het morgenrood is den Muzen gunstig, de morgenstond heeft goud in den mond;
aurOra sürgens, Aich. de toenemende kracht
van den steen der wijzen.
durum, im. Int. goud ; aurum fulmnans,n.
knalgoud, siaggoud, dondergoud ; a. potab)1e,
drinkbaar goud (dat als geneesmiddel gedronken wordt); a. mustvum, vaisch goud,
met kwik gesublimeerd tin, dat door den
daarbij gebruikten hittegraad eene goudkieur
heeft verkregen ; - curt sacra fames, de
verwenschte honger naar goud, de afschuweljke goudhonger; - aurãtuur,f. (lat.
aurallira, van aurilre, verguiden) de verguiding.
(t usance of a use, z. u S a n c e.
Ausbeuten–gulden ( Saaifelder-),
hoo d. zilveren munt van Saksen -Meiningen -Hiidburghausen 1 gl. 10 ct.
ausculteeren, lat. (auscult?ire) toehoo
; - auscultánt-ren,luistachgv
of auscultâtor, m. een aanhoorder, een
hij rechtbanken aangestelde beginnaar, zittingshoorder ; - auscultãtie (spr. tie=
tsie), t. (lat. auscultatTh) het toehooren, luisteren ; Med. het onderzoek door het gehoor,
g
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AUSONIA

--

inz. van eerie borstkwaal, hetzij dit onmiddellijk niet het oor, of wel middellijk
met de hoorbuis (s t e t h o s k o o p) geschiedt.
Ausonia, oude naam van Italië, nog
bij de dichters in gebruik (naar de A u s ón e s, oude bewoners van dat land).
Auspex, m. lat. (uit av-i -silex samen
avis, vogel, en specére, spi--getrokn,va
e(re, beschouwen; vgl. augur), pl. auspices, vogelwigchelaars, oudrom. priesters,
die uit de vlucht der vogelen toekomstige
dingen voorzeiden, waardoor men zich bij
alle gewichtige staatszaken en ondernemingen liet leiden ; van daar ook : leidsman,
beschermer, begunstiger : — auspiei.um,

AUTODICIE.

— autáreh, in. de zelfheerscher ; —
autarkie (gr. autárkeia, van arkéin, genoegzaam zijn) de zelfgenoegzaamheid, zelf
autemezie, f . (vgl. e in e--standighe;—
z i e) Med. het vrijwillig braken, b. v. bij
den aanvang der zenuwkoorts; — autha
(gr. authácleia, van hailé n, beha-die,f.
zelftevredenheid,-gen)adj.zlfvih,
aanmatiging ; — authemérisch (van
hénnéra, dag) Med. nog op den zelfden dag
gebeurende, werkende ; -- autheméron,
n. een geneesmiddel, dat op den dag van 't
gebruik reeds werkt.
Auteur, z. ond. auctor.
Authentie (spr. tie tsie), f. br. (au7

n., pi. auspicia of auspiciën, eig. vo -

thentia) of authenticiteit, f. nw. lat.

gelbeschouwing, vooruitzegging der toekomst
uit de waarneming der vogelen ; voorspellingen, voorteekens, voorgevoelens, vermoedens ; ook het toezicht, de bescherming, het
bestuur van eenen meerdere; auspic2o tuo,
onder uwe bescherming, onder uw toezicht;
-- auspieiëus, adj. nw. lat. iets goeds
voorspellend, heilspellend ; — auspieiëe
(lat. auspicdri) de vogelvlucht uitleg-ren
waarzeggen, voorspellen.
-gen,
Auster, m. lat. de zuidenwind; Myth.
de zoon van Eolus en Aurora ; — austraal,
austráliseh, adj. zuidelijk ; --- Australië, n. nw. lat. het zuidland, het de werelddeel, ook O c e a nië P o l y n e z i ë geheeten;

de machtsvolkomenheid ; de echtheid, geloof
geschriften ; de rechts -wardighe,nz.v
oorkonde ; — au--geldih,b.vanr
thentieum, ti. Jur . het oor spronkelijk
stuk ; -- authentiek , adj. (gr. authentikós, ë, ón) echt, geloofwaardig, rechtsgeldig.
auto, m. sp. en port. (=lat. actus) eene
opentlijke handeling, voorstelling, enz. ; -auto–de–fé, sp., of gewoonlijk autoda -fe, port . in., doorgaans n., woordelijk:
daad des geloofs (lat. actus Jide'i:) het plechtige ketter- of geloofsgericht, de terecht
inquisitie veroordeelde-stelingdro
ketters, de ketterverbranding in Spanje;
auto sacrainentál, m., p1. autos sacramentáles, sp. geestelijke schouwspelen ; autos al
nacimiénto, (v. 't sp. nacimiento, geboorte, ge-

5

austraal-aarde of austraal-zand,
een nieuwelings ontdekt mineraal op Nieuw
z. Wallis ; -- austraallicht, zuider
. lat.- gr. de-licht;—ausromn.e,f
windwaarzeggerij, voorspelling uit den wind.
austère, fr. (spr. au oe; van het lat.
austérus) streng, hard, onvriendelijk ; scherp,
wrang ; — austeriteit, f. lat. (austeritas)
de strengheid, onvriendelijkheid, barschheid,
stugge ernst.

austraal, z. ond. a u s t e r.
Austréga of austregaal-instántie (oorspronk. hoogd. met lat. uitgang,
van austrag, beslissing eener rechtszaak door
scheidslieden) gerechtelijke beslissingen ter
eerste instantie in Duitschland door zelfgekozene gerichten, waartoe duitsche vorsten
ter beslechting hunner geschillen het recht
hebben.
.Austria, f. nw. lat. Oostenrijk ; — Austriomanie, f. lat. gr. de hartstochtelijke
ingenomenheid met al wat oostenrijksch is.
aut—aut, lat., of — óf : aut Caesar, aut
nihil, Of keizer Of niets, alles of niets, op
of onder ; aut vincere, aut mori, Of overwinnen Of sterven, de zege of de dood.
Autan, m. fr. (spr. o-tan ; provenc.
autan, auta, lat. altanus, omdat hij van zee
af, ab alto, waait) de zuidenwind in Z.
Frankrijk, die over de Middellandsche zee
komt.
Autarchie, f. gr. (van a^atos, é, ón,
zelf, en arc/win, heerschen) de zelfheerschappij, zelfheersching ; in polltieken zin zegt
men daarvoor liever a u t o k r a t i e (z. ald.);

boorte van Christus) geestelijke schouwspelen ter viering van Christus' geboorte op
het kersfeest.
Autobiographie, f. gr. (van autós,

enz. zelf, en biographie, z. ald.) de eigen
nl. (gr.-levnsbchrijg;—auto,
autócheir, van their, hand, dus : eigenhandig) een zelfmoordenaar; -- autoehirie,
f. de zelfmoord, zelfontzieling ; — autoeh thónen, pl. (van den sing. autóchthbn,
von chthön, aarde, land) de inboorlingen of
oorspronkelijke bewoners van een land, z.
v. a. a bor igines — autoclave, f . gr. lat. zelfsluiter, een zich-zelf sluitende pot,
de papinische pot.
auto – de –fé, auto – da – fé, z. ond.
;

auto.

Autodicie of liever autodikte, f.
gr. (van autos, enz., zelf, en dik, z. ald.)
de bevoegdheid om zich-zelven ten rechter
te zijn eigen rechtshof — autodidák
ni. (vgl. d i d a k t i e k, enz.) een zelf-tos,
geleerde, iemand, die geen' ander' leermees
kunst of wetenschap dan zich --terin
zelven gehad heeft ; — autodidaxie, f .
de zelfgeleerdheid, zelfonderwijzing; —autodynámisch, adj . (vgl. d y n a m is, enz.)
zelfkrachtig, zelfwerkend ; — autognozie, f. (vgl. gnosis) de zelfkennis, eigen
onderzoek ; — autograaph, m. (van gráphein, schrijven) een zelfschrijver, eene copieermachine, een naschrijfwerktuig; — autographum, n., pl . autographa, een
;

;

AUTOMAAT

- AUVERNAT.

eigenhandig schrijven, eigen handschrift ; Ook
de eerste, door den schrijver zelven uitgeeven (origineele) (lrukken uiI vroegere tijden der boekdrukkunst, in tegenstelling met
g

de ijadrukken ; - autográphisch, adj.
eigetiscilriftelijk, met eigen hand geschreven,
eigenhandig ; -- autographomanie, f.
de overdreven zucht tot iiandschriften
autokephálisch, adj.(van /cep1ii1T, hoofd
woordelijk : zijn eigen hoofd hebbende ; onaf-

hankelijk, zelfstandig; - autokephlos, in. een bisschop in de griekche kerk,
die niet onder den patriarch staat - autokratie (spr. tietsie), f. (van Iiratf a,
heerschen) de zeliheerschappij, de slaatsvorm,
waarbij de regent -zelf alleen de bevoegdheld heeft wetten te geven, belastingen te
heffen, krijgsvolk te lichten, kortoni naar
willekeur zonder medewerking van staten
of volksvertegenwoordigers te regeeren, onafhankelijke macht ; vgl. an t a r c Ii i e ; ook
de heerschappij der iede over de zinnelijkheld, zeifbeheersching ; -- autokraat, in.
een zelfheerscher ,, zelfgebieder, onbepaald
regeerder ; --- autokrótisch, adj . zelfof alleenheerschend, onbeperkt ; ---- autokratIsmus, n . de denk- en handelwijs
van den zelfheersclier ; -- autokritiek,
1. (vgl. k r i t i e k) zelfheoordeeling, beoordee
hog van zijne eigene schriften, werken, enz.;
—autologïe, f. (vgl. lOgos) Log , eigentlijke rede of taal, in tegenstelling met de
figuurlijke; ook z. v. a. autonomie.
Automaat, in. gr. (autöm&os, on, uit
eigen beweging handelend, vlijwillig) hij de
Ouden at wat zich schijnbaar van zelf beweegt, I). v. een uurwerk ; thans een werktuig, dat de bewegingen der bezielde ligchameii nabootst, zoo als de automaten van
Vaucanson. De automaal heet a n d r o I d e, als
hij ten doel heeft, den mensch en eenige
zijner verrichtingen na le bootsen); iron.
een dom menseb, die als eene machine handelt ; - automdtisch, adj. zeifbewegelijk;
- automãtie (s11. tietsie), f. en automatIsmus, n . zeifbeweging, werktuigelijke beweging, zonder (lat de wil er deel
aan heeft ; het vermogen, de leer der zelfbewegeljklieid ; ook (le zucht om alles uil
zicli -zelven te leeren ; - A U t (1 m a t t e is
ook de bijnaam Ier Fortuin, onder welken
Timoleon te Syracuse een tempel voor die
godin oprichtte ; -- automatopoëtica,
f. de kunst van uurwerken te iiiaken.
Automachïe, f. (van autos, etc. zeil,
en rndckesihai, twisten, strijden) tegenspraak

met zich zelven.

automatisch, automatic, our., z.
ond. automaat.

AutomolIth, in. gr.ccii als oktaëder
gekristallizeerd mineraal, ook g a Ii n i e t gelieeten, kiezelscliorl, zinkhou(leml sp t ii ei
(z. aid.).
autonoom of autonómisch, adj.
gr. (autOnomos, on, van autOs, enz., zelf,

en ndmos, wet) naar eigen wetten levend,

¶fl

zelfstandig, onafhankelijk, wiisvrij; -- au-

tonomïe,

I. (le zeifwetgeving, wilsvrijheid, eigenwil ; Jui. de onderwerping aan
zelfgekozene , hij verdrag vastgestelde recht8bepalingen ; -- autonyktobatie (spr.
('ie=tsie), (vgl. n'vldobatie), z. v. a. autosomnainbuli smus; ---- autopathie,
F. (gi. autopdilieia, \ gI.
a tph o s) zelferva
ring, eigene gewaarwording ; ---- autophilie, f. (vali beninnen) zelfliefde, eigenwaan ; --- autophonie, t.
(van ])1(Ônos moord), z. v. a. autochirie
z. aid.); --- autopistie, f. (van pistis,
geloof) de geloofwaardigheid, welke de heilige Schrift in ZiCh zelve heeft ; - autoplastie, f. vgl. plasma, enz.) woordelijk : zelfvoriiiing ; de lierslelling van een
verloren ligehaamsdeel door autoplas—
tiek, f., (I. I. de kunst om het vernietigd
deel door een andei, aan den zelfden Per50011 ontleend deel weder te 'vergoeden ;

autopragïe,

f. (van prásse (` n, handelen)

1et handelen nit cigene aandrift, vrije zelfbepaling ; •- - autoprozöpisch (van prOsdpon, gezicht, persoon) in eigen persoon,
persoonlijk
autopsie, f. g r. (cut -opsia,
vgl. 0 p 5 1 5) de zelfhescliouwing, eigene waartienling ; Med. ljlopcning en lijkontleding
hel onderzoeken van een zieke enkel door
bent le l)e5ChOUWeiI ; --nì. (gr.
(iutOptT5, een ooggetuige ; --- autóptisch,
adj. (lit of nan r eigen inzieb t.
Autor, autorizeeren, enz. , z. a u
1.
tor.
ut?(/() sacran(entat, z. (Lute.
; ---

Autoschediasma,n.. 1)1. autoschediasmta, gr. ( s au a'uto-schedjddzejn, onvoorbereid iets doen, enz.) voor de vuist gemaakte opstellen ; - - autoschediâst, n.
iemand, die \OOi de vuist spreekt, schrijft,
dicht of iets anders vervaardigt ; --- autoschediâstisch, adj. voor le vuist gemaakt, Z. v. a. geïmprovizeerd.
autOs épli?i, gr. hij (Pythagoras) heeft (het)
gezegd, (cone uitdrukking, waarmede de prlitagoristen alleii twist over cciie verschillende meening lustechtten).
Autosomnambulismus , in. gr.
(tiLtOs, zelf, en s o mu a mbu--nw.lat(v
lisinus, z. aId.) het an zelf ontstane magnetisch slaapwandclen ; -- autotelïe, f. gr.
(auloléleic, van (LutO-1ers, d. eig. zich zeiven voleindend, in zich zeiven voleindigd,
zelfstandig) zelfslandigheid , onafhankelijkheid, onvooru iarieljkheid (vgl. a Ii s o I u u t,
eiiz.) -- autotheIsmus, i. (vgl. t h eism U s) zeifvergoding ; de leer, dat de godlieid één met het nienschelijk wezen is; -autotpe, in. gr. (vgl. t v I) us) een zelfdruk, oorspronkelijke afdruk.
autumnaal, adj. lal.(autumng/is, e, vati
autnrnnus of (((1(1(1 tiiiius, herfst) herfsteljk.
act vine(re, ((ut flL()Li, z. ond. OLL'.
Auvernat, til. Ir. (spr. (swernO) ccii
sterke, roode fransehie wijn, auvergner -wijn
ook een ioinaansclie tongval.
;
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AVENANT.

--

aux armes, z. ond. arma.

Auxésis, f . gr. (van auxánein., ver
-merdn)Rht.vgoiferdrijving, b. v. eene zee van tranen;
Med. het toenemen eener ziekte ; — auxometer, m. de vergrootingsmeter, een werk
om de vergrootingskracht der erre--tuig
kijkers te bepalen.
auxiliáír, adj. fr. (lat. aux-iliáris, e,
van aicxiliasn, hulp) helpend, hulpbiedeisd,
wat tot hulp strekt, meestal in het krijgs-

wezen ; — auxiliaire troepen, hulp troepen ; — auxiliair woord, hulp woord.

Auxometer, n i ., z. ond . a ii x e s i s.
Avál, m. fr. (gevormd uit it en val,
verkorting van valoir, gelden, waard zijn,
dus : geldig, te gelden voor; v. a. van het
lat. ad vallens, naar het dal, dalwaarts, beneden, onder, omdat men de onderteekening, waarmede men zich tot borg stelde,
onder op den wissel schreef) wisselborg,
medeonderteekening als borg op wissels;

-- avaleeren of avalleeren, eenen
wissel mede onderteekenen en daari, oor
borg blijven.
avanceeren, fr. (avancer, van avant,
z. ald.) voorwaarts doen gaan, vooruit gaan,
. erder komen, toenemen, vorderingen riiaken, bevorderd «orden ; van een uurwerk:
te spoedig gaan, voorloopen ; ook geld leenera,
voorschieten ; — avanceer -boom, een
hef boom om liet teruggeweken afgevuurd.
geschut weder op zijne plaats te brengen;
-- avance, f. fr. (spr. awans'), it. avan.zo
(spr. aww+ántzo) voordeel, winst: voorschot,
vooruitbetaling; ook de eerste schrede, het
te gemoet komen; in avance zijn, ie s
bij een' ander te goed hebben of in voor
zijn ; avances maken, voorkomend-schot
zijn, de eerste schreden doen ; par avance,
vooruit, bij wijze van voorschot ; -- avancement, m. (fr spr. uwans'mmá() het geraken tot hooger posten, de bevordering, voor
-uitgan,sdverho.
Avanie, f. fr. (it. ava nnia, rtw.gr. abania,
afpersing, mishandeling, .belastering, valsche
aanklacht, van 't arab. - (urk, hawgn, verachting, verachtelijkheid, en dit van 't crab.
htina, verachten, minachten) eene moedwillige beleediging en beschimping; inz. de wil
geldheffing der tur ksche pasja's-lekurig
en tolbeambten van de in hunne koopsteden handelende christen- kooplieden ; Mar.
het vijandelijke, verraderlijke overvallen van
een schip; Kmt. het gene men aan eene
-

,

zaak minder verdient dan te wachten stond.
avant, fr. (spr. audit ; uit het lat. abante ontstaan, dus eig.: van voren) vóór,
eer dan, vroeger dan ; — avant la lettre,
z. ond. lettre ; — en avant (spr. an awàn)
naar voren, voorw aarts ; — avantage,
;

n. (spr. awa)ztd-zj; ook afgeleid van 't eelt.
vaantaich, voordeel) het voordeel, nut, de
verbetering ; het voorrecht, de meerderheid,
b. V. in den strijd ; i n a v a n t a g e zijn,

den voorrang hebben ; — avantageeren
(spr. awantazjeren) begunstigen, bevoordeelen ; vooruit geven, b. v. bij testament ; —
avantageus, adj. (spr. --zjéus; (fr. avantageux), voordeelig, gelukkig, nuttig, gunstig;
—

avant – corps, n. (spr. awdI(k6r) de

voorop geplaatste krijgsbende ; Arch. het
vooruit gebouwde, voorgebouw ; — avant –
cour, n. (spr. awánkoer) voorplaats, voorhof; — avant– coureur, m. (spr. awán
koereus) de %, oorlooper, voorbode, voordraver — avant – fossé, m . de voorgracht,
buitenste vestinggracht ; — avant-garde,
f. de voortroepen of de eerste linie eens
legers, de voorhoede, voorwacht; — avant–
propos, m. (spr. awanpropó) de ' oorrede,
het voorbericht van een boek, voorwoord
-- avant- scène, f. (spr. awánsen') het
voortooneel, de voorgrond van een schouw
orkest en de gordijn. -tonelusch'
Avanturino, it., z. a v e n t u r i n e
;

„

— avantureeren, avanturier, enz,
C. ond. avers tuur.
aván.-,o, it., z. avance, ond. a v a n c e er en.
Avarie, f. fr. (ital. ovaria, van den
eelt. wortel aóar, afar of . avar, bedorven,
beschadigd) ook averij, haverij, f. Kmt.
de zeeschade aan schepen en hunne lading
op de reis ; g e w o n e a v e r ij, allerlei gewone scheepsonkosten : haven-, loods-, ba
liggeld, enz. ; buitengewone a v a--ken,
r ij of a v a r tj -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 van lean, fr. (spr. a wo ló) eig. stroom
verijdeld, tot damp, tot nietsvergaan.-afwrts;
ave of have, lat. wees gegroet; avéto, moge
God u behoeden (als slot gebezigd in brieven) — ave Maria, n. (ook enkel ave)
woordelijk : gegroet zijt gij, Maria ! de engelengroet aan de maagd Maria, Luc. I,
i9 ; een klein formulier-gebed der R. K.ath.,
bevattende die engelengroet; een ave Maria bidden, het gebed opzeggen, dat als
formulier door A.1 b e r t van Padua het eerst
in gebruik werd gebracht ; z. ook a m e r ij.
ave(', fr. (spr. awék; door Ménage afgeleid van 't lat. ab ; door anderen van ab en
quo, van ab en ambo, twee) met; aver la
lettre, z. ond. lelt-re; aver l)erm.ission, z. ond,
;

permissie.

Avellánen of avellinen, f. pl. ital.
(sing. avellánca, p1. avelláne, van 't lat. nuces
4vellanpie of _1vellinae, naar A. v e I 1 a, eene

stad in Campanië, nu A v e 1 l i n o) groote
hazelnoten, lammertsnoten.
avelleeren, lat . (avelle) af- of losscheuren.

Ave Maria, z. ave.
avenant, fr. (spr. aw'ná (; van aveni-r=
lat. advenire, eig. naar toe komen : voor-^
vallen, gebeuren, enz.) zich bevallig, goed
voordoende ; gepast, geschikt; -- a l'avenant,

ot naar avenant of advenant, naai-

averteeren, avertissement, .

aventureeren, aventurier,aventureux, z. ond. a v e n t u u r.
Aventurine f . of a v a n t u r i n o, ni.
(fr. aventurine, it. aventurina, van aventura,
geluk, toeval, wegens de toevallige uitvinding zoo genoemd) eene soort van gekleurd
glas, waarin men tijdens den gesmolten toestand kleine deeltjes of loovertjes eener inetallische compozitie uit koper en ijzer heeft
.gemengd ; eene compozitie met goudpoeder,
dat men op vernis of gesmolten glas werpt,

glimmersteen; --- natuurlijke aventurino, goudglassteen, regenboogsteen; eene
variëteit van kwarts of veldspaath, met
kleine schitterende punten bezaaid.
Aventuur, n. (fr. aventure, van 't
mid. lat. aventura, en dit van 't lat. advenire, fr avenir, naartoe komen, gebeuren)
of minder goed avontuur, een zeldzaam,
zonderling, vreemd voorval, eene zonderlinge
ontmoeting, gebeurtenis ; buitenkansje ; -d l'aventure, f, . (spr. alawantuur') op goed
geluk af, in den blinde ; --- aventuree ren, a v o n t u ren. te ver gaan, zich bloot
iets wagen, op het spel zetten ; —-steln,
aventurer, m. (fr. spr. awantu-rjé) een
avonturier, geluksridder, waaghals ; een
partijganger, vrijbuiter, sluikhandelaar, zwendelaar, in 't algemeen iemand, die zonder
ontmoetingen bij kwalijk of niet bere--linge
kende uitkomsten gehad heeft of zoekt; —
aventureux, adj. (spr. awantureu), aventuurlijk, wonderlijk, vreemd, gewaagd; ---- aventuursehip, n. een gewapende koop
-

-vardijsmokel.

Avenue, z. ond. avenant.
a verbis ad verbéra, z. ond. verbum.
Avérnus, m. lat. (scil. heus) het meir
van Averno, in de nabijheid van Cumae in
Beneden -Italië, welks verpeste uitwasemingen de daarover vliegende vogels doodde,
waarom de Ouden zich den ingang tot de
Onderwereld in de nabijheid van dit meir
voorstelden ; Poët. ook : de Onderwereld
zelve; -- avernáliseh, adj. helsch; allerpijnlijkst.
Averrhoë, f. (door Linneus dus genoemd ter eere van den arab. geneesheer
Averrhoë) Bot. een indische boom met lang
ronde, zuurachtige, smakelijke vruch--werpig
ten, die b i l i m b i heeten.
Avers, m. (uit het ital. avvérso lat.
adversus, toegekeerd, pars adversa, de toegekeerde zijde; vgl. adversus), de voorzijde,
kop- of beeldzijde van eene munt, in tegenst.
met revers.
Aversie, f. lat. (aversio, van avertÉre,
afwenden, afkeer, tegenzin, afschuw, wal ging;
aversie handel (lat. emtio per
aversidnem, d. i. eig. koop met afwending,
zonder naauwkeurige bezichtiging) een koop
–

^)u

bij den roes, dooreengeslagen, het een door
liet andere gerekend.

verhouding, naar evenredigheid ; over eenkomstig; — non avenü; niet geschied, ongebeurd ; — avenue, f. de toegang tot
eene plaats, voorplaats, oprijlaan.

—

AVOYER.

-

A VEiN rl lJ.I1.EEH EN

adve rteeren.
aveto, z. ond. arc.
Aveu, in. fr. bekentenis, toestemming
goedkeuring.
Aviditeit, f. lat. (rrviditas) de gretigheid, begeerte, hebzucht.
Avignon, m. fr. (naar de stad A v i gnon benoemd) eene lichte soort van fransche
taf, voeringzijde.
avileeren of avilisseeren (fr. avili-r, van vil lat. vilis, laag, gemeen) ver
maken, vernederen, schenden, ont--achtelijk
eeren ;
avilissement, m. (spr. li-s'mán) de vernedering, de verachtelijke staat.
--

—

Avis, aviso, avizeeren, z. ond.
advies.
Avis, eene geestelijke ridderorde in Por
ingesteld in 11t7 door A 1 p h o n s u s-tugal,
I., dus genoemd naar de stad Avis.
a vista, it., z. vista.
avitailleeren (spr. awitalj—) fr . (antail/er, ontstaan uit avictuailler, van vietuaille, levensmiddel, van 't lal. ri,etualis,
vietualia, vg r. rictus, enz.) van le ensmiddelen voorzien, spijzigen, z. v. a. p r o v ia n d e e r e n ;— avitaillement, n. (spr.
—ma'n) ook avitailleering, f. de verzorging van levensmiddelen.

av han bonum, z. bonuin.
a voce sofa, z. s'oce.

avoceeren, lat. (avoeflee, vgl. v o e e er e n) terug roepen, terug eischen, afvorde-

ren ; =

-—

avocatorium, n., pl. avoca

–

toria of avoeatoriën, terugroepingsbrief, waarbij een soeverein zijne onderdanen
uit buitenlandsche dienst terug roept.
avoir, fr. (spr. awoár, van 't lat. habére,
ital. avére) hebben ; het te goed of credit
(in fr. koopmansboeken) actieve schulden ;
avoir-du-poids, n. (spr. —pod) het handels pond in Engeland 0J536 ned. pond.

Avontuur, enz., z. a v e n t u r e.
Avoué, m. fr. (spr. awoe-é, van 't lat.
advocatus) een ambtenaar, bij rechtbanken

en gerechtshoven aangesteld, ten einde de
procesvoerende partijen in rechten te vertegenwoordigen en de noodzakelijke acten
in den vorm op te maken ; onder het voorm.
fr. recht werden zulke personen p r o c ur e u r s geheeten, en dien naam hebben zij
bij ons tegenwoordig recht behouden ; voor-

heen ook een voogd over kerkelijke goederen, z. patroon.
avoueeren (spr.awoe--),fr. (avouer;mid.
lat. advoare, advovare, van liet lat. vovPre,
plechtig beloven) bekennen, erkennen, belijden, toestemmen.
a vous, fr. (spr. awoe) aan u, uw beurt.
(bij het spelen); uwe gezondheid, uw welzijn (bij het drinken).
Avoyer, m. fr. (spr. awoajé) ook advoyer (een andere vorm van 't woord
a2'oud, z. ald.); titel der twee eerste regee-
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ringspersonen in de zwitsersclie kantons
Bern, Lucern en Solothurn.
a vue, z. ond. vu.
Avulzie, f. lat. (avulsio) de af- of los
-ruking.
Axiniet, m. (van het gr. axing, bijl)
Min. de bijlsteen, eene bijlvormig gekristallizeerde steensoort van het kiezelgeslacht;
-- axinomantie (spr. t ts), f. gr.
waarzegging uit bijlen, waarbij men eenen
agaat op eene gloeijende bijl lelde.
Axioma, n. gr. (axibgna, van axioen,
daarvoor houden, erkennen) eene erkende,
klaarblijkelijke, aanschouwelijke, onbestreden,
onloochenbare grondstelling, die geenerlei
bewijs behoeft; eene eeuwige waarheid; —
axiomátiseh, adj. aanschouwelijk, zeker,
uit zich zelve bewezen, onloochenbaar, eeuwig waar.
Ax' iometer, m. lat. gr. (v. axis, as)
Mar. roermeter, een klein werktuig, dienende
om de bewegingen van de roerpen aan te geven. Het wordt tegenwoordig weinig gebruikt.
Axiopistie, f. gr. (van áxios, a, on,
waard, waardig, en lristis, geloof) de geloof
echtheid van een geschrift. -wardighe,
Ax nen, tai. g . .;axónes) houten wettafels in Griekenland, die om Bene as draaiden en waarop de wetten te lezen waren.
Axungia, f. lat. (van axis, as, en un.gére, zalven, smeren) eig. as- of wagensmeer;;
Med. in 't algemeen vet, smout.
Aya, f. sp., aja, it. (v. baskisch-iberischen oorsprong) hofmeesteres, opzichtster;
-- ayo, ajo, ni. hofmeester, bestuurder.

Ayenia, f. nw.lat. (zoo geheeten naar
den hertog van Ayen, beschermheer der
botanica), Bene plant uit West- Indië, die
bij ons in broeikasten wordt geteeld.
Aypnie, f. gr. (van a priv. en hyppntos,
z. ald.) slapeloosheid ; — a niseh, adj.
slapeloos.
Ayuntamiénto, nl. sp. (spr. ajoent—)
de gemeenteraad eener stad, stadsraad.
Azá1a, f. eerre zeer schoone soort van
meekrap in het oosten tot het verwen der
turksclie garens.
Azalea, f. nw.lat. (van 't gr. azaléos,
a, on, dor, droog, omdat deze struik een'
drogen grond verlangt) rotsstruik, eene familie van heideplanten, die meest buiten
Europa wast, en waarvan verscheidene soorten als pronkgewassen in de tuinen gekweekt worden.
Azaróle of azeróle, f. (fr. azarole,
azerole, sp. acerola, oudsp. azarolla, van 't
arab. az-zoeroer, de mispel ; ook 1 a z e r o 1 e,
z. ald.) de mispelpeer, eene kleine roodti,
zure kernvrucht, van de grootte en kleur
eener kers, Bene der kleinste peersoorten
in Z.Europa.
Aziáareh, m. gr. regeeringspersoon in
zekere steden van Azië, bekleed niet het

AZYMON.
hoogepriesterschap en het recht van voor
bij de gewijde spelen, die door de-zitng
gezamentlijke gr. steden van Azië werden
gevierd; — aziatismus, ni. nw.lat. aziatische (oostersche) taaleigenheid en schrijf
gezwollenheid en nuttelooze woor--tran;
denpraal eener rede.
Azimuth, n. arab. (van as- soemoet, de
wegen, pl. van as-semt, de weg ; vgl. z en i t h) Astron. de toppuntshoek, de hoek,
welke de loodregte cirkel eener ster met den
middagcirkel eener plaats maakt;— azimuthaal, adj. nw. lat. toppuntslioekig, wat
den toppuntshoek betreft, b. v. a z i m uthaal-wijzer, azimuthaal-cirkel,enz.
Azoödynamie, f. gr. (vgl. z o o d yn a m i e) Med. de verminderde levenswerk
krachtafneming; — azoögenie,-zamheid,
f. de voortbrenging van het levenlooze en
de leer daarvan.
Azores, pl. dikke, langharige, naar bevervellen gelijkende stoffen uit Bohemen.
Azoth, azoch of azock, n. Alch.
de grondstof der metalen, het algemeen geneesmiddel of panaceum van P a r a c e 1 s u s,
welks zamenstelling men niet kent ; later
is die raadselachtige benaming ook toegepást op het gele koper en andere metaal
kwik ; de steen der wijzen.-verbindg;ht
Azótum, n. (uit het gr., van a priv.
en d záá, (lzd. leven, dus : waarin men niet
kan leven) de stikstof, • de stiklucht; —
azótisch, adj. stikstof houdend.

Aztéken, ni. pl. een amerik. volksstam,
die het ten tijde van Cortez bloeijende Mexicaansche rijk gesticht had en regeerde.
Azumbre, m. sp. (v. 't arab. as-soe;nr•
of as-soebr, de rand van een vat, en van
daar een tol, den rand gevuld vat, Bene
kan) Bene spaansche vochtmaat, ongeveer
2 3 liter.
Azuur, n. (fr., provenc. an oudsp. azur,
it. a -z-urro, azzuolo, sp. en port. azul, van
't pert. ládsjaward, de lazuursteen, de blaauwe kleur, ládschawardi, hemelsblaauw); vgl.
1 a z u u r) de blaauwe kleur des hemels, het
hemelsblaauw ; ook kobalt, een half metaal,
waaruit men Bene schoone donkerblaauwe
verw bereidt ; — azuren, adj. naar 't
azuur gelijkende, hoogblaauw, hemelsblaauw.
azygisch, adj. gr. (van dzygón, juk)
zonder juk; ongepaard; — azygie, f. ongepaardheid.
Azymon of azymum, n. gr. (van
a priv. en dzymn7J, zuurdeeg) ongezuurd brood;
— Azymieten, m. pl. Christenen, die
bij het avondmaal ongezuurd brood gebruiken. Dus werden de Katholieken door
de grieksche Christenen genoemd, die enkel
gezuurd brood bezigen. De Grieken kregen
daarvoor van de Latijnen den naam van
Prozvmieten.

Ri
B. of b = beatus of !)eaia, de zalige ; Bachelor of arts, eng. BaccalauB. A.
reus der Vrije kunsten ; b. b. bene, bene,
zeet goed ; - b. C. = basso contino, doorgaande bas ; OOI balnuin cinris, een asciibad ; - B. C. D. = bonn cum Den, met
den goeden God, mei Gods genade ; - Bco.
=bcinco (z. aid.); --- B. D. Bachelor of
Divin ity, eng. Baccalaureus der godgeleerdileid ; - B. D. D. = bonis (Nis deabusqiie,
aan de goede goden en godinnen ; --- B L.
= benevule lector, ioegenegen of weiwillende lezer ; -- B. M ieatae memoricic,
zaliger gedachtenis ; Ook bene iniscedtur,
wei ondereen gemengd (op recepien); nog
= baln?'um mans, een zeeI)ad ; ---- R. V.
bectta virgo, de heilige maagd, beolac virqiflis, van le heilige maagd (Maria) ; ook =
balneum vapdris, een damphad ; -- P. v. =
1)ij voorbeeld ; -- b. Ir. = bene tritum, wel gewreven (op recepien); Bto = hr ii t 0 (z. a.).
Baal, m. hebr. (baai, eig. beer ; gemaal) ook B a 1, B e 1, B e I u s, een god der
Phomiciërs en Kananieien, ook der Hebren
ten tijde van M a ii a 5 5 e, waarseli. de zonnegod, v. a. de planeet Jupiter ; joodsch : de
man, echtgenoot ; - Baal—phegór, eene
godheid der Moabie ten, de zelfde als BePlzebiib,
vliegengod ; - Baals —priester, eig. een
priester van den god Baal ; een onwaardig,
liederljk, lui geestelijke. (Met Baal zijn vele
babylonische, phunicische en kaithaagsche
namen samengesteld, P. v. H a n ti I P a 1, A sdruhal, enz.)
Baanderheer, z. I) a n n i e t.
Baar, m. (van ' ( maleisch bahâroe, nieuw)
Mar. een nieuweling aan hoord, een nog on-

bevaren matroos.

Baartse, t. Mar. soort van oorlogsehip,
ten ouzent weleer in gebruik.
Baaras, I. Bot. eene plant uh het dal
tacheron in Judea, welke, zegt men, den
gene doodt, die haar onvoorzichtig aangrjpt.
Baat, n. een chineescit gewicht van ongeveer 1,5 decagram of ned. lood.
Baba m. perz. -turk. (taM), de vader
baba—khan, de vader des konings, inz.
als ecretitel Van aanzienlijke geestelijken,
I) V. baba nasibi.
Babel, n. hein. (b(ibe!, volgens den bijbet z. v. a. verwarring, maar beter z. v. a.
woning van den Baal) de oude stad Bab y lon aan den Euphraat in Azie, die sedert
de babylonisehe gevangetisehap der
Joden als een beeld van odcleloosheid, zedebederf en overmoed werd beschouwd ; van
daar in 't algemeen voor eene groote stad
als zetel van uitspattingen en wanbethijven;
ook voor verwarring (mel toespeiing op de
g

bab y I on ische 5 pia a K ve r w art ing
volgens het bijbelsch verhaal); soms ook
uitschot, gebrekkige waar ; — babelmannen, onruststokers, oproermakers ; - babylonisehe vellen, in de wapenkunde:
hermeljnvellen ;--babylonisehe uren,
zulke uren, die van zonnenopgang af geteld
worden (in 't Oosten gebruikelijk).
Babette, f. ft. z. v. a. Barbara.
Babiehe, f. fr. (spr. babiësj' ; waaisch.
voor barbie/ic, v. barbe, baard) een kleiti
ruigharig liondje, schoothondje.
babilleeren (spr. babi-Ij'---) ft. (ba
biller) babbeleit, praten, snappen, kakelen
.-- babillard, m. Ir. (spr. babi -ljâr) een
babbelaar, snapper, kakelaar ; vi. babil-

-

larde.
BabInen, p1. russische bruine kalte
tot pelterij dienen.

-veln,wk

Babinische republiek, naam van
een gezelschap ie B a b i n e in Polen (1
eeuw), waarin men slechte gewoonten op
allerlei vernuftige wijzen zocht belagcheljk
Ie maken.

Babiólen, f. Ir. (it. bábbola, kinderspeelgoed, kindergrappen) speelgoed, kinderspel, heuzelarjen , kleinigheden, vodderijen.

Babirdssa, in. maleisch (van bâ.bi,
zwijn, en roesa, lien, ree enz.), het zwijnhert of hoomuzwijn op de Motuksehe eilanden.
Babka, ni. (hoog. b(tt/ca; eig. het boontje;
verklw. van bat, de boon) een koperen penning of belier in Hongarije.
Báblah, in. (perz. babdl, eene soort
v ,in mimosa of zinkluid) (Ie bast of schaal
van de indische acacia (acacia indica of mi01050 (ineraria), die rijk aan looizuur en
gooi is, en in de looijerij, de schilderkunst
en ook als geneesmiddel gebruikt wordt.
Bãboe, m. een indische titel, z. v. a.
beer, eig. vorst.

Babósjes of Iahoesjes, f. p1. (ft.
babouches, van het perz. pa])oescli, pahoek)
eene soort van turksche schoenen, overschoe
met achterstukken.
-tien,paofls
Babylonisch, enz. z. oud. t, a Ii e I.
bacca, 1. pl. bucc(i e, lat . bezieti, bessen
baceiféroe, f. p1. besdragende gewassen;-baeeifórm, nw.lat. besvormig, besachtig.
Baccalauréus, in. mid. lat. (door
sommigen afgeleid van het lat. bacca Iaurla,
laurierbes, alzoo eig. een g e I a u w e 1 d e
volgens anderen ontstaan uit bachelier, d. i.
bas ebevaliev, aankomend ititder ; van daar
in de middeleeuwen : ccii schildknaap. die
den ridderslag wensehl te verkrijgen ; misschien ook ontstaan uit baculartns, naar den
baculus, staf, stok, als eereteeken) in vroegere tijden een akademisehe graad, die het,
9*
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meesterschap of de doctorale waardigheid
vooraf ging, en thans misschien alleen in
Engeland nog bestaat ; --n. de waardigheid van baccalaureus.
Baccháris, f. nw. lat. (v. 't gr. bákkaris, bákcharis) Bot. een pronkgewas uit
Peru met witte schermbloemen.
Bacchionieten, in. pl. zonderlinge
wijsgeeren der oudheid, die de hoogste minachting van de wereldscha goederen leerden.
Bacchus, m. lat. (gr. Bdkchos) Myth.
de god des wijes, de wijngod, zoon van .lu
gr. ook Jakchos en-piternSmld,'
.Dionysos geheeten ; ook de wijn-zelf ; een
groot wijndrinker; — bacchanaal, n.
lat.., pl. bacchanalen, feesten aan Bacchus gewijd ; drinkgelag, zuippartij ; ook
drinkliederen ; — baechanálisch, adj.
feest- en drinklustig ; — bacchanali zeeren, zich vol drinken, uitgelaten feestvier e n ; .— bacchánten en bacchan
tínnen, priesters en priesteressen, vereer
bij de viering van zijn-dersvanBchu,
feest; wijnzuipers, zwelgers; — bacchantisch, adj. dronken, razend, door den wijn
bezeten ; — bacch'.en, pl. gr. Med. roode
puisten in het gelaat der dronkaards, wijn -,
jeneverpokk en ; --- bacchus, in. gr. (baceh-é os) een versvoet van drie lettergrepen,
eene korte en twee lange (— --- .—), b. V.
kanonschot.
-

' Baccifera, bacciform, z. bacca.
Bachelor, ni. eng. (spr. bétsj'ler) z.
v. a. baccalaureus, z. a.

Baconísmus, in . de wijsbegeerte van
Francis Baco — baconist, m. een
aanhanger dier wijsbegeerte.
bacillus, m. lat. (oorspr. gewoonl. bacIiltcm)
H. stok, staf ; a baculo ad angd lum, b e s 1 u i
stok of de zijde (eens-ten,ig.vad
driehoeks) tot den boek besluiten, d. i. eene
ongerijmde gevolgtrekking maken; baculus
astronaomicus, m. de jacobsstaf, drie ongeveer
in rechte lijn staande sterren in den gordel
van Orion ; b. p?astoralis, de bisschopsstaf,
herdersstaf; — bacularísten, m. pl.
Bene soort van anabaptisten, die geen ander
wapen droegen dan eenes stok, stokkedragers; --- baculátie (spr. t=ts), f. afrossing met den stok ----- baeulometrie,
f. lat. gr. de stok- of staakmeting, de kunst
om met staven, meetroeden, enz. zoowel toegankelijke als ontoegankelijke lijnen te meten.
Badurn, m . perz. (biddm, amandel) bittere amandelpitten, die in Achter-Indië als
pasmunt gelden, ongeveer 1 cent.
Badaud, nl. fr. (spr. badó, van 't gallisch badawcl, schuitevoerder, -matroos, bij
eerste bewoners van Parijs)-namvde
een onnoozele hals, een bloed, uilskuiken
;

;

--- badaudeeren

(fr. badauder), aanga -

pen, zich lummelachtig aanstellen ; — ba
-dauge,f.(spr
bado-dá-zj') onnoozelheid, malligheid, zotheid, domheid.
Badfan, m. perz. (bccdjt n, venkel ; anijs)
de steranijs, een kruidig zaad uit Oost Indië, China, Siberië, enz., dat den smaak
van anijs heeft, omgeven door een hulsel

Bachur of Bacher, hebr . in 't joodsch
Bocher, ni. (v. 't hebr. báchur, jongeling,
eig. de gerijpte, v. blchar, rijp -worden) een
joodscll student, die zich op de studie van
den talmud toelegt; in 't alg. een joodsch
wetkenner en leeraar.
bacíllum, n. lat. (verklm . van bac,2ciccrn),
Pl . bacillen, staafjes, kaarsjes; ook zeevenkel ; Pharm. alle toebereidingen van dun,
langwerpig ronden of rolronden vorm; —

Neperiaansche bacillen, Arith., of
Neperiaansche staafjes, de staafjes,
door den baron N e p e r uitgevonden ter bekorting van de vermenigvuldiging en deeling
der getallen ; — baeillariën, pl. nw.
lat. (bacillar).a) stof-diertjes, eene soort van
infusie-diertjes ; ook de bultossen bi de
Hottentotten.

Backgammon, n. eng. (spr. belegaiii
men) zeker tiktakspel, dat met het foute.
table der Franschen overeen komt.

Backwardation, eng. (spr. bek aeau-

déésjen) bif den effectenhandel de renteil, die
de verkoopei nog moet dragen.
Backwoods, n. pl. eng. (spr. békwwwoeds; van back, terug, achterwaarts, en
wood, woud, bosch) achterwouden, d. i. de
oorspronkelijke wouden en onbebouwde landerijen, in 't westen der Vereenigde Staten
van N.Amer ika ; — backwoodsmen, m.
pl. de aldaar wonende blanken, die den
grond 1)e,)ouw3^aar maken ; vgl. s q u a t t e r s.

van den vorm eener zevenstralige ster.
badineeren, fr. (badiner) schertsen,
boerten, kortswijlen, beuzelen ; iemand voor
den gek houden, plagen, beet hebben; —
badin, ni. (spr. badah) een spotvogel,
grappemaker, potsemaker, boertige snaak;
vr. badine, beteekenende dit ook een dun
wandelrietje, speelrottingjc, een rijzweepje ;
— .- badinage, f. (spr. ---ná-zj') vrolijke
scherts, kortswijl, boerterij ; — badinene, f. zottigheid, malligheid, boertigheid,
moedwillige scherts; kluchten, grappen, enz.
Bados, m. (spr. bard) eene soort van
rooden Bordeaux -wijn.
Badwinge, of liever b o t w i n j e, 1.
(van 't russ. bolwInje, n. en botwínja, f.
en dit van botwá, het blad van een' beetwortel) eerie russische soep uit beetwortel bladeren, gezouten augurken en kwal (z. ald.)
Badymetrie, beter B a tb y m e t r ie,
z. ond. bathos.
Baerbiton, nl. gr. een speeltuig der
Ouden, ook p o 1 y e h o r d o n (veelsnarig) geheeten.

Bá,ffetas of báftas, m. (perz.

ba ft,

geweven) eerie soort van oost-indisch, meestal
wit katoen.
Baffomet, z. baphomet.
Bagage, f. fr. (spr. bagd-zj'; mid. lat.
bagabiujn, ital. barpaglia, van 't oudfr. baquc,
provenc . bayua, een bundel, pak, mid. lat.
hoge, eerre kist, een koffer, zak, vgl. ons
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p a k, p a It k e n) het gezamentlijk reisgoed;
het veld-, krijgs- of legertuiá, met uitsluiting van de wapenen ; in het gemeene leven : gepeupel, slecht volk; ---- bagage—
wagen, pakwagen.
Bagarre, f. fr. (waarsch. an het oudd.
bagan, twisten, kijven ; ba fJa, twist) geraas,
getier, geweld, ; eschreeuw ; ook het wagengedrang.
Bagatelle, f. fr. (ital. babatella, ver
bagata, kleinigheid) eerie kleinig--klw.van
heid, nietigheid, vodderj, armzaligheid; ook
Muz. eels klein gemakkelijk uit te voeren stuk.
Bagatino of bagattíno, n1. it . eene
venetiaansche pasmunt, ongeveer —
. ;;_ cent.

Bagijn, z. begun.
Bagnette, f. fr. (spr. banjétt') Bot.
eerie soon( man tulp, die ligt ontaardt.
Bagno, n. it. (spr. bánjo ; si. baU,
van 't lat. balneum) eig. had ; de slavengevangenis, de slavenkerker in Turkije, Tunis,
enz., zoo geheeten, omdat in 't aanzienlijkst
gebouw van dien aard in Constantinopel baden en waterverga^irbakken waren aangelegd ; ook de groote gebouwen, gevangenissen
of kazernen, die in de fransche zeehavens
de galeijen vervangen hebben, te Brest,
Toulon, B.ocliefort, Loricnt. (fr. bagne.)
Bagnolette, f. fr. (spr. banjolétt') een
voormalige vrouwensluijer, die het aangezicht
slechts ten halve bedekte.

Bagnoleezen, m. pl. eerie secte van
Manicheërs der sste eeuw , ontstaan te
Bagnols.
Baguette, f. fr. (sp. bagétt'; van 't
mid. lat. baculetta, verklw. van baculus,
stok) een dun stokje, roedje, gaand, spitsroede ; de laadstok ; ook de wigchelroede.
Bahama —hout, allerheiligenhout, eene
soort van Brazilie -hout van de Bahamaeilanden (W.Indië)
Bahar, nï . een oostind. gewicht van
20o à 250 kilo.
Bahia, f. sp. en port. de baai, bocht;
ook eerie provincie en stad in Brazilië, en
een van daar komende fijne tabak.

Baidak,

pl.

Baidaki, russ. schepen

met ongemeen groote stuurroeren op den
Dnieper, Dniester en Bog; -- baidáren,
kleine booten der Tsjoektsjen in Siberië,
uit balein of licht hout vervaardigd en met
huiden overtrokken.
Baikalíth, in. (uit het gr. verkeerd
gevormd, voor baikalo-litla) Min. de baikalsteen, een groene, glinsterende talksteen aan
het Baikalmeir in Rusland.

Bailli, m. fr., z. b a i j u u .
,

Bain—marie, f. fr. (spr. belt') lat.
balnéum Mariae, Chem. een vat met heet
water gevuld, waarin men een ander vat
ter uitdamping van eenig voorwerp plaatst,
een waterbad. (Sommigen willen dat zon
mnarie beschouwd hebben als eene-derling
verbastering van marts, of van marinum;
anderen willen, dat cie prophetes Mari a
haren naam aan dit bad gegeven hebbe, en

daartoe geeft de lat. benaming aanleiding;
doch dan behoorde men ook b a i n-Mari e
te schrijven.
Baiser, ni ., pl. baisers, fr. (spr. bèzé)
eig. een kus; een hol, niet schuim gevuld
suikergebakje ('t welk echter de Franschen
onder dien naam niet kennen, maar bij hen
mnéninbue heet); --- baisemain, fr. (spr.
bèz-nièh) de handkus, als huldiging eens va
als liofplechtig;heid ; de nederige dienst --zalsof
betuiging, plichtpleging; ----- baisement,
n. (spr. bès'ïmán) de voetkus (alleen van het
kussen der pauselijke voeten gebezigd
baisotteeren (spr. bèz--) fr. (baisotter-)
gedurig kussen, trekkebekken.
baisse, f. fr. (spr. bèss') het dalen, vallen,
inz. van de prijzen der effecten, enz. ; a la
baisse speeuleeren, op het vallen der
effecten -handelsplannen maken ; -- baissier, nl . fr. (spr. bèssié) een geldhandelaar,
die op het dalen der effecten wacht en rekent ; -- baisseeren (fr. baisser) nederlaten ; lager of dieper richten (een stuk geschut); zinken, vallen.
Baiva, In. naam van een god des lichts
en der warmte bij de Laplanders.
Bajadeeren, pl. van het portug. woord
bailadéira, danseres) indische danseressen en
zangeressen, die te gelijk veile meisjes zijn,
en doorde Indiers dëvadas sis of deval1 i a 1 e n (d. I. dienaressen of slavinnen der
goden) genoemd worden.
Bajazzo of pajazzo, m. (verb . uit
hef it. pagliaccio, d. i. eig. stroo, stroozak,
wegens zijn wijd, plomp gewaad, dat in
vroeger' tijd zoo volmaakt op eenen zak geleek, dat men hem zelven eenen zak noemde
fr. paillasse, stroozak; potsemaker) een
,

hansi orst, grappemaker bij de napolitaan-

sche volkskluchten, bij de goochelaars, koor
kwakzalvers, enz. Bij ons wordt-deansr,
die personaadje vaak p a 1 j as, p a j as geheeten, dat almede eerie kennelijke verbastering
van liet it. is.
Bajóeco, In., pl. bajoeehi, it . eene
kleine pauselijke kopermunt, waarvan er
tien een paolo doen, ongeveer 2 cents.
Bajoire, f. fr. (spr. bazjoar'; verbasterd
uit baisoire, van baiser, kussen), eene munt
met twee dicht achter elkander staande
koppen, zoodat zij elkaar bijna bedekken.
Bajonet, of bajonnét, f. fr. (baton
nette) geweerdolk, het driekantig staal, waar
geweerloop van boven wordt voor -med
te Bayonne uitgevonden. -zien,1670
Bakboord , H. Mar. (fr. babord) de linkerzijde van het schip, v. s., en daaronder
B i l d e rd ij k, afgeleid v. bak, back, rug,
achterzijde; v. a., en met meer waarschijnlijkheid, van de bakken, waarin de matrozen, die hun verblijf aan de linkerzijde van
liet schip hadden, voorheen waren afgedeeld
om te schaften, terwijl de stuurlieden aan
de rechterzijde van het vaartuig in hutten
waren gehuisvest, welke zijde daarom stuur boord, zou heeten.
-
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Bakka, f. Bot. eene hennepsoort, die
men in Indië hij wijze van tabak rookt.
baksen, Mar. het geschut niet, handspa
omzetten of verschuiven ; de goederen,-ken,
enz. van de eene plaats naar de andere zeulen.
Bal, n. (fr. bal, it ballo, van het mid.
lat. ball ire, ital. ballare, sp. bailar, oudfr.
bailer, dansen ; van 't gr. ballein, werpen)
een dansfeest, dansfeest, dansgezelschap ; bal
en masque (spr. —an mask') of bal masqué
(spr. — maské) een momdans, verkleedingsdans, maskarade -dans; bal I)aré, een p•onkbai, prachtbal ; -- ballade, f. fr. (ital.
balláta) eig. een danslied, dansgezang; een
avontuurlijk voorval in den vorm van eery
lied bewerkt en eertijds al dansend voor
; — ballét, n. (it. ballétto) een-gedran
tooneeldans, schouwspeldans, opera met dans;
— balletdanser, tooneel-, schouwburg
— balletmeester, bestuurder-danser;
van den tooneeldans; — ballet-pantomime, ballet, waarbij niet gezongen of
gesproken wordt ; — ballísmus, m. gr.,
eig. liet dansen ; Med. een krampachtig, stuip
rondspringen of dansen, St. Veils--treknd
of Vitus-dans, (z. aid.)
Baladin, m. fr. (spr. --dèn) een tooneeldanser, balletdanser, ook potsemaker.
balaena, f. lat. de Rwalviscli ; — balaenoptcra, pl. la.t. -gr., eene soort van walvisschen
niet slechts ééne rugvin.
Balafré, m. fr. (van balafre, eene schram
in 't aangezicht, of het daarvan blijvend lik
dit van 't lat. bis- labs°am, dubbel-tekn,
gelipt) een geschramde, in 't aangezicht gelikteekende.
Balais, fr. (spr. balé), ook ballas, m.
een bleeke of rozeroode robijn, dus geheeten naar de oostind. streek B a 1 a s i a,
waar hij het eerst werd gevonden).
Balalaika, f. russ. (van tataarschen
oorsprong) Bene twee of driesnarige either,
inz. door de rondzwervende heidens of gitanos (zigeuners) bespeeld.
Balam, m. eene herberging, vertoefplaats, voor reizigers in het morgenland of
het oosten.
Balans, f. (fr. balance, it. bilancia, v. 't
lat. bilanx, twee weegschalen hebbende) het
evenwicht of de evenaar, de weegschalen,
elk werktuig, dat bestemd is om 't gewicht
der ligchamen te bepalen ; Mar. de opgave
der schippers van de door hen geladene
goederen ; Knit. de staat, dien een koopman opmaakt van ontvang en uitgave, van
debet en credit, de slotrekening, afsluiting
der rekeningen of handelsboeken (bij de
Franschen ook b i l a n, bij de Duitschers
b i l a n z) ; — balancé, m. de danspas,
waarbij het ligchaam van den eenen voet
op den anderen zich op de maat in; evenwicht houdt ; — balancement, n. (spr.
balans'máhi) de zweving, slingering, liet houden van 't evenwicht ; Muz. de trilling
— balanceeren (fr. balancer), het evenwicht houden, opwegen, opgaan, sluiten van
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posten en sommen eener rekening ; ook besluiteloos zijn, wankelen, twijfelachtig, onzeker, bedenkelijk wegens eene zaak zijn
Piet. de voorwerpen evenredig verdeelen, ordenen, schikken ; Kmt. eene rekening afsluiten ; — balanceer– machine, een
werktuig om het. water uit de diepte op te
brengen ; -- balanceerstok, de stok,
waarmede de koordedansers hun evenwicht
op de koord behouden ; — balancier,
m. (spr. bala)tsjé), de evenwichtsbalk, de
pompzwengel aan een stoomwerktuig.
Balandína, I. een uit kwik en ijzer
vervaardigde hoogroode kunststeen.
Balanus, m., pl. balánen, gr. (ba lános, eikel) zeepokken, zeeëikels, Bene soort.
van schaaldieren, die zich aan de klippen,
aan de kiel der schepen of aan liet paal
dijken hechten ; -- balaniet,-werkd
ni. een zeeëikelsteen, een versteende zeeëikel ; — balanitis, f. Med. eikelontsteking, ontsteking van het roedehoofd; —
balanoblennornccea, f. Med. eikel vloed ; — balanophaag, m. een eikeleter.
Balassor, m. eene indische, uit boomschors vervaardigde stof ; schorsdoek.
Balátro, m. lat., pl. balatronen,
schuimloopers, potsemakers.
balbutiëeren (spr. ti tsi), lat.. (bal butire) stamelen, stotteren ; verward spreken ; -- balbiíties, f. nw.lat. Med. liet
stamelen, stotteren.
Balcon, m. (spr. balkón) fr. (ital. balco,
balcone, midlat. balco, van 't oudd. balcho,
oudnoordsch balko, balk) het uitstek, de bui
aan den gevel van een huis,-tenrdvOó
doorgaans door zuilen of door consoles gedragen ; de eerste galerij in de schouwburgen ; open of overdekte galerij aan liet ach
schepen
-tergdlvano
Baldachein, Baldakijn, m. (ital.
baldacchino, mijl. lat. baldaclainus, baldechz-nus, van de stad B a 1 d a c h, d. i. Bagdad in
Azië; daarom oorspr. eene aldaar met goud
doorwerkte stof) een draaghemel, troon- ,
prachthemel.
Balder of Baldur, m. noord. Myth.
O d i n s en F r i g g a' s zoon, de god der zon,
de schoonste, zachtaardigste en wijsste der
goden, de noordsche Apollo ; bij was de derde
van de 13 a s e n (z. a.) .
Baldrik, manse., 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.
Baldus, mansn.: de stoute, de vermetele, de woeste; bij ons wordt deze naam,
bij wijze van euphemismus, meest S e b a 1 d u s
geschreven.
Balein, m. (fr. baleine
lat. balaena,
walvisch) viscbbeen.
Baléster, ook balléster, m. (midd.
lat. balestrum en balestra en balestarius arcus, ital. balestra ; van 't gr. bállein, werpen)
oorspr. een slinger ; een ijzeren handboog,
—

--

—
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voormalig werptuig, waarmede ook kogels
werden voortgestuwd ; --- balestarius,
balistarius, m. een handboogschutter;
vgl. ballistariuï.
Baline, f. fr. grof wollen pakdoek.
Balista,z. b a 11 i sta; ---balistarius,
z. ond. balester.
Baljuw, im verbasterde spelling en uit
fr. bailli (spr. balji, van 't mid.-sprakvn't
lat. baj clus ; bajuldre, dragen, bestur. en, leiden, regeeren) rechters, door de fr. graven
en hertogen, en later ook door de boll. graven in hunne leenen aangesteld ; — bal
n. (fr. bailliage) het, ambt, het-juwsehap,
gebied van eenen baljuw.
Ballade, z. oud. bal.
Ballas, z. b a l a i s.
Ballast, m. (v. ons oude bal, slecht,
kwaad, dus z. v. a. slechte, niets deugende
last ; v. a. uit liet eng. backlast, d. i. ach terlast, of uit baar -last, d. i. draaglast,
ontstaan) de scheepsbezwaring, onderlast
van een schip, zand, steenen, blokken ijzer,
enz., die de schepen, welke geene toereikende lading hebben , ter bewaring van
het evenwicht en den vereischten diepgang
innemen; oncig. onverlaat, hinderlijk voor
slecht geld ;— ballastsehuitj es,-werp;
langwerpig vierkante blokken ijzer van omtrent
60 kilo zwaar, ter ballasting van de schepen.
Ballei, f. uit het mid. lat. ball-ia, bal
en dit van bajiclus, drager, vgl. Pal--liva,
i u w), een riddergebied.
Ballester, z. b a l e s t e r --- ballet
enz., z. ond. bal.
balhornizeeren , hoogd. (ballhornz-isiren of verballhornisiren) in schijn verbeteren, doch inderdaad slechter maken, ge;

lijk Johann B a 11 h o r n, een boekdrukker te

Lubeck in de 16de eeuw, zulks deed met
een door hem gedrukt ABboek, 't welk hij
meende te verbeteren, door den tot dus verre
gespoorden haan op de laatste bladzijde in
een' ongespoorden te veranderen, en een
paar eijeren naast hem t.e leggen.
Ballismus, z. ond. bal.
Ballista, of baliste, t'. lat. ( . h.
gr. bállei-n, werpen) een slinger- of werptuig, Bene belegeringsmachine bij de oude
Romeinen, waarmede groote steenen, enz.
met geweld voortgeslingerd werden ; -- bal
m. een soldaat, die genoemd-Jistaru,
werptuig bestuurde; men onderscheidde hen
in manubalislarii, arrobalistarii en areubalistarii
— ballistiek, f. gr. de werpleer, werpkunde, leer van de baan, welke
de geworpene voorwerpen in de lucht beschrijven ; --- ballistische slinger, m.
een werktuig om de snelheid van afgeschotene kanonkogels te meten.
Ballo, n. it. een bal (z. a. een muziekstuk tevens voor dans gezet.
Ballon, m. fr. (spr. balóha ; -van b (1 lle,
bal, kogel) een luchtbol, windbol.
Ballot, m. fr. (spr. baló') eene baal
koopwaren, een groot pak.
;
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Ballotáde, f. fr. een zekere luchtsprong
van een tusschen twee palen bevestigd paard,
waarbij het de vier pooten in de lucht werpt.
Ballbte, f. (nw. lat. ballóta, I..) Bot.
de zwarte maluwe, de stinknetel, eene gexneene plant.
Ballótte, f. fr. eig. kogeltje (van balie,
kogel, bal), inz. z. v. a. balloteer balletje, het stemballetje, kiesballetje; -ballotage (spr. —tá-zj'), of balloteering, stemming of verkiezing bij meer
stemmen, uitgebracht door bal-derhivan
witte en zwarte boonen, besloten-letjs,ofdr
briefjes, enz. (De benaming is afkomstig van
de wijze, waarop een doge te Venetië werd
gekozen : jongelingen, b a 11 o t i n i genaamd,
gingen met eene bus de nobili rond, die
hunne b a l l o t t e van goed- of afkeuring
daarin wierpen); -- balloteeren, met
balletjes, boontjes, briefjes, enz. stemmen,
verkiezen.
balnéum, n. lat. een bad, pl. balnea; —
balné'u,m ar?nae, een zandbad ; b. einëris,
een aschbad; b. laconicum, een zweetbad;
b. Mai-i ae, een waterbad (z. b a i n- m a x i e);
b. vappóris, een damp- of stoombad ; — bal
f. lat. -gr. de l adbeschrt--neographï,
ving ; -- balneográphisch, adj. badbeschrijvend ; -- balneologie, f. lat.-gr.
de badbereidingskunst, de aanwijzing om
kunstbaden te bereiden en aan te wenden
--- ook de kunst, om baden te bouwen en
in te richten.
Balnot, in. fr. (spr. --nó) Pene soort
van bourgonje- `lijn.
Balourd, fr. (van onzekere afleiding)
m. botterik, lummel (staande rol of masker
van 't ital. tooneel); — balourdíse, f. fr.
(spr. - dier.') de lompheid, onbeschaafdheid.
Balse, f. (sp. en port. balsa) eene soort
van groote vlotten der Z. Amerikanen ; ook
kleine vaartuigen van zeehondenvellen of
van biezen aan de westelijke kusten van
z. Amerika.
Balsem, m. (lat. balsámum, uit het crab.
balasán) het welriekende, dik vloeibare sap,
dat sommige harsboomen uitzweeten of door
openingen in de schors laten uitvloeijen, of
dat door verhitting in warm water uit hun
hout wordt afgescheiden ; eene der beste
soorten is de M e k k a b a l s e m; er zijn cobter ook kunstbalsems; oneig. troost, ver
balsámuin anadynum, pijnstillende-zachting;
balsem; b. cor(tii le, hartsterkende balsem;
b. hyste?'icu nn,, moederbalsem ; b. raag cum,
tooverbalseni ; b. ophthalrntcuin, oogbalseni ;
b. veruflz, echte of Mekka -balsem ; -- bal
welriekend zalven, balsemen
-samern,
en daardoor voor bederf behoeden ;—bal
adj, balsemachtig, welriekend;-samiek,
- balsamiea, n. pl. balsemachtige middelen ; --- balsamine, f. fr. (nw: lat.
balsa-in nza) het springkruid, Bene plantenfamilie, zoo geheeten, omdat Bene soort daar
een' w o n d b a l s e m werd gebruikt;-vanto
eerie plant, die tot de familie der gerania.ceën
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behoort ; de tuinbalsamine (impatiens
balsamina) is eene van de schoonste planten
onzer tuinen, met reukelooze bloesems ; terwijl de b o s c h b a l s a m i n e (impatiens noli
me tangére) scherp en gevaarlijk is, hoewel
men hare bladeren, als spinazie bereid, eet.
Balthazar, heb. manse.: voorstander
van het krijgswezen, krijgsraad; anderen
gissen, dat het woord verbasterd is van het
chaldeeuwsch B e 1 s a s a r, beteekenende uit
-munted
heer.
Baltische zee (nw. lat. mare balticum,
van het lat. balteus, oudn. belti, zw. balt,
deep. bdlte, belte, gordel, gelijk de zeeëngten genoemd worden, die de eilanden omgeven, b. v. de groote en kleine Belt)', de
Oostzee.
Balustrade, f. fr. (van balustre, leuningzuiltje, en dit van het gr. balaustion,
provene. en sp. balaustia, balaustra, it. balaustra, bloesem van den granaatboom, wegens de overeenkomst in vorm met die zuiltjes) eene op kleine kolommen of stijlen
rustende leuning, hekwerk, staketselwerk;
— balustreeren, met Hekwerk omgeven.
Bambalio, ni . lat. naam (van 't gr.
bGii,báleiin, stamelen) een onverstaanbaar sprekende, een stamelaar, iemand die lispelt,
brouwt, brij t ; — een botterik.
Bamboccio, ln. it. (spr. —bótsjio) of
bamboche, f. fr (spr. banbósj' ; van 't
ital. bambino, fr. bambin, kindje, zuigeling)
een kort, dik, ineen gedrongen mensch,dwerg;
eene draad- of ledepop ; — bambocciaden, it. (spr. —botsjiáden) of bambochades, fr. (spr. bauzbo- sjaal') pl. onna-

tuurlijke schilderijen, wonderlijke afbeeldingen van menschengestalten ; laag-grappige
voorstellingen van dorpskroegen, jaarmarkten, boeredansen, enz. (naar den nederl.
schilder Pieter van der Laar zoo geheeten (die om zijne wanstalligheid een
b a m b o c c i o werd genoemd); — baYnbocheeren, fr. zich aan grove uitspat
overgeven, zwieren, rinkelrooijen. -tinge
Banboek, m. (fr. bambouc) Bot. een
boom van Nigritië, die eene vetstof levert,
bamboekboter genoemd.
Bamboes, m. (maleisch ba;nbu, van daar
het eng. bamboo) het bamboesriet, een rietgewas in 0. Indië, dat somtijds wel 2 0 meters hoog. en 6 decimeters dik is, en in zeer
vele behoeften van de inwoners der warme
landen voorziet — bamboeziet, m. versteend bamboesriet.
Ban, ni. slay. (sere . ban, pool. en russ.
pan, heer ; mid. lat. bannus, pl. banni), 1)
slavoniseb lieer, eene oude rjkswaardiglieid
in Hongarije, Dalmatie, enz., overeenkomende
;

met de duitsche markgraven ;---het landschap,

waarover zulk een ban of (met lat. uitgang)
banus of landvoogd is aangesteld, heet banaat ; thans draagt die laatste naam inzonderlieid het b a n a a t van Tem e s w a r,
eene landstreek in Hongarije, aan ;ene zijde
der Theiss.

-- BANDAGE.
Ban, in. mid. lat. bannum, z. aid.) 1)
het rechtsgebied (jurisdictie) van eene stad
of een dorp; -- 2) de lichting van manschappen voor de schutterijen, landweer,
landstorm en meer buitengewone wapeningen ; — 3) de uitsluiting van een' menscli
van ergerlijke levenswijze of van eenen ketter uit de chr. kerkgemeenschap (z. e x c o mm u n i c a t i e); -- 4) het vonnis, dat in de
middeleeuwen door den keizer en het rijk
werd uitgesproken tegen de genen, die zich
aan majesteitsschennis of het verbreken van
den landvrede hadden schuldig gemaakt, welk
vonnis rijksban of rijksacht werd geheeten.
banaal, fr. (van ban midd. lat. ba;nanu,n z. aid.) aan dwang onderworpen, dwang
voor ieder gereed, veil,-matig,bnherljk;
gemeen, plat, b. v. een banaal - getuige,
een banale borg, iemand, die met zijne
getuigenis, zijne borgtocht voor ieder klaar
staat; een banaal hart of minnaar,
een allemeisjesvriend; — b a n a t e p h r ases, te vaak gebruikte, afgesleten, afgezaagde zegswijzen; — banaliteit f. (fr.
tianalité) rechtsban, dwanggerechtigheid ; ge
platheid.
-wenhid,
Banaan, f. (fr. bana-ne, sp. banana)
de paradijsvijg, adamsvijg, pizangvrucht, de
vrucht van den banaan -pizangboom
der 0. en W. Indiën, geroemd om haren voortreffeljkeu geur en smaak; z. p tzang.
Banaat, z. bait.
Banauzie, f. gr. (banausia, gemeen
handwerk, van bánausos, eig. bij eenen oven
werkend) handwerkmatige behandeling van
eene kunst of wetenschap ; een laag, baat
tig gedrag ; — banauzisch,adj. hand--zuch
werkmatig ; geldzuchtig ; bekrompen, laag
van denkwijze.
Banchieri, it. (spr. bankiéri) z. 1 a z aroni.
Banchroft, nl. N. H. de vliegenvogel
van Guiana, dus genoemd naar den reiziger
Banchroft, die hem ontdekte.
Banco, m. it., of bank, f. (fr. banque,
f., oorspr. duitsch bank, de betaaltafel des
wisselaars) Kmt. de muntvoet, waarnaer
het geld bij de bank (z. a.) berekend wordt.
en die doorgaans hooger is dan die van het
courante geld -- banco intacceeren, it. (van intaccare, eig. insnijden, kerven) meer in banco op zich laten schrijven,
dan men te vorderen heeft ; -- banco–
conto, n. het boek, dat een koopman tot
afrekening tact eene bank houdt ----banco–
geld, bankgeld in tegenoverst. van kasgeld; zwaar, wichthoudend geld, zoo als hel.
in de bank wordt aangenomen ; zie verder
bank.
Bandage, f. fr. (spr. bandá-zj' ; van
bande = band) het chirurgisch verband,
windsel, de breukband ; -- bandageeren (spy. —zjéren) een verband aanleggen;
-- bandagist, m. (sp. —zjíst, fr. banrlá;

;
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gis(e) een breukbaiulenmaliei ; en hreukverbinder, breukmeester.
Bandal, n. (eng. bandle, ieiseli banniamb, v. bann, eene rïiaat, en lamls, hand,
arm) eene lerselie maat, eng. voeten
of 0,61 ned. el.
Bandanas, f. p1. roocle doeken met witle
teekeningen, die in Indië vervaardigd wor
den en die de Engeischen tegenwoordig weten na te bootsen.
Bande, t. fr. (oorspr. duitsch van b
d e n) een tot kwade oognierken verbonden
gezeiscilap, b. v. roovers, eene bende ; de
rand of band van een biijart ; de zijde van
een schip ; - bandellér, m. of ft. bandoulière, f. (spr. ba)'i doeijr') schouderriem, draaghand, hangriem, riem, ook de
sabeikoppei, de pa troonlaschkoppei der sotdaten ; - bandelótten, f. pi. oorhangers; - bandeeren (fr. bander), verhinden (eene wond); spannen (eenen hoog); in
spanning komen of zijn.
Banderie, f. (van het mid. lat. /)Ofl(lerium, baniei, vaan) een vaandel, vendei;
inz. de rijdende dienstmannen, waarmede
vroeger hongaarsche preiaten en magnaten
te velde trokken en hij de r(jksdagen verschenen ; - banderilla, f. sp. (spi.
—rIelja ; verkiw. van bandera, vaan) een
vaantje, inz. de met een vaantje voorziene
werpspies, die hij de stierengevechten naar
le stieren wordt geworpen ; -- banderilléro, in. (spr. lI= (; ) (le met zulk cciie werpspies werkende stieren bevechter , -- banderole, f. ft. (spr. baI (levool') de scileepsimpei, het mastvaantje ; de tuitervaan, lans%aan ; trompetkwast, het troinpetsnoer ; de
winthvijzer ; van daar ook een zeer verander
lijk nienscli, een, die inet alle windeu waait.
Bandlét, m. it. (bandIto, van barniire,
uit het land bannen = bcindo, mid. lat.
bannum, z. a.) een gebannene ; een iandlooper, vagebond, inz. straatroover, sinipmoordenaar ; - bandItisch, adj . verraderiijk,
op siuipmoordenaars wijze.
Bandóla, f. sp. a(b ndola, bandurria,
jiaadurrta, z. m andoline) een I uitvormig
muziekinstrument niet 1 tot t I) snaren, inz.
in Mexico en N. Amerika, acne p a n d 0 r e
of mandore.
Bandoulière , z. 1) a ii d e I i a t oud.
ban de.
Bangea, z. canariebooni.
Bangi, ni. eene indische heiinepsoort,
(lie van Perzie lot Java gioeit, sterk riekt
als tabak en eene bedwelmende kracht heeft.
Banian, in., p1. Banianen, de tot
de hantleiskaste belaorende tndiërs, die aaii
Ie zielsverhuizing gelooven en deswegen geen
vieesch eten ; inz. een onderhandelaar en
tolk, die tot de liandeiskaste der Indiërs
behoort. Zij zijn onder de Isiamielen wat
de Joden ouder de Christenen zijn, en men
zegt in Indië van iemand, (lie hij een' koop
I.e grof vraagt : 't Is een Baniari, zoo als wij
zeggen : 't is een Jood.
-

-
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Banian—day, m. eng. (spr. bënjendee
op le engeische schepen de vastcndag, waarop
geen vieesch geschaft wordt (zooals maandag, woensdag en vrijdag).
Banianen—boom, m. de md. ijgeboom, weiks takken tot op den grond neèr
wortel vatten en nieuwe stam--hange,dr
men vormen, die weder andere takken en
stammen voortbrengen, enz., zoodat een zoodanige boom een klein bosch van 1600
schreden in omtrek kan vormen. De ha0 i a n e ii (z. h a n i a n) kiezen ei hun verbiijf onder en richten ei pagoden en karavanserais op: van daar de naam ; - banIans, p1. chineesche en oostindische slaaprokken van gewatteerde zijde.
Banier, z. bannier.
Banjos,m.pi. overheidspersonen in Japan.
Bank, f. cciie inrichting tot verlevendi g ing van het geldverkeer, waardoor de
vereffening van credit en debet gemakkelijk
gemaakt, hel' afteiien en wegen der muntspeciën vermeden en eene vaste evenredigheld tusschen de munten kan te weeg gebracht worden ; de oudste is die van Venetië,
en onder de thans heslaande zijn de voornaamste : die van londen, van Amsterdam,
van Hamburg, van Berlijn, van Napels, van
Stokholm, van Oostenrijk ; --- ha ti li-h a u d ei,
geld- en wisselzaken in het groot drijven;
ook eene speeibank lot kansspelen opboulen; --- de bank doen springen, met
een' enkelen zet al het geld winnen, dat
de houder eener speelbank (of hij, (lie de
kaarten afneemt) vóór zich heeft; ---baflkactiën, bewijsstukken van het aandeel,
lat iemand in acne handelsbank heeft;
- bankactionair, bankactionIst,
in. de houder van zulke stukken ; --- bankagent, een wisseimakelaar ; -- bankago, ii. it. (spr. -- (j -dzjio) het bankopgeld, de meerdere waarde an baukgeld hoen kasgeld ; - bank—assignatiën, pl
aanwijzingen op eene bank, of van de bank
op iemand tot uitbetaling eener zekere som;
russisch papieren eid ; --- bankboek, z.
banco-con —bankgeld, z. baneng e t d; -- bankier, iii. (fr. banquier ; it.
bancliiere ; sp. banquero) een wisselaar, wisseikoopman, geidhaudelaar, w ens bedrijf voornamelijk in geidwisseiing en in handel met
effecten bestaat ; nok de bankhouder bij kansspelen --- banknoten,bankbiljétten,
hankhrieven of aanwijzingen, door cone bank
uitgegeven, die van le eene hand in de an(iere gaan en in plaats van gereed geld dietien ; ---- bankvaluta, it. (spr. valoetu,
en vgi. valuta) bankgeid als louter ver(1 ichte (gelingerde) rekenmu nt
Banket, z. banquet.
Bankier, z. ond. bank.
BankIstfr.banquiste (spr. bali kiest')
g

;

een kwakzalver.

Bankroet, n. (fr. banqueroute, it. banco
rotto; vgl. banco) de bankbreu k , het staken der betalingen en handelsverrichtingen
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van een koopman of handelshuis, wegens
een (wezentlijk of geveinsd) onvermogen om
zijne schulden te betalen ; b a n q u e r o u t e
maken, bankroet gaan,bankroeteeren,op zoodanige wijze ophouden met betalen ; — bankroetíér, (fr. banqueroutier) hij, die zich buiten staat bevindt of
verklaart om zijne schulden te betalen, een
bankbreukige, niet zelden een opzettelijk
bedrieger. z. b a n q u e r o u t e.
Bannaat, z. ond. ban.
Banneret, m. fr. (van bannière, ba nier) voormaals een ridder, die van den
koning verlof of bevel kreeg om onder zijne
bannier gewapende manschappen te verzamelnn ; zoo ook kreeg in Duitschland een
ridder, die genoegzaam vermogen bezat om
ten minste tien gewapende mannen tegen
den vijand aan te voeren, eene bannier, en
men noemde hem dan b a n n e r h e e r, waarvan wij baanderheer. d. I. bannierh e er gemaakt hebben.
Bannier, banier, duitsch p a n i e r
(het naast van het fr. bannière, it. bondíera,
mid. lat. banderia, baneria, en dit an liet
duitsche band, d. 1. fladderend lint als vaan)
algemeene benaming der vaandels, standaards en andere veldteekens, onder welke
het krijgsvolk zich schaart. ; de vaan van
een' bannerheer of oudduitschen ridder, die
tien goed gewapende soldaten te veld kon
brengen; vgl. b a a n e r e t.
bannum, n. mid. lat. 'oorspr. duitsch van
banaan, bannen, d. i. opentlijk afkondigen, ontbieden, dagvaarden, vgl. abandon)
de ban, d. i. het gebod, opontbod (hei rban);. de insluiting binnen bepaalde grenzen,
strafdwang (bloedban), inz. de kerkelijke
uitsluiting van de godsdienst- of kerkgemeenschap, de kerkban, banbliksem;
--- bannïtus, m. Jur. een gebannene, een
uit het land verdrevene ; — bannariun2=molendfni of bannum nmolendarium, n. de
molendwang, molenban ; --- bannissement, m. (fr. spr. — ni -s'máh) de verban
uit het land ; -- z.-nig,devrfj
ban (2e art.)
Banquet, m. fr. (spr. banké) of banket, n. (ital. banchétto, van bet fr. bane
Banque, it. banco, en dit van het duitsche
bank, lange min of meer hooge zetel ; waar
echter ook vergeleken mag worden het-bij
oudd. baneken, verlustigen, banekie, verlustiging) een groot, prachtig gastmaal ; vrij
maaltijd in de loge ; groot gast -metslar
een politiek doel; banket, ook-malet
een suikergebak ; — banquetteeren,
banketteeren, smullen, brassen, slem
-pen;
een groot feestmaal houden.
Banquette, f. fr. (spr. bankétt'; ver klw. van bant, banque, bank) Mil. de trap
of gang achter eerre borstwering; aardvertiooging aan de binnenzijde des wals; ook
een aangehoogd voetpad langs eenen rijweg;
eerre lange wandbank in schouwburgzalen.
Banquier, z. bankier, ond. bank.

--
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Bantagan of k a h a u, in. de langneuzige aap op de Soenda-eilanden.
Banus, z. ond. ban.
Baobab, m. de apenbroodboom, een
ontzaclilijk dikke boom met verfrisschende
vruchten in Afrika, Amerika en Australië.
Omtrent dezen boom heeft Adanson vele
bijzonderheden medegedeeld, waarom hij ook
a d a n s o n i a (z. ald.) genoemd is.
Baphomet, m. (waarsch. verbasterd
uit M u h a m in e d) het beeld des duivels,
dat de tempeliers, naar men zegt, aangebeden hebben.
baptizeeren (fr. baptiser; van 't gr.
bapptidzein, dikwijls indoopen) doopen; —
baptisma, n. gr. de dool) ; - Baptist,
m. (lat. baptísta, gr. bapptisti s) mansn.: de
doopex, doopende; — baptisterium, n.
lat. (van 't gr. baptistPrion, eig. badplaats)
de badkuip ; de doopplaats, inz. sedert de 14de
eeuw de naam van kerkelijke gebouwen,
waarin de doopplechtigheid werd voltrokken.
Baguet, n. fr. (spr. bakè) een kuipje,
tobbetje; bij magnetizeurs het vat, waardoor
de magnetische vloeistof wordt geleid.
Bar, m. fr. (van 't gr. baros, zwaar)
naam, dien men bij de schepping van 't
metrieke stelsel in 1794 aan 1000 kilo
gaf; --- op de kust van Coromandel een gewicht van 8O pond markgewicht.
Barak, f. (fr. baraq ue, it. baracca, sp.
barrata, visschershut, an 't roman. barra,
fr. barre, z. ald.) eene veld- of legerhut,
soldatenhut ; ook een slecht huis, krot, nest;
— barakkeeren (fr. baraquer) zulke
veldhutten bouwen, of er in wonen.
Barallotten, m. pl. eerre secte te Bologna, die in gemeenschap van goederen,
vrouwen en kinderen leefde.
Barángen of baranken, pi. (pooisch
baranki, pl. van baranek, lam, verklw. van
barah, ram) vellen van ongeborene of pas
geboren lammeren, met korte kroeze wol,
die uit Polen, (le Krim, ISucharije en Perzië
komen en zeer gezocht zijn.
Baraquille, f. fr. (spr. barakíétj') een
gebak roet patrijzen, hoenders en dgl. gevuld, eene patrijzepastei.
Barat, in. turk. ( berat) een vrijbrief,
dien de sultan den patriarch of den bis
uitoefening hunner bediening-schopent
geeft, en ook, door bemiddeling van vreemde
gezanten, ter bescherming van christenen en
kooplieden van hun volk uitreikt.
Baráthron, n. gr. een afgrond in
Attika, waarin men de misdadigers wierp
een hol vol dootlelijke lucht.
Barátto, nl it.al., of bar€t (sp. barato, barata, provenc. barkt. barata, fr. ba rat, borate, mid. lat. baratum en barata,
handel, ruiling, inz. bedriegelijke ; het it.
nw. barattare, sp. en provenc. baratar, oudfr.
bareter, van 't ge. pretttein, handelen, han
doen; kunstgrepen aanwenden,-delszakn
streken gebruiken) de ruiling van koopwaren, ale warenomzetting; --- barat-han,
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del, ruilhandel ; -- barat-rekening,
ruilrekening; - baratteeren (ital. ba
rattdre), waren tegen elkantler omzetten of
verruilen, ruilliantlel drijven ; ook op tijd
koopen en terstond voor gereed geld beneden den verkoopprijs verkoopen ; - baratterie, t. fr. (mid. lat. baralaria, bedrog ; ital. baratteria, ook ruilbandel) de
warenvervalsching, inz. het bedrog der schippers met de koopmanswaren, ieder feit ter
benadeeling van de reeders of de assuradeurs; --- baratteur, rn. een bedrieger,
warenvervalscher.
torte, f. lat. de baard ;  in barbam, in
den baard of in 't gezicht (iets zeggen, enz.);
- Barbarôssa (van 't it. 7OSSO, a, mid.
lat. rossus, a, urn, rood) roodbaard, de bijnaam van keizer Frederik I. en van twee
Turken (Horuk en Khair-Eddin), stichters van den algerijnschen zeerooverstaat,
ten Hide van Karel V. ;--barbe, f. fr. de
baatavisch, barbeel, een riviervisch, uit het
geslacht der karpers ; zeker klein schip zonder masten ; een paard uit Barbar(je ; eene
strook van kant of blonden aan den vrou
welijken boofdtooi; - barbets, p1. fr.
(spr. barbè) \1- aldenze1 uit de Piemontee
sche dalen, dus genoemd naar hunne predikanten, die zij barbes of ouden noemden ; - barbette, t. fr. Mil. de brits,
slaapbank ; de geschulbank, eene aaii de
binnenzijde der borstwering aangebrachte
hoogte om het geschut op le plaatsen en
zoo in alle richtingen (a barbette) te kunnen vuren, het geen uit schietgalen zoo nIet
kan geschieden ; ook de baardhond, een ruige.
langharige waterhond ; barbier, m.
(fr. spr. barbié) baardscheerder ; -- barbieren, scheren, baardscheren ; --- bar-

bar–pasja, m., z. berber -basji.
Barbaar, m. (gr. burtuiros, lat. barbilrus) oorspr. bij de Grieken en Romeinen
ieder buitenlander, voor zoo ver hij eene
vreemde taal sprak; een vreemde, wilde;
thans een otigevoelig, wreed mensch, een
woesteling; - barbâren, m. p1. onbeschaafde, ruwe volkeren ; - barbaarsch,
adj. (gr. barbarj/cds, , on) oorspr.: buitenlandsch, uitheemsch, vreemd ; ruw, onmenschelijk, wreed; strijdig met de zuiverheid
van de taal; - barbaarschheid, wreedheld. onmenscheljkheid, gebrek aan beschaving, ruwbeid in denk- en handelwijze ;
Barbara, vr.naam.: eig. vreemdeling, buitenlandsche; - barbarésk, wat in Barbarje t' huis behoort ; - Barbarésken,
m. p1. de inwoners der Barbarijsche staten;
- barbarIsnius, m. Gram. eene fout
tegen de zuiverheid der taal, de taalvervalselling, vreemde woordvorming ; in betrekking tot onze taal; eene onnederlandsche,
onhollandsche uitdrukking; - barbarizeeren, ruw en onmenschelijk maken ; de
taal verontreinigen ; - barbaroléxis,
1. gr. eene wantaal, eene met vreemde woor
den gemengde taal.
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Barbacâne, f. fr. MII. schietgat, een
met schietgaten voorziene muur; de bruggeschans; bet bruggenhoofd, de wachttoren;
ook eene muuropening voor het wegloopen
van het water.
Barbara [Sinte] . f. (fr. la Sainte
Barbe) , de konstahels -kamer op oorlogscbepen;
de kruidkamer; - zie ook ond. barbaar.
barbarésk, barbarésken, enz. z.
ond. barbaar.
Barbarossa, barbe,barbets,bar
enz., z. ond. barba. -bet,ari
Barbiton, n. gr. een liervormig snarenspeeltuig der Ouden, ook polichordon
genaamd.
Barbóne, m. eene voorm. zilvermunt
in het hertogdom Lucca, geldende 12 soldi
of ongeveer 20 centen.
Barbonnage, f. fr. (spr. — ná -zj'; van
barbon, oude knorrepot) het knorrig, gemelijk
uitzicht, vaak aan oude lieden eigen.
barbouilleeren (spr. ----boeij—), fr.
(barbouliler, oorspr. een' baard maken, het
gezicht bezoedelen ; dus van barbe lat.
barba, z. aid.; vgl. bet ital. barbugliare, onverstaanbaar, als in den baard praten) bezoedelen,
besmeren, bekladden ; slecht schrijven, kladschilderen ; ook stotteren, stamelen ; — barbouillage, f. (spr. —boeljd-zj') kladderij,
morserij, zoo in bet schrijven als schilde.
ren ; ook brabbelaal, onsamenhangend gesnap ; - barbouilleur, m. (sp. —boeljtdr) een kiadder, slecht schilder, kladschulder, knoeijer ; ook babbelaar, wawelaar.

Barcan, z. berean ; - barcane,
z_ barcone, ond. barchetta.
Barcarolle, f. fr. (van het ital. barca,
bark; vgl. bet ital. barcaruolo, bootsman) een
liedje der venetiaansche gondeliers, ook z ,
v. a. barquerolle, f., z. ond. bark.

Barchent, ook p a r c h e n t, m. mid.
lat. barracdnus, eene soort van kanielot ; vgl.
bercan) eene katoenen stof, aan de eene
zijde ruw, welker ketting linnen is.
Barchetta, f. it. (spr. —Mtta; verklw. van barre, ha:k, z. aid.) Mar. eig.
kleine hark, een klein vaartuig, eene boot
bij de galeijen ; - bareóne, m., gew.
barcáne, eig. eene groote bark ; een klein
vaartuig tot vervoer van levensmiddelen en
dgl. op de Middellandsche zee.
Bard, m., p1. barden (eelt. bard,
bardd, hetzij van bar, woede, geestvervoering, of van bar, uitstekend, schitterend, geleent), zangers en dichters der oude Galliërs, en, volgens eene heerscbende dwaling,
ook der Germanen ; zij bezongen de daden
der helden en vuurden de strijders tot dapperheid aan ; - bardiet, n. (nw. lat.
barditus, m. ; vgl. het lat. barftus, het strijdgeschreeuw, slaglied der oude Germanen)
een bardenlied, bardenzang, krijgszang, strijdlied ; een gedicht In den geest der oude bardenzangen (door Klopstock in den smaak
gebracht).
Bardâken, p1. arab. (barrdat, een
'10
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waterverkoelend vat, koelvat, van bard, koud,
koel) aarden kruiken zonder glazuur, filtreerkruiken, koelkruiken, in welke het water
door doorzijging af koelt (in Egypte en Nubië).
Bardale, f. (midlat. bardala, bardaea,
de leeuwerik, waarschijnlijk als zanger bechouwd; vgl. het gwl. -eelt. bardail, dichterlijk, en z. bard) een lied; eene verzameling van volksliederen .
BardesanIsten, m. pl. eene gnostische christensecte der tweede eeuw, gesticht
door den Syriër B a r d e s á n e s, die de leer
der Valentinianen onderwees.
Bardiet, z. ond. bard.

Bardiglio, ni. it. (spr. —dieljo) eene
zeer harde marmersoort in Toscane.
Bardot, m. fr. (spr. —dó) eig. een
jonge muilezel, die gewoonlijk de andere
ezels voorop gaat en den drijver met de Ievensmiddelen draagt ; fig. een pakezel, zondebok, wrijfpaal ; ook Typogr. een defect
exemplaar; gebrekkig afdruksel van een boek.
Barège, m. fr. (spr. —rèzj') eene wol
stof, die niet gekeperd is, dienende tot-len
het maken van shawls, enz.
Barême, ni. fr. een naar den maker
dus genoemd boek met uitgewerkte rekeningen van allerlei aard; van daar een rekenknecht, eene ezelsbrug; ook een lu aard.
Barend, z. Bernhard.
Bareszeg, m. (spr. báresjeg) een in
Polen gezochte drank, bestaande uit een afkooksel van gerstemeel, vleeschnat en zure
tuingroenten.

Barét of barrét, n. (fr. barette of
barrette, f., provene. barreta, berreta, birret,
it. berretta, sp. birreta, mid. lat. barreturn,
birrPtum, van 't lat. birrus, overkleed, mantel) eene soort van kleine, ongerande muis
of hoed, inz. der geestelijken ; een kardinaalshoed, doctorshoed ; — baretwin
een winkel, waar men hoeden, mu t-kel,
sen, petten, enz., alsmede gebreide of geknoopte kleedingstukken verkoopt ; — ba
een mutse- of pettemaker, een-rétmake,
mutse- of kousewerker.
Barge, f. fr. (spr. barzj'), een platboomd vaartuig met zeilen en riemen, eene
bark; eene nieuwe soort van volksschuiten
in Nederland, van gemakkelijker en sierlij
inrichting dan de oude lage trekschui--ker
ten, doorgaans b a r z i e of b e rz i e genoemd;
in Londen geeft men den naam van b a r g e
(spr. bardzj') aan zekere vaartuigen, die
den staat toebehooren en tot eene bijzondere
dienst bestemd zijn.
Bar ibal, m . eene soort van kleine beren in N. Amerika, Japan, enz.
Bariga, f. eene soort van oost - indische
zijde.

Barigéllo of bargéllo, m. ital. (spr.
—dzjèllo) de hoofdman der s b i r r e n (z. a.)

in Italië.
Baril, n. fr. (spr. ban; van 't roman.
barra, stang) een vaatje, tonnetje; in Frankrijk eenti inhoudsmaat van verschillende
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grootte voor eiken handelstak ; — barillo,
m. eene ital. inhoudsmaat: te Ragusa
77,075; te Rome voor wijn

58,34,

voor olie
1,t8 ; te Corfu en Paros
68,13 ; te Zante
19,55 ; te Cephalonië
5O,8 2 ; te Napels 4 3, 6 2 ; te Toscane
voor olie 33,128, voor wijn 45,584
Biers; — barillage, f. (spr. --rieljá-zj')
in de zeehavens : het vaatwerk, het fust ; —
barillárd, m. (spr. —ri-ljár) de galei officier, die het opzicht heeft over den wijn
en het water, de keldermeester op de galeijen.
Barilla of barille, f. (spr. rielj'), z.

soda.

Barillage, barillard, barillo, z.
ond. bacil.

barioleeren, fr . (barioler, van 't nw.
lat. varióius, a, urn, bont) bont beschikteren, kakelbont verwen, bespikkelen ; —
bariolage, f. fr. (spr. —lá-zj') bonte, kakelbonte schilderij, verwerij.
Barique, z. barrique.
Barítono, m. it., of barton, m.
gr. (van barJs, zw aar , diep, en tónos, toon)
de diepe tenor of hoogti bas ; eene soort van
basviool, die ook onder den toets snaren heeft;
— baritonist, m. de hooge baszanger.
Barium, n. nw. lat. de metallische ba~
zis der b a r v t a a r d e, d. i. zwaaraarde (van
het gr. bars, zwaar), ook terra ponderdsa,
eene in 1773 ontdekte aardsoort — ba
gr., z. v. a. b a r y t-aarde ; ook
-r^t,m.
zwaarspaath, boheemsch spaath, of zwavelzure zwaaraarde.
Bark, f. (fr. barque, it. barca, oudn.
barkr, midlat. barca, barcha, barpa, oorspr.
een egypt. woord : lat. en gr. barfis, eene
vlakke egyptische roeiboot, kopt. Bari barahe)
eene boot, schuit, klein schip of vaartuig tot
lossing van groote schepen ; ook een groot drie mastschip (zonder raas aan den achtermast)
voorden zeehandel, b a r k s c h i p — bar
barcaza) de zwaarste sloep aan
-kas,f.(p
boord van een schip ; — barquerólle, f . fr.
of barqueróle, ital. barcherolla), f. (spr.
barke—) een klein lustvaartuig, pleizierschuitje zonder mast ; — barkétte, f.,
z. v. a. barcheeta.
Barnabas, hebr. mansn.: zoon der
vertroosting; — Barnabieten, m. pl_
eene geestelijke orde, die in Milaan in 1532
ontstond en haren naam aan de St. Barn a b a s -kerk aldaar ontleende.
Barnsteen, m. (van barnen, bergen,
oudere vorm van branden) eene harsachtige
zelfstandigheid, die de Ouden als genees
gebruikten, en thans tot-midelnaut
het vervaardigen van halskoralen, oorsieraden, reukfieschjes, sigarenpijpjes, vischjes
(fiches), enz., lakvernis, barn steen zuur,.
-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,.
;

;
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a m b e r g e u r. Men noemt hem ook gele
amber en karabo.
Baroccio, it. (spr. barótsjo) z. v. a.
baron the (z. ald..).
barók, adj. (fr. baroque; ontleend
aan de uitdrukking der schoolsche logica
barocco of baroco, voor eene eigenaardige, ongewone, gedwongene sluitrede ; v. a. van 't
port. barroco, ruwe, ongelijke parel, van
barra, klip) onregelmatig, zonderling, grillig,
belagchelijk, verkeerd; scheef, scheefrond
(van paarlen) .
Baromakrometer, m. gr. (van tacos,
-n. zwaarte, en makrós, lang) een zwaarte en lengtemeter, een werktuig ter bepaling
van de zwaarte en de lengte van een pas
geboren kind ; — barometer, m., ook
baroskóóp, n. een zwaartemeter, gewichtmeter der lucht, of luchtweger, weêrglas; — barometerproef, z. e 1 a s t ic i t e i t s W ij z e r -- barometrie, f. de
meetkunst der luchtzwaarte, ook inz. de
kunst om met barometers om te gaan ; —
barometrograaph, m. een beschrijver der zwaartemaat ; een uurwerk ter
zwaartcmeting.
Baron, m. (uit het mid. lat. en oudd.
baro, man, nasal, sp. varon, man) een vrij heer, bannerheer, baanderheer ; — barones
(ital. baronéssa, fr. baronne) vrijvrouw; —
baronét, m. eng. (spr. bárronet) een engelsch edelman, die in rang het midden
houdt tusschen een' baron en ridder(k n i g h t)
en den titel Sir vóór zijn' doopnaam voert;
— baronie, f. vrijheerlijkheid, het land
van eenen baron ; — baronizeeren, tot
den vrijheersstand verheffen.
Baróne, m. ital. 1) z. v. a. baron;
— 2) een schelm, schurk, landlooper (de
wijl in Italië veel vreemde bedriegelijke rei zigers zich voor barons uitgaven).
baroque, z. barok — baroskoop,
z. barometer.
Barouche, f. fr. (spr. —róesj') it.
baroccio, biroccio, m., mid. lat. barrotium,
barrotum, barocia, van 't lat. biróta, en dit
van birbtus, tweeaderig) een rijtuig met
twee wielen, eene halve koets.
Barquerolle, z. ond. bark.
Barra, m. (z. v. a. para, z. ald.) eene
kleine turksche munt, 4 ct.
Barracan, m. (arab. barrakán, een
lang zwart gewaad ; vgl. b e r c a n) een wit
kleed der Arabieren in Fez.
Barrage, f. fr. (spr. bará-zj', van barrer, versperren ; vgl. barre) K.mt. de beschutting der vaten door dwarshouten tegen
den bodem ; ook straatgeld, bruggegeld.
Barras, m. het schelhars uit de pijn
witte wierook (g a 11 i p o t); ook-bomen;d
paklinnen.
Barrátta, n. zwart welriekend hout
uit Guyana.
Barratterie, z. baratterie.
Barre, f. fr. (provene., sp. en it. barra,
oorspr. duitsch : oudd. parra, bar, stang,
,

;

-

;
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parran, barn, versperren, eng. bar) eene
stang, staaf, eene goud- of zilverstaaf; ook
baarzil v er ; de boom, slagboom; eene zand
mond van eenen stroom of-bankvórde
den ingang van eene haven, eene baar ;
ook de havensluitboom; de balie of het sta
kam aan het kla--ketslindpza;
vier en de viool ; — barreeren (fr. barrer, ital. barráre) versperren, toegrendelen,
met een' boom afsluiten ; — barreau,
m. fr. (spr. barb) de traliestang, ijzeren
vensterspijl ; de gerechtszaal, pleitzaal, vierschaar ; de gezamentlijke rechtsbeambten ;
— barricade, f. fr. (ital. barricata, slagboom) de toesluiting, grendeling, versperring,
straatversperring, straatschans ; eene val
een schotbalk ; — barricadeeren,-port,
den toegang versperren, afgrendelen, ver
; — barricadeering, f. de ver -schane
; — barrière, f. fr. in het-spering,z.
algemeen alles, wat eenen toegang afsluit,
een hek, slagboom , draaiboom , valboom;
verhakking ; grensweer, grensvesting ; —
barrière–steden, grensvestingen, inz.
de steden en vestingen, die bij het barrière-traetaat of grensweer- verdrag in
1715 tusscheu den duitschen keizer en de
Staten der Vereenigde Nederlanden als een'
voormuur tegen Frankrijk moesten dienen.
Barrel, n. (vgl. baril) engelsche vocht
-matvn31o6gls,
ongeveer
HO tot 163 liters.

barreeren, barricade, barrière,
enz., z. ond. barre.
Barrique, f. fr. (spr. (bariék') een
stukvat, groot vat, okshoofd.
Barris, m. (uit de taal van Guinea)
de afrikaansche boschmensch, ook s j i mp a n s e, g o n g o, j o c k o, een ongestaarte aap
in het binnenland van Angola, Congo, enz.
Barrister, m. eng. (van bar, balie, gerecht) een aankomend pleitbezorger in Engeland.
Barrois, ni. fr. (spr. baroá) een fransche wijn van 't vooral. graafschap Bar
(nu een deel der departementen Meurthe,
Maas, Moezel).
Barsac, m. fr. een witte Bordeauxwijn van het vlek B a r s a c aan de Garonne.
Barse, f. tinnen bus, waarin de thee
uit China komt; ook z. v. a. b a r b e, een
klein schip zonder masten.
Bartholom eus, hebr. mansn.: eig.
een strijdbare zoon, v. a. verbasterd van
bar Ptolemáios, een zoon van Ptolemceus;
— Bartholomteers, m. pl. een genoot
wereldlijke geestelijken in Bege--schapvn
ren, die in gemeenschap leven en zich met
de opvoeding en het onderwijs van jonge
lieden bezig houden ; nog eene broederschap
van amerikaansche geestelijken, te Genua
gevestigd, ook B a z i 1 i ë r s geheeten ; —
Bartholomeeus-nacht, parijsche bloedbruiloft, de moord aan de Protestanten in
Frankrijk gepleegd op last an Karel IX.,
den 24sten Augustus 167?.
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Baruch, hebr. mansn. (baruch, ver!.
deelw. van barách, zegenen, afsmeeken): de
gezegende.
Barulieten, m. pl. eene christensecte
der 12de eeuw, zoo genoemd naar Bar u1 u s, die leerde, dat Christus geen werkelijk
vleesch en bloed heeft gehad, en dat de zielen reeds vóór de wereldschepping hadden
gezondigd.
Barutijn, m. fr. (barutine) eene soort
van levantsche zijde.
Baryekoie, f. gr. (van bards, zwaar)
Med. de hardhoorigheid ; — baryglossie,
f. zwaartongigheid ; ook z. v. a. barylalie,
f. de moeijelijke, zware spraak; — barymetrie, liever barometrie (z. aid.);baryodynie, f. eene zware, diepe pijn;
— baryphonie, f. Muz. eene diepe stem,
basstem ; ook eene zware, harde spraak ; —
baryphónus of baryphoon, m., z.
v. a. bassist (z. ald.); — baryt, m.,
z. barium; -- baryton, m. z. barit o n o ; — barytoneeren, gr. (barytonéin) Gram. eene lettergreep, inz. de laatste
lettergreep van een woord, met den doffen
toon uitspreken of zonder klemtoon iaten)
het tegengest. van oxytoneeren); —
barytonon, n. een woord, welks laatste
lettergreep den klemtoon niet heeft.
Barzellétte, f. ital. (berzellétta), een
vrolijk en geestig volkslied in Italië.
bas 1) fr. (spr. bá ; ital. basso, van 't
mid. lat. bassus, gewoonlijk afgeleid van
't gr. bássón, dorische compar. van baths,
diep ; waarschijnlijk echter reeds oud-rom.,
daar het hier vaak als eigennaam voorkomt ; vgl. bas hier onder) laag, beneden,
onder; zacht; — á bas ! ter neder, weg!
voort ! — en bas (spr. an—) beneden.
Bas, 2) m. it. basso (d. i. in 't alge
laag, van 't mid. lat. bassus fr.-men:
bas, z. ald.) de diepste, laagste stem, de
grondstem, mansstem; ook het speeltuig,
waarop men den bas speelt, basviool ; —
basso-continuo, it. (spr. —noe-o), of bassus
generdlis, nw.lat., of generale bas, de
grond- of hoofdbas ; — basse-contre, fr.
(spr. bass' kontr') of v i o 1 o n contrebas, de groote of diepe bas ; — fondamentale bas, de grondbas ; — basso
ripiéno, it. de volle bas; — basso violoncello, it. (spr. —tsjéllo) of de v i o lo n c é 1,
de kleine basviool of knieviool — basclarinét of basséthoorn, de bashoorn,
kromhoorn, slanghoorn, slangbas ; — bassétfluit, de basfluit, eene fluit, die 3
tonen dieper is dan de altfluit ; — bassetaille, f. (spr. — tálj') en bassetto,
de diepe tenor, de middelstem ; ook de zanger van die stem ; — bassetaille, ook
z. v. a. has-relief (z. a.); — bassist,
m. een baszanger of basspeler; — bassón,
r. (spr. —són) of fagot, m. de baspijp, de
blaasbac ; — bassónblazer of f a g o tt i s t, m. een basblazer.
Basamént, z. ond. basis.
;

Basáne, f. fr. geverwd schapeleder;
toebereid scbape- of lamsvel ; ook bereid
kalfsleder.
Basaniet, ni. (van het gr. básanos) de
toets- of proefsteen der Ouden ; eene harde,
zwarte egyptische steensoort.
Basar, z. bazaar.
Basaróéka, f. oostindische rekenmunt
van 2 rees, inz. in Goa.
Basch of (met een daarvoor geplaatst
woord verbonden) basji, ni. turk. (eig. hoofd)
de eerste, overste, een opperhoofd (gewoon
andere ambtstitelen samengesteld).-lijkmet
Basehkíren, m. pl. een onder rus
heerschappij staande tataarsche volks -siche
-stam.
Baschmalík, n. turk. (eig. baschmaklik, van baschrnák, sandaal) pantoffelgelden,
het pachtgeld der boschovertredingen, een
gedeelte vair het inkomen der sultánes.
Basehtans,pl. russ. meloentuin en in Z.
Rusland, de Krim, enz., in welke de zoo
gezochte a r b o e z e n (z. ald.) geteeld worden i -- baschtanik, m. de eigenaaar
van zulk eenen tuin.
Baschtárden of betárden, m. pl.
in Turkije galeijen van den kapoedan basja
of van den sultan, van 2 6 tot 5 6 roeibanken.
Básclarinet, z. ond. bas 2)
Bascule, f. fr. (spr. baskuul') een stuk.
hout of ijzer, op eene as af spil rustende,
zoodat het zich vrij bewegen en 't evenwicht
zoeken kan ; eene balans, 't zij met gelijke
of ongelijke armen ; de wip eener brug ; de
zwengel aan een' waterput; eene wipplank;
— het basculestelsel, Pol. het weifelen, wankelen in de grondstellingen van het
staatsbestuur ; de ministeriëele kunstgreep,
waardoor het gewicht der uitvoerende macht
nu eens in de koninklijke, dan weder in de
parlementaire schaal wordt geworpen, naar
gelang de eene of andere rijst of daalt.
Base, z. basis.
Basélla, f., b a z é l k r u i d, n. Bot. klimmende nachtschade, een plantengeslacht in
0. Indië, alwaar het als verfstof en als
moeskruid wordt gebruikt.
Basilaloog, m. gr. (van basileüs, koning en aguyos, leidsman) eig. een vorstenleidsman, doch doorgaans gebruikt in den
zin van vorstenverleider ; — basilica, f.
gr. (basiliké, van basilikós, é, on, koninklijk)
eig. een koninklijk gebouw : in 't oude Athenen de openbare gerechtszaal ; te Rome een
prachtig openbaar gebouw van langwerpig
vierkanten vorm, waarin de burgers wegens
staatszaken bijeen kwamen, de terechtzittingen gehouden werden, enz. ; sedert Constantijn den Groote de kerkelijke gebouwen
van den zelfden vorm (b a s i l i k a- vorm),
die over de graven der heiligen werden opgetrokken ; later oneigentlijk in 't algemeen
gebruikt voor stifts- of hoofdkerk, domkerk,
z. v. a. k a t h e d r a a 1; Anat. (vena basilica),
de ellepijpshuidader; — basilica of basilisehe wetten, het wetboek van keizer
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Bassáner, m., of bassaner gans,
B a s i 1 i u s den Groote voor het gr. kei
schotsche gans, witte zeeraaf, eerie soort
jaar 887 uitgegeven ; — ba- -zerijk,n't
silicum, n. Bot. koningskruid, dat men van pelikaan op het schotsche eiland Bas s.
Bassaríden, f. pl. gr. bacchantinnen,
als specerij aanwendt; Pharm. eene etterpriesteressen van Bacchus B a s s a r e u s,
makende zalf ; — unguéntuni basilicum, lat misschien naar hare mantels van vossevellen
.gr. Pharm. pekzalf; -- basilIseu.s, m. eene
(bassáraa, een vos) dus geheeten.
,oude veldslang (geschut), waarmede men
Basse–lisse, f. fr. (spr. bass'liéss', van
achtenveertigponders schoot ; N. H. de kobas, laag, en lisse, lat. licium, de schering
ninghagedis, eene onschadelijke hagedis in
of ketting van het weefsel) tapijten of weef
Z.Amerika en Azië ; het bijgeloof kende den
ingewerkte, levendige figuren ; zij-sel,mt
basiliscus het vermogen toe om met den
staan tegen over die, welke men haute-hsse
blik zijner oogen te dooden, van daar b a(spr. hoot'liess') noemt, dewijl de ketting
siliscus-oogen; — Basilius en Ba
bij de laatste te lood op het getouw staat,
gr. manse.. de koninklijke, de ver-Sildes,
terwijl hij bij de eerste waterpas ligt.
Basilididnen, m. pl. eene-hevn;
Bassésse, f. fr. (van bas 1), z. ald.)
christensecte der 2de eeuw, door Basil ilaagheid, laaghartigheid, gerneene, lage denk
d e u s van Alexandrië gesticht.
diepe vernedering.
-wijze,
Basiment, z. onder basis.
Bassetaille, bassetfluit, – hoorn,
Basin, m. fr. (spr. bazèn) fijne en sterke
zie ond. bas 2).
bombazijn, streepjesgoed.
Bassétj e, n. (fr. basset, van bas, laag)
Basis, f. gr. (basis, eig. schrede, tred;
het kleine engelsche dashondje.
dan de betreden bodem, enz. , van baínein,
Bassétte, f. fr. (ital. bassetta) een kaartstappen, gaan) b a z i s, alles, waarop een lig
spel, dat veel naar het pharo gelijkt, een
steunt of rust, de grond, het voet- of-eham
nu streng verboden hazard-spel.
,onderstel, de grondslag, grondvlakte, grondBassin, n. fr. (spr. bassèl2, it. bacino,
lijn, grondvest van een gebouw, de zuilenprovenc. bacin, mid.lat. bacchinus, baccinum,
voet; Chem. elke stof, die zich met de zeren
bacfnus, v. bacca, watervat; v. eelt. oor
vereenigt en deze onzijdig maakt, een mevgl. bac; niet onmiddellijk van ons-sprong,
taal-oxyde of een alkalisch ligchaam, zoo
bekken, oudhoogd. bechin, bechi) een lickals de ammoniak; Math. het grondgetal van
ken, eene kom, fonteinkom, watervergaáreen logarithmenstelsel ; de grondlijn der drieplaats ; eene veilige ankerplaats in eene hahoeken, enz., het grondvlak der ligchamen;
— basament, n. barb. lat. Arch. liet ven, als door de natuur gevormd.
Bassist, basso, basson, z. ond. bas.
voetstuk, grondstuk voor beelden en zuilen ;
Bassorine, f. Chem. het taaije sap of
de grond van een gebouw ; — baseïteit,
slijm, het gommig bestanddeel der b a s s o r abasiciteit, basiteit, f. Chem. het voor
g o m, der tragacanth-gom, salep, enz.
zijn eener chemische basis; —base--hande
Bassótti, m. pl. it. (van bassátto, dik en
ologle, f. gr. de leer van de grondslagen
kort, verklw. van bosso, vgl. bas) eerie
der ligchamen, over het algemeen de grondsoort van macaroni (z. aid.) in Italië.
leer — basimént, n. barb. lat. of fr.
bassus generalis, z. ond. bas 2) .
basement, n. (spr. ba - z'mán) voetstuk, z.
basta, it. (van bastáí'e, sp. bastar, gev. a. p o s t a m*e n t; de grondslag, het funnoeg zijn, mid. lat. bastus, genoeg) liet is
d a m e n t — basische zouten, Chem.
genoeg, genoeg daarvan ! houd op ! halt ! —
zouten, waarin het metaal -oxyde de overhand
de basta, klaverenaas, de derde in rang,
heeft;—bazeeren, den grond leggen, vestide derde matador in sommige kaartspegen, gronden ; —bazeering, de vestiging.
len ; — bastánt, adj. (ital. bastante) toeBasistan, liever b e s e s t a n, z. ald.
Basken of V a s k e n, m. pl. een volk reikend, voldoende; bekwaam, bedreven, voor
iets opgewassen.
in de W.lijke Pyreneën, dat van de oude
Bastaard, basterd, m. (oudfr. en
Iberiërs, de oorspr. bewoners van Spanje,
provenc. bastard, bastart, nw.fr. bátard, sp.,
afstamt ; -- baskisch, adj. wat dit volk
port. en it bastardo, mid lat. bastardus;
eigen is toebehoort (b a s k i s h e t aal, basvan 't oudfr. en provenc. bast, nw.fr. bat,
k ische provineiën,enz.) —basquíua,
pakzadel, en deli oorspr. duitschen uitgang
1. (sp basrquiina) een wijde overrok der spaan
aril, art, ons aard, aart ; oudfr. fis de bast,
vrouwen.
-sche
zoon des pakzadels, onechte zoon, dewijl zulke
Basrelief, z. relief.
kinderen vaak door muilezeldrijvers op pakBassa, zie pasja.
zadels buiten 't huwelijk geteeld werden; z.
bassa-lega [argento di], it. (spr. ardzjenCervantes, Don Quijote, hfdst. 16) een buiten
to—) Knit. munt van ' gering gehalte (op de
echt geteeld, onecht kind, keefskind, bankert;
Augsburgsche wissels).
Bassanélli, m. p1. speeltuigen der vorige van planten en dieren : een gemengd geslacht,
uit tweederlei soorten voortgekomen, eene
eeuw, veel overeenkomst hebbende niet de
afwijking, ontaarding, speelsoort ; — ook
schalmeijen.
Bassanéllo, m. it. Muz. eene hobo (haut- eene tijne, dichte katoenen stof; — basterd–valk, de waterw ouw ; — ba3bois), uitgevonden door den Venetiaan B a sterd— venster, een venster, dat gelijke
san0.
;

;

;

-
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of niet zoo veel hoogte als breedte heeft ; —

basterd – wissel, Knit. eene eenvoudige
schuldbekentenis, een bloot leenbriefje; —

basterd –wol, de slechtste wol aan de
schapevachten ; — in het algemeen beteekent b a s t e r d, als adject. het onechte, val
afwijkende, ongewone; — bastárde,-schQ,
Mai . de groote turksche admiraal-aalei (ook
wel basterd-galei); het groote zeil eener.
galei; — bastardeeren, Bot. zich als
gemengde soorten voortplanten.
Bastággo, m. in Turkije de naam van
de plaatsen, waar de schepen verplicht zijn
quarantaine (z. a.) te houden.
Bastant, z. ond. basta.
Bastiaan, afgekort van S e b a s t i a a n,
(z. a.)
Bastíde, f . fr. (mid. lat en roman.
bastita, bastida, van bastire, fr. bàtir, bouwen) een op zich zelf staand houten blokhu is ; een landhuis, lustslot in het zuiden
van Frankrijk ; — bastille, f. fr. (spr.
—tíelj') ; mid.lat. bastra, bastile, bastilla,
versterkt slot) eertijds de algemeene benaming an alle versterkte, met torens voorziene kasteelen ; als 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 parijsche burgers bestormd en omver
geworpen ; — bastion, n. (fr. bastion, f.)
het bolwerk eener vesting, een vestingwerk,
dat uit twee faces en twee flanken bestaat — bastioneeren, a b b a s t i o n e e;

r e n, met een bolwerk voorzien, versterken,

bevestigen.

bastonneeren (it . bastonare, van bastóne, mid.lat. basta fr. baton, stok) stok
afrossen, de huid wasschen ;-slagenuitd,
— bastonnade, f . fr. stokslagen, afrossing ; de in Turkije gebruikelijke straf, die
in slagen op de voetzolen of op den rug
met een touw met knopen of een' lederen
riem bestaat.

bataafsch, z. ond. Batavia.
Bataille, f . fr. (spr. batálj' ; van battre,
slaan, en dit van 't oudlat. volkswoord batu)re,

---
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eene oude fr. schrijflettersoort, het midden
houdende tusschen antiqua en cursief; —
batardise, f. (spr. --diéz') onechte geboorte.
Batáten of p a t á t e n, f. pl. (uit de
taal van Haïti) meelachtige wortelknollen
van den convolvulus batátus, eene eenjarige
plant : een voedsel voor de volken, die tusschen de keerkringen wonen.
Batavia, f. lat. (z. op B a t o) het
land der Bataven of Batavieren een
germaansch volk van den stam der Katten ; poët. Holland, de Nederlanden ; ook de
naam der hoofdstad van Neêrlandsch Indië
op Java; --J bataafsch, adj. tot do Batavieren behoorende, die betreffende ; poët.
hollandsch, nederlandsch.
Batehelor of bachelor, m. eng. (spr.
bétsjeler) z. v. a. baccalaureus (z. a.) .
Bateleur, m. fr. (oudfr. batteleur, van
baton, stok, staf, tooverstaf) een goochelaar.
potsemaker, kwakzalver ; — batelage, f.
fr. (spr. —lá-zj') goochelarij, bedriegerij,
potsemakerij.
Bath–Kol, hebr.: eig. dochter der stem,
openbaringsstem.
Bath – orde, f . (d. i. Bad -orde, van 't
eng. bath bad ; zoo geheeten, omdat de
ridders vóór hunne opneming een bad moesten gebruiken, als zinnebeeld der geestelijke
reiniging) eene eng. ridderorde , gesticht
door Hendrik IV. in 1399, vernieuwd door
Georg I. in 1725, en inz. bestemd tot beboning van uitstekende krijgsdiensten.
Bathos, n. gr. de diepte, het verhe-

vene in de poëzie ; in nieuweren tijd iron.
gebruikt voor het lage, gemeene, het platte
en kruipende in schrijf-, dicht- en spreektrant, in tegenoverstelling met path o s;báthometer, m . gr. een dieptemeter, een
werktuig om de groote diepten der zee te
meten, uitgevonden door A.- van S t i p r ia a n L u i s c i u s, geneesheer te Delft, die
er in 18 0 5 eene beschrijving van in het
licht gaf — bathometrie of bathymetrie, f. dieptemeting.
;

battuére, slaan, vechten ; van daar in later lat.

Bathrium of bathrum, n. gr. (báthran, trap, tred, grondslag) Chir. eene zie

battualia, battalia, krijgsmaas- of vechtersoefeningen ; ital. battaglia, sp. batalla) een

een toestel, waarop chirurgische-kenha;
kunstbewerkingen verricht worden.

slag, veldslag, strijd, gevecht — bataille marsch, strijdmarsch, stormmarsch; bataille – paard, strijdpaard; ordre de be;

taille, z. o r d r e; — batailleeren (fr.
batailler), twisten en vechten, in 't rond
slaan, plukharen, borstelen ; — bataillon, n. fr. (spr. bataljón) een bepaald deel
(derde of vierde) van een regement voetvolk;
eene krijgsschaar, strijdbende ; — bataillon – carré, een als vierhoek geschaard
bataillon, eene vierhoekige slagorde.
Batárde, f. fr. (van bátard—b a s t aard
z. ald.) eig. een basterd -rijtuig, een lichte
overdekte Weener-wagen of koets; — eene
soort van nagemaakte Vigognerwol ; Mil een
tien voet lange achtponder, oud geschut ; ook

Batiment, k. (spr. — man), fr. (van
bátir, bouwen) een gebouw ; een schip,
vaartuig.
Batist, a. fr. batiste óf naar B a pt i s t e C h a in b r a y-, naam van den eersten
fabrikant dier stof, Of waarschijnlijker
dooplijnwaad, dewijl men een zeer fijn linnen gebruikte, om kinderen, die pas den

doop ontvangen hadden, het hoofd af te drogen) het fijnste en dich^ste linnen ; — batist – mousselien (spr. ou
oe) n. een
naar batist gelijkend weefsel uit katoen.
Batman, m. perz. een gewicht in het
Oosten, inz. in Turkije en Perzië ; in Turkie is een groote batman
8 okas
of omtrent 7,5 kilo; een kleine batman
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2 okas; — ook eene russ. korenmaat
28 kilo ongeveer.
Bato, de mythische stamvader der Batavieren, een koning der Katten, die zich,
naar luid der overlevering, met de zijnen
bij Nijmegen nederzettede, daar het slot B at e n b u r g bouwde, en het omliggend land
B a t o s a u e n, Bato's velden, noemde, waarvan de Romeinen Batavia en de latere
bewoners Betuwe gemaakt hebben.
Batókken of batóggen, pi. (van 't
russ. botóg of batóg, stok, pl. batobi) dunne
latten of stokken, waarmede overtreders in
de russ. armee en marine geslagen worden
stokslagen.
Baton, ni. fr. (spr. —tó-2 ; oudfr. baston, mid. lat. basta) de stok, staf, wandel staf, rotting, ronde knuppel; Muz. het rustteeken; de stok of rol, waarmede de maat
wordt geslagen ; —tours de baton, m. pl. (spr.
toer—) ongeoorloofde voordeelen, die men
op sluwe wijze in 't geheim uit een ambt,
eene bediening, enz. weet te trekken ; —
batonneeren, met dery stok vechten, afrossen (vgl. bastonneeren); --- batonnist, m. die zich, zoo tot den aanval als
de verdediging, behendig van den stok weet
te bedienen ; stokvechter.
Batrachii of batrachiërs, m. pl. gr.
(van bátrachos, kikvorsch) de kikvorschaclitige dieren; — batrachiet, m. vorschoi paddesteen, een groene holle steen, waarvan liet midden een oog verbeeldt ; kik
batraehium, n.-vorschetnig;
of batrachus, n1. gr. Med. kikvorschgezwel onder de tong — batraehomyomachl.e, f. (van bátrachos, mys, muis,
en máchesthai, vechten) de vorschen- en
;

muizenkrijg, een boertig heldendicht, dat aan

Homerus wordt toegeschreven.
Batta, f. de soldij der eng. troepen in
0. Indië.
Báttarismus, m. gr. (battarismós, van
battaridzein, stotteren) het stotteren, gestotter, stamelen.
Battement, n. fr. (spr. batt'mán; van
battre, slaan, van 't lat. batuëre; vgl. bataille) het slaan, kloppen, klappen ; in de
danskunst: het samenslaan der in de hoogte
geheven voeten, kuitflikker; in de scherm
zelfde als b a t t u t a (z. a.); Muz.-kunsthe
de dubbele triller of tremblant ; ook de slaglijst eener vleugel of scheideur; de slingerslag aan eerie klok ; -- batteeren (it.
báltere, fr. battre) in de schermk. de tegen
degen of de fleuret uit-partijhe dn
de hand slaan; -- batterij, f. (fr. batterie,
eig. vechterij), de kanonbedding, geschutwal;
het geschut-zelf, stormkat, schietschans ; ook
het pandeksel van een geweerslot; een hei
schepen ; Muz.-blok;destuprn
het aanroeren van verscheidene snaren te
gelijk ; op de guitar de trilslag ; Ph`-s. eene
rij flesschen tot elektrische proeven ; ook de
metaalzuil Of de kolomsgewijs opeengestapelde metalen platen bij liet g a 1 v a n i s-
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m u s (z. ald.); — battoir, m. (spr. batoár)
een stamper, klopper; een palet om te
kaatsen ; -- battuta, f. it. (spr. battoéta)
Muz. de maat- of tactslag, of het voorslaan
van de maat ; in de schermkunst : de schelslag.
Battologie, f. gr. onnut, nietig gesnap, ijdel geklap, noodelooze omhaal van
woorden, zoo geheeten, wil men, naar een'
langdradigen gr. dichter B a t t u s, of wel
naar een' stotterenden koning B a t t o s, of
wel van het gr. battologein battaridzein,
stamelen, stotteren ; — battologizeeren, onnutte dingen snappen, wawelen.
Battuta, z. ond. b a t t e m e n t.
Batze, i. eene zilvermunt in de zwitsersche kantons, ongeveer
5 centen.
Batzner, in. eene zilvermunt in sommige
duitsche staten = It kreuzer, of 6 is 7 ets.
Baume, m. fr. (spr. boom') balsem.
Bavard, in. fr. (spr. bawár, van bane,
mid.lat. bava, kwijl, uitvloeijend speeksel,
barer, kwijlen ; waarschijnlijk van telt. oor
anderen leiden 't rechtstreeks af van-sprong;
't gr. bábaa-, snapper) een snapper, wawelaar, zwetser ; -- bavardeeren, klappijen, wawelen, onbesuisd en onbedacht spreken ; -- bavardage, f. (spr. bawardá-zj')
ook bavarderie of bavardíse (spr.
—rtiéz') f. onverstandig gesnap, ijdel gezwets,
beuzelpraat.
Bavaroise , f. fr. (spr. bawaroáz' ,
warme thee met siroop van capillaire (die
men vervaardigt uit de bladen van den
adiántum capillus veniris) siroopthee, een
beversche drank.
Bavelle, f. ital. (bavélla, verkl. van
bava, d. i. eig. kwijl, uitwerpsel) het uit
zijde.
-schotder
Baviaan, m. (it. babbuino, sp. babuino,
fr. babouin, eng. baboon, oud. eng. babion,
babian, hoogd. pavian, mid. lat. baboynus,
babovinus, papio) eene soort van kortstaartige, zeer wilde en geile aap in Afrika;
de oude cynocephalus.
Bavius, lat. de naam van een' slechten dichter en ingebeelden kunstrechter ten
tijde van Horatius, doorVirgiliusvoor
de vergetelheid bewaard ; van daar : een
smakeloos dichter en vitziek beoordeelaar.
Bavo, inansn. (van het lat. babo, ik
blaf) de blaffer, de blaffende ; ook B a v i u s.
Bavóche en bavochure, f. fr. (spr.
eh .9j; van bare, kwijl, enz.) een onzuivere
afdruk van eene plaat of eenen lettervorm;
misdruk, kladderij ; ---- bavocheeren,
onzuiver, onzindelijk afdrukken.
Bavolet, n. fr. (spr. —wolf ; ontstaan
uit, bas en voilet, verklw. van voile, sluijer),
een halve sluijer, een boerinnekapsel in
Frankrijk, dat alleen het bovendeel van het
hoofd bedekt.
baren, z. boxen.
Bayard, ni. eng. (spr. béjárd) het kas
paard (van bay, bruin, bruinrood);-tanjebrui
ook een gaper, onbescheiden toeschouwer.
Bayonnet, z. bajonet.
—

BAZAAR
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Bazaar of b a s á r, m. perz. basar in het
Oosten de markt of eene ruime, breede straat,
waar de kooplieden hunne winkels of kramen
hebben, in Perzië ook m a i d a n, m e i d a n of
a l m e i d a n genoemd; er zijn twee soorten
van bazaars: de eenera, waar men allerlei
soort van leeftocht verkoopt, gelijken volkomen naar onze markten in de opene lucht;
de anderen zijn lange overdekte galerijen,
waar de handelaars in allerlei kleinoodiën,
in kostbare stoffen, enz. hunne winkels houden. In navolging van deze laatsten heb
ook wij aan dergelijke groote winkels en-ben
verkoopplaatsen den naam b a z a a r gegeven.
Bazalt, n. (lat. basdlles, m., volgens Plinius een afrik. woord : xthiopisch basal,
verwant aan het hebr. barsel, ijzer, en wel
ten opzichte van zijne hardheid) Min. eene
blaauwachtig graauwe of groen -zwarte steensoort, die zeer dicht en hard is en tot bouw
straatplaveisel, ook ter toet -materiln
zuiverheid des gouds (essayee--singvade
ring) kan gebruikt worden ; ook zwart steengoed; — bazaltiet, m. eene naar basalt
gelijkende steensoort uit Silezië en den
Palts; zwart porselein door W e d g w o o d
en Bentley uitgevonden.
Bazarne, m. fr. een fijne liourgonje-wijn.
Bazeeren, enz., z. ond. basis.
Bdellium, n. gr. (bdéllion) of bdelliumgom, Bot. eene harsachtige gone uit
Arabië, Indië, Guinea,enz.,van bitteren smaak
en leelijken reuk, dus genoemd naar de
b d e 11 a, eene soort van palmboom, uit wel
zij vloeit.
-ken
Bdéllometer, m. gr. (van bdélla, bloedzuiger) Chir. een werktuig, door Sar 1 a nd i è r e in 1819 uitgevonden, om de steeds
duurder wordende bloedzuigers te vervangen ; het bestaat uit een' glazen laatkop,
voorzien van eene kleine pomp en kleine
lancetten ; -- bdélliseh, adj. door bloed
ontstaan.
-zuigers
beiitus, a, um, m. lat. (eig. particip. van
bedre, gelukkig maken) de gelukkige, zalige ;
— Bedta, f. lat. vr.naam : de gelukkige,
de zalige ; ook voor : schijnheilige, fijnvrome,
bidzuster; — bettta virgo, de heilige maagd
(Maria); —• bedtae memoriae, zaliger gedachtenis ; —. bebti possidéntes, zalig zijn de bezitters; — Beatrix, nw.lat., of Beatrice, it. (spr. — trietsje) vr. namen : de
gelukkigmakende ; — beatificeeren (lat.
beatificáre) zalig spreken ; -- beatifieátie (spr. tie tsie), f. de zaligspreking, het
opnemen door den paus onder het getal der
zaligen (iets minder dan canonisatie);
— elektrieke beatificatie of apot h e b s i s, f. eene elektrieke proef, waarbij
om het hoofd des geëlektriseerden een glorie
of heiligenkrans gevormd wordt; — beatísmus, n. nw. lat. de schijnheiligheid,
fijmelarij ; — beatitudo vestra, lat. uwe
heiligheid, titel, waarmede men den paus
aanspreekt — beatílles, f. pl. fr. (spr.
—tielj') lekkerbeetjes,. die men in de pas;

BECZKA.
teijen, soepen, enz. doet, zoo als lever, kalfszwezerik ; ook allerlei kleine nonnenarbeid,
zoo als agnus, speldekussens, enz.
beau, fr. (spr. bo; vóór eene vokaal bel,
f. belle ; van 't lat.. belles, a, um, ital. bello,
Bella) schoon; als subst.: een pronker, een
modegek, een opgeschikt heertje ; beau monde
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.
eeiie schoone vrouw, een schoon meisje.
Beavers, n. pl. eng. (spr. biévers; van
beaver, bever, dus geheeten wegens de overeenkomst met bevervellen) engelsche katoenen stoffen, die als laken geweven zijn, inz.
voor winterbroeken dienende, en die thans
ook te Berlijn vervaardigd worden.
Beo, m. fr. (oorspr. celtisch) vogelmond,
snavel, bek; snavelvormig uitstek, snuit ; dat
gedeelte van eene lamp, uit het welk de
pit te voorschijn komt, die men aansteekt;
in gelijken zin zegt men gasbek ' (fr. beede-gaz) om de plaats aan te duiden, die
uitgang geeft aan het lichtgas, of aan de
gezamentlijke kringsgewijs geplaatste operingen, door welke uit de gaspijpen het gas
stroomt; pl. bees; — bécasse, fr. (van
bee, wegens den langen snavel) de snip,
houtsnip, een trekvogel ; — becassíne,
ook beeeassíne, f. de watersnip, poelsnip, iets kleiner dan de vorige; -- beesde-corbin, m. pl. fr. (spr. bek-d'-koi-bèui) de
voorra. lijfwacht der koningen van Frankrijk, uit 10 0 edellieden bestaande ; dus geheeten naar de kromme hellebaarden van
dien naam, welke zij bij statelijke gelegen
heden droegen ; — beefigue, f. fr. (spr.
bek fiegh'; het naast van 't it. beccafico) de
gemeene vijgeneter, vijgelijster, vijgesnip,
een welsmakend vogeltje van het geslacht
der in 0 t a c i 11 e n, dat zich bij voorkeur met
vijgen en druiven voedt, in Z.Europa, inz.
op Cyprus.
Bechamél of bechamélle, f. (spr.
be-sja- —) in de kookkunst eene uije-saus,
eene blanke saus, zoo geheeten naar haren
uitvinder, den markies de B e c h a m e 1 (sauce
à la Béchamel).

Becher, m. (d. i. beker) eene baden
inhoudsmaat 1- déciliter; ook eene-sche
graanmaat t.e Bazel.
Béchika, pl. gr. (van béx, gehit. béchós, hoest) hoeststillende, borstverzachtende
middelen ; middelen, die de uitwerping uit
de borst bevorderen.
Beek, n. eene eng. maat, z. peck.
becomplimenteeren, boll. -fr. (vgl.
compliment , enz.) begroeten , verwelkommen.
Beczcestie, biscestie, f. ruls. eene
geldboete in Rusland voor den beleediger
van een aanzienlijk' persoon, wiens lijfei
hij wordt bij onvermogen van betaling.-gen
Beezka, f. (spr. bétsjka) poolsche vochtmaat, vat,
100 liters.
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Beda, z. veda.
Bedeát, n. turk. -arab. (arab. bida'at,
nieuwigheid, onderdrukking), de haventol in
Constantinopel.
Bedeguar of bedegár, m. perz.arab. (bad-award of báá-áwardah, eene soort
van hagedoorn of distel) hondsrozespons (spon
de mos- en monsterachtige-giacynobst)
uitwassen, welke men op de egelantiers of
wilde rozen ziet, waarschijnlijk veroorzaakt
door den steek van zeker insect (cynips rosae);
weleer van veel gebruik in de medicijnen.
Bédemund, m. oudd. (liever B e d em u n t, an ons b e d e, in den zin van opbrengst, belasting, geldelijke bijdrage, en
munt) Jur. de boete, die eene lijfeigene,
welke zich buiten het huwelijk liet bezwangeren, aan haren heer moest betalen ; ook
de prijs der vergunning tot het huwelijk
der lijfeigenen.
Bedlamiet, m. (spr. bedlem—) een
krankzinnige, een opgeslotene in een dol huis; een gek, een dolleman. De naam is
ontleend aan een groot hospitaal, in 15 4 5
voor krankzinnigen te Londen gesticht en
Bed 1 a m (spr. bédlem) geheeten, eene sa
-mentrkigaBh1em.
Bedoelenen, Beduïnen,m.pl. (arab.
bedáwi, in de woestijn rondzwervend, van
bedw, open veld, woestijn, en dit van badá,
in de woestijn rondzwerven, een nomadisch
leven leiden) arabische stroopbenden, rond
Arabieren, die meestal van den-zwervnd
roof der karavanen leven. Zij vormen het
zuiverste en best in stand gebleven ras van
de arabische volkeren, zijn nooit ten onder
gebracht en hebben zich nooit bij hunne ver
andere volkeren vermengd. -overingmt
Bé-dur of B —dur, it. Muz. de harde
toonsoort of harde B, in tegenoverstelling
met Be-mol.
Beefsteak, n., pi. Beefsteaks, eng.
(spr. biefsteeks) bij ons gew. biefstuk,
engelsche rundvleeschlappen, of dun gesneden, gekruide en snel gebraden rundvleeschschijven.
Beélzebub, m. oorspr. een god der
Phceniciërs en Syriërs (vgl. B e l i a l), door
de Hebreën tot een' daemon of duivel verlaagd en naar hunne opvatting (van 't hebr.
baal, heer, en 's bub, vlieg) eig. vliegenvorst,
opperduivel ; ook de naam van een' gestaarten aap, z. sapajoe.
Beermost, f. (van beer, bes, bezie) de
most, die nog vóor de persing der druiven
afdruipt en tot bereiding van den bee rw ij n dient, welken men voor den besten houdt.
Befána, f. it. (verbasterd van 't gr.
epiphánia) in 't volksbijgeloof eene zwarte,
vormlooze, spookachtige vrouw, die, door
den schoorsteen nederdalende, de ondeugende
kinderen bang naakt, de zoete daarentegen
met hare geschenken verheugt ; van daar
eene bekleede pop of een ledeman, die in
sommige ital. steden op vastenavond in koddige processiën wordt rondgedragen.
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Beg, in. turk., gew. bei of bey, lieer,
een titel van zekere turksche beambten ; --beglerbeg, m. (spr. beilerbei) eig. een
heer der heeren, een landrechter, opperstadhouder van een groot landschap in Turkije;
— beglik of beilik, n. de waardigheid
en 't gebied van een' be g ; --- beg– of
bei-zadeh, m. de vorsten zoon.
Beghárden, m. pl. eene soort van
monniken zonder gelofte, zoo men wil, in
H-28 te Antwerpen gesticht naar den regel
der heilige B e g g a; waarschijnlijker echter
dus geheeten naar 't mid.lat. en roman.
baga, zak, buidel, en het duitsche hart, d.
i. vast, sterk, als uitgang gebezigd, dewijl het een hoofdvoorschrift der Begharden
was, dat zij hunne levensbehoeften moesten
afbedelen, en zij daarom bedelzakken met
zich voerden); — Begijnen, beggijnen, ook Bagijnen, Beginnen, geestelijke dochters of weduwen, die, zonder
eenige kloostergelofte af te leggen, gemeen
ij n e n-h o T--schapelijkozgnmdb
jes leven ; oneig. fijn zusje, femelaarster,
schijnheilige. Den naam wil men ontleend
hebben van Lambert l e B è g u e, die te
Luik in 11 73 den eersten begijnen ii of stichtte,
of, met nog minder waarschijnlijkheid van
B e g g a, Pepijns dochter, terwijl nog anderen hier denken aan het oude b e g g e n,
bedelen (eng. to beg.)
Beglik, z. ond. beg.
Bégma, n. gr. (van béssein, hoesten)
Med. het uitwerpsel der longen bij het hoesten, de fluimen.
Begnárden, begnárten, m. pi. aan
uit de 12de en 13de-hangers ct
eeuw in Duitschland en de Nederlanden,
welke leerden, dat de mensch reeds hier op
aarde den hoogsten graad van zedelijke volkomenheid kan bereiken.
Beguárden, z. Flagellanten; —
Beguinen, z. Begijnen, ond. Begharden.
Bégum, f. eene indische vorstia of koningin.
Behemoth, m. hebr. (eig. pl. van
b'hêmah, dier) bijbelsche naam (Job XL, 10
en volg.) van het grootste landdier, waarschijnlijk den mammoeth der voorwereld;
anderen denken aan het nijlpaard of den
hippopotamus en den olifant ; een monster,
reusdier. (Wellicht hangt het woord samen
niet het egypt. pehemout, waterstier.)
Béhennoot, ook b e n n o o t, f. (van
't perz.-arab. behmen, eene soort van wortel, sp. en port. behén) Bot. de olierijke
vrucht van den behennotenboom (hyperanth)ra morínga) in Azië, enz., in grootte
aan de hazelnoot gelijk..
Bei, beilik, z. beg.
Beijert, m. de algemeene verzamelplaats in eene herberg, de gelagkamer, waar
één met bajert (z. chaos); een ver -sch.
dooreen loopende menigte.
-wardehop,
Beiram of bairam, n. perz. -turk.
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naam van twee godsdienstfeesten : het groote
b., dat drie dagen lang op het einde van
den vastentijd, en het vierdaagsche kleine
of k u r b a a n-b., of feest der offers, dat 30
dagen na het eerste wordt gevierd.
Bek, gasbek, z. ond. b e c.
bel, belle, fr., z. beau — bel-ami, m.
boezemvriend, vertrouwde; — bel-amour
(spr. ou oe) een minnaar; — bel–esprit,
m. fr. (spr. bellespri, pl. beaux esprits, spr.
bozesprí) een schoone geest, een zinrijk
vernuftig, schrander mensch; — bel –etage, fr. (spr. belletázj') Arch. de eerste ver
vertrekken van een gebouw-diepngof
boven de woning gelijkvloers; — belle–
alliance, f. (spr. bell'aljáns') schoon ver
naam der pachthoeve, vermaard-bond;e
geworden door den slag van Waterloo, 18
Junij 1815 ; — belles-lettres, pl. (spr. bell'
lettr') de zoogenoemde fraaije letteren of
schoone wetenschappen , de gezamentlijke
kundigheden, die tot de spraakkunst, rede
welsprekendheid, dichtkunst behoo--kunst,
ren ; — belletríst, m. (gevormd uit
betles-lettres) een vriend, een kenner, een
beoefenaar der fraaije letteren ; — belletristerij, f. de overdh'evene, zotte zucht
tot alles, wat de fraaije letteren betreft;
— belletristiek, f. de kennis en beoefening der fraaije letteren; — belletrístisch, adj. wat tot de fraaije letteren behoort.
Belánder, z. bij l a n d e r.
Belehíet, f. eene soort van spaansche
wol, naar de stad B e 1 c h i t e (spr. beltsjite)
in Spanje benoemd.
Belelaes, m. eene soort van oostindische
zijdestof, bengaalsche taf.
Belemniet , m. gr. (van béleninon,
schietwerktuig) linkssteen, pijl- of dondersteen, eene versteening eener soort van uit
kegelvormige slakken ; — be--gestorvn,
lemnitologie, f. de natuurlijke historie
der belemnieten.
Bel–esprit, bel–étage, z. ond. bel.
Bélial, m. oorspr. een god der Pheeniciërs en Syriërs, bij de Hebreën een duivel:
de hellevorst, naar hebr. opvatting (van
b'li, niet, en ja'al, nut) eig. deugniet, boosaardig, slecht mensch.
Bella, z. ond. bello; — belladonna,
f. it. eig. schoone vrouw of schoon meisje,
Bot. eene in al hare deden vergiftige, ver
verspreide plant van 4 tot 6 voet hoogte,
niet klokvormige bloemen van vuilroode
kleur en blinkend zwarte, naar kersen gelijkende bessen ; hare giftstof heet bij uitnemendheid a t r o p i n e: wolfkers, groote nacht
dolle bessen-schade,brgnokui
(het sap levert een blanketsel op, dat aan
gegeven heeft tot den naam.)
-leidng
Bellánde, z. b ij Zander.
Belle-alliance, z. ond. bel.
Belleróphon, m. gr. Myth. zoon van
Glaocus, moest uit zijne vaderstad K.orinthe
vluchten, dewijl hij bij ongeluk zijnen broeder P i r r e n u s op de jacht had gedood;
;

hij vond eerst bescherming bij den koning
P r ae t o s van Argos ; doch later zond deze
hem naar zijnen schoonvader I o b a t e s, met
eenen brief , waarin hij dezen verzocht,
B e l l e r o p h o n te willen van kant helpen;
van daar Bellérophons–brief, z. v. a.
Urias-brief (z. ald.).
belles lettres, belletrist, enz., z. ond. bel.
Bellevue, z. v. a. belvedere, z. ald.
belliqueus, fr. (spr. -- keus; eig. belliquueux, van het lat. bellicbsus) krijgszuchtig,
strijdhaftig.
bellissimo, z. ond. bello.

Bell–Lancastersche methóde,
zie Lancastersche leermethode.
bello, bella, ital. (van 't lat. bellus, a, um)
schoon, sierlijk; — bello, m. een modeheertje, pronker ; in Nederland en Duitschland vaak een hondenaam ; — Bella, of
fr. Belle, vr.naam.: de schoone, lieflijke;
— bellissimo, ital. (spr. bellí-siino) zeer
schoon, overschoor ; — bello modo, lat. op
goede wijze.
bellum, n. lat. (ontstaan uit duellum) de
oorlog ; bellum internecinum, een verdelgingsoorlog, een krijg op leven en dood ; —
bellum omnium contra oornes, oorlog van
allen tegen allen, algemeene krijg of bestrijding ; — BellÓna, f. rom. Myth. de
krijgsgodin ; -- bellonion, n. een door
K a u. f m a n n in D relden uitgevonden speeltuig, dat verscheidene veelstemmige, met
pauken begeleide trompetstukken speelt.
Beloega, ni. (ruls. bjeloega, van bjelyi,
wit) de witvisch, de russ. naam van eene
groote steursoort ; — beloega of beloegasteen, de steursteen, een steenharde
klomp, zoo groot als een hoenderei, dien
men soms in de nier der groote steuren vindt.
Belomantie (spr. t=ts), f. gr. (van
bélos, geschut) de kunst om uit gewijde en
met allerlei teekens voorziene pijlen of staven waar te zeggen.
Belt, nl. stand. van het deensch balie,
oudn. belti, de gordel ; vgl. Baltische
zee) eene zeeëngte, b. v. de groote Belt,
tusschen Fuhiien en Seeland, en de K l e i n e
B e 1 t, tusschen Sleeswijk en Fuhnen.
Belvedére, n. it., of b e l l e v u e, f.
fr. (spr. bell'wa') schoonzicht, een schoon
uitzicht, eene plaats, van welke men een
schoon gezicht heeft.
Béma, n. gr. (van bainein, stappen) eig.
schrede, tred ; verhoogde plaats, spreekgestoelte, rechterstoel, enz. ; in de oude kerken de voor de geestelijkheid bestemde omtraliede altaarruimte; inz. de bisschopszetel
in die ruimte.
Bé-mol of B–mol, it. Muz. de zachte
toonsoort, de zachte B, in tegenoverst. van
B -dur.
Ben 1) hebr.: zoon ; van daar in samenstellingen als B e n d a v id, Davidszoon.; B en3 a m i n, zoon der rechterhand, lievelingskind, troetelkind, gelukskind ; 2) (v. 't telt.
pen, hoofd, top, kruin) schotsch en iersch:
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BENARDE bergspits, van daar in bergnanien, als B e nAvon, Ben-Lomond, enz.
Benarde, f. fr. (naar den naam des
uitvinders) het fransche slot, een slot, (lat van
twee zijden kan geopend en gesloten worden.
Benôres, m. oostindische zilverstof, zoo
genoemd naar de stad van geljken naam.
Benda, 1. een afrikaansch gewicht =
64 kilo.
Bendak, m. (perz. ban (lflk) in Perzid een
hOog, mutsvormig hoofddeksel der dervsjen.
bene, lat. goed, goedaardig ; cid bene esse,
tot welzijn of tot genoegljk leven ; - be—
nediceeren (lat. bene(licre, d. i. eig.
goed of iets goeds zeggen) wijden, zegenen;
van daar benedijen, prijzen, zalig prijzen, zegenen; - gehenedijd, gezegend
gezaligd; - het benedieIte (eig. bene(licte ! spreek den zegen !) het tafelgebed
vóór den maaltijd in kloosters; de zegenspreking, de zegen ; benedjcgmus Dorngno, laten " ij den Heer prijzen (eene formule,
waarmede de kath. godsdienst in den vastentd en op eenige andere dagen gesloten
wordt) ; - BenedIctus, mansn. : de gezegende (vr. BenedIcta en Benedicti ne); - Benedictijner, m. een moonik van de orde van St. Benedictus, de
oudste monnikorde der R. K. kerk, in 1 21
gesticht ; - benedicten —kruid, eig.
het zegenkruid ; de maartwortel, het nagelkruid; ook z. v. a. cardobenedicten
z. aid.; - benedicts—pen--kruid,
ning, eene gewijde munt als amulet of
behoedmiddel tegen looverj ; - benedIctie (spr. 1s), f. (lat. benedicio) de zegen, zegenwensch, zegenspreking, inz. z. v.
a. benedictio sacerdotglis, de priesterljke zegen, de inzegening van den echt ; - benedictionEtle of benedictionarftim,
B. OW. lat. een kerkboek met de formulie
ren der inzegening.
Benefâctie, t. lat. (benefacto, van
benefacre, weldoen) het weldoen, de weldadigheid; benefactor, m. later lat.
de weldoener ; - beneficéntie (spr.
tzts) 1. (lat. beneflce)i t'ia, van benefcus,
weldadig) de weldadigheid ; - beneficurn, n. (van benef)cus) of benefIcie, f.
p1. benefica of bene fi cën, de weldaad,
begunstiging ; voordeel, nut, gewin ; inz. (ie
rechtsweldaad, j uister beneflc)une juris, z.
stelijke waardigheid met inlager ; eene gee
komen verbonden, prove, prel)ende, in 't algemeen een ambt, post of voordeel uit gunst
verleend, b. v. in de roomsche hierarchic
eene abdij, een kanonikaat, eene proostdij,
enz. ; - bene fi ci, m. p1. Astrol. heilaanbrengcrs, zegenaars, de naam der planeten
Venus en Jupiter bij de sterrekijkers;
benefic)unt luns, lat. de rechtsweldaad, het
voorrecht, b. v. benef. abs1inndi, het recht
der kinderen om van de vaderljke nalatenschap af te zien ; t. appellândi, het recht
van beroep op cciie hoogere rechtbank ; t.
den, eene oud-eng. wet, krachtens welke
-
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een mis(Iadiger, die voor de eerste maal zich
vergrepen had, in geval hij lezen kon, niet
met den dood, maar met eene eldboete
werd gestraft ; t. ce.csibnix bondrum, de vergunning tot den afstand van goederen (aan
schuldeischers); t. competent)ae, het kostrecht, de vergunning aan den schuldenaar
om zooveel van het zijne te behouden, als
hij noodzakelijk tot zijn levensonderhoud hehoeft ; t. CU(11 cure, een met zielezorg verhonden kerkambt ; t. (iedherandi, het overwegingsrecht, vergunning van eenen hedenkenstijd vOor de aanvaarding eener erfenis;
t. ecciesiastgeuin, eene kerkelijke prebende;
t. einiqrafidnis, het recht van naar een ander land te verhuizen; t. errcussidnis, de
rechtsweldaad van eenen borg, volgens welke
hij de voorafgaande rechtsvordering van den
hoofdschuldenaar kan verlangen ; b. impubirurn of t. pupilldrurn, gerechtelijke begunstigin der onmondigen ; t. inventargi, beneficie van inventaris, de rechtswel
die-da,krchtenswl fgam,
tijdig eene opgave der nalatenschap gerechtelijk heeft ingediend, voor de nagelaten
schulden alleen in zoo verre aansprakelijk
is, als de nalatenschap toereikt ; t. liberatiPola, het recht van ontbinding der borgtocht;
t. rnulibre, gerechtelijke begunstiging der
vrouwen ; t. personle, persoonlijke begunstiing of bevoorrechting; t. reguläre, eene
prehende, die aan eenen ordesgeestelijke (in
tegenoverst. van eenen wereldlijken geesteljke) ten deel valt ; t. restitutiönis in int
gru(fl, de rechtsweldaad der herstelling in
den vorigen stand , t. sine cura, eene prebende zonder zielezorg; beneficiaal,
adj. nw. lat. tot eene prove hehoorende of
die betreffende ; - bene fi eiarus en
bene fi ciaat, m. lat. hij, (lie een beneficium ontvangt, een provenier; benefi cie-representãtie (spr. tietsie), t.
heneficie -voorstelling, de voorstelling
van een tooneelstuk ten voordeele van een'
tooneelspeler, enz. ; - bene fi ciëeren,
eene weldaad bewijzen.
bene (nerituc, z. on(I. mneritu?n ; bene
plactu(n, Z. V. a. placitum, z. aId.; - bene
qui latuit, bene vixit, z. oud. latent;
bene valgte, z. ond. vale.
beneventeeren, nw. lat. (van bene,
wel, en venire, komen) verwelkommen, wel
ontvangen.
benevillus, a, nan, welwillend, toegenegen;
- be?eviile lector, lat. goedgunstige lezer;
- benevolént (lat. henevolens) , adj
welwillend, g'i nstig ; - benevoléntie
(spr. tietie), f. (lat. benevblenta) de welwillendheid, genegenheid, gunst.
Bengâlen, n. een landschap in 't noorden van Voorindib ; van daar bengaalsche boonen, z. V. a. I g a t i u shoonen,z. aId. — bengaaisch vuur,
indisch vuur, een mengsel van zwavel en
salpeter, waarbij men nog amlere stoffen,
als antimonium, enz. voent: de buitengeg

g

g

-

-

;

BENIGNUS

120

meen heldere, bijna geheel kleurlooze, witte,
sterke vlam van dit mengsel maakt het tot
een voornaam deel der vuurwerken en vooral
der seinvuren.
ben'ignus, a, urn, lat. goedig. vriendelijk,
mild; - Benignus, mansn. : de goedige,
milde ; - benigniteit, t. de goedheid,
goedigheid, minzaamheid, mildheid ; Med. de
benigniteit caner ziekte, d. i. hare goedaardigheid.
Benjamin, z. ond. Ben.
Benno, oudd. mansn., verkorting v.
Bernhard, z. aid.
Bennoot, z. behennoot.
Bentnaam, m. de toenaam, dien te
Rome het nederlandseh schildergenootschap,
bent geheeten, weleer aan ieder van zijne
leden gaf; van daar in het algemeen: hijnaam, toenaam.

bentschen, bentsjen, bentsen,
joodsch (verbasterd van het lat. benedicre)
zegenen, den zegen spreken, inz. het gebed
na het eten, opzeggen.
Benzoë, f. nw. lat. (fr. benjoin, sp.
benjui, it. beizuino, hoogd. benzoïn en benzoa, waarsch. van perz. oorsprong) eene
brokkelige, balsamieke gomhars van den
b e n z o a b 0 a m (storax benzoin) op Java,
Sumatra, enz. - benzoëbloemen, bet
gekristallizeerde geneeskrachtig zuur van de
benzoe, dat men ook in de salie, vanielje,
kaneel, beukenschors en vele paddestoelen
aantreft.
Beôtiërs, B tp a tïb r s (spr. ti=tsi), m.
p1. gr. (sing. BoiCtds of BoiatikOs) eig. bewoners van bet oudgr. landschap Beotib, die
voor traag en dom bekend stonden ; van
daar een Beitiër, een traag mensdil, een
lompert, domoor, gans ; - beötisch, adj.
uit B e a t i e ; stompzinnig, dom, b. v. een
beitisch temperament.
be-qiladraat, n. lat., be–quarré,
fr. (spr. —karé), be-quadratura (spr.
—koeadratOdra) of be–quadro (spr. koeddro) it. Muz. de vierkante B, het herroepings- of herstellingsteeken , waardoor
eene voor de helft verhoogde of verlaagde
noot weder tot hare vorige plaats wordt
terug gebracht.
Berâcha, n. hebr. een lof- en dankgebed der Joden.
Bérat, m. aanstellingsbrieven der turksche pasjaas en stadhouders ; vgl. b a r a t.
Berber-basji, m. turk. (v. 't perz.
berber, barbier, en het turk. bâsch, hoofd,
opperhoofd) de opperbarbier des sultans.
Berberis , berbérisse , f., berberisstruik, m. (nw.lat. berberis, v. 't
arab. berbâuls, barbâr)s) de zuurdoorn ; van
daar berberidéën, r. p1. kruid- of houtachtige planten, welker voornaamste kenmerk bestaat in de aan de helmdraadjes
vastgegroeide helmknopjes, die van het voetstuk tot den top toe open springen.
Berea, f. it. een klein scheepskanon in
de gedaante eener slang, eene draaibas.
;
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Bercan of berkan, m. (if. barracano, fr. bouracan, sp. barragan, van arab.
oorsprong; vgl. barchent) zekere uitgeltenhaai en wol gewerkte stof.
Berceau, m. fr. (spr. bersô, van bercer, provenc. bursar en bressar, wiegen) eig.
eene wieg; een gewelfboog, booggang; een
overdekt tuinpad; een Pridel.
Berchta, f. (waaruit later B e r t h a,
z. aid.) in de noordd. volkssage eene soort
van vrouwelijke godheid, die 't opzicht over
de spinsters heeft.
Berchtold of B e r t h o 1 d, oudd. mansn.,
de schitterend heerschende (vgl. B ertha).
Berendaalder , in. zwits. zilveren
munt, ongeveer 1 gl. 65.
Berengariërs, m. p1. eene geestelijke
secte, in de lode eeuw gesticht door B erenger, die de transsubstantiatie loochende.
Berenïce, f. gr. (BerenikP macedon.
in plaats van Pherenjk) vr.naam : de zegebrengster: naam dci' gemaliri van den egypt.
koning Ptolemaos Euergetes in de 3de eeuw
vóór Cbr., wier schoon lioofdhaar in den
tempel van Aphrodite als eene offerande
nedergelegd en later onder de sterren geplaatst werd ; van daar het h aa r van
Berenice, een steriebeeld van zeven sterren bij den staart van den leeuw.
Bergamâsken, m. p1. inwoners van
't voorm. landschap B e r ga m a s c o bij de
stad Bergamo in Italië ; - bergamásca, it., of bergamâsque, Ir. f.
een it. boerendans; - bergamees, f.
p1. bergameesche wandtapijten van weinig
waarde.
Bergamót, f. it. (bergarnotto, M. en
pera bergamotta, f. van het turk. beg -armoedi, d. i. woordelijk : vorstenpeer, v. beg,
bèï, vorst [z. beg] en armoed, peer) 1)
bergamot-peer, de heren- of vorstenpeer, eene
edele soort van peren ; ) z. v. a. de berga–
moteitroen, eene peervormige citroensoort, uit welker versche schillen de beroemde
bergamot -olie in Italië en Frankrijk gemaakt wordt.
Bergerac, m. fr. (spr. berzj'rdk) een
aangename fr. wijn, uit de streek van den
zelfden naam aan de Dordogne, ook petit
champagne (spr. peti sjahpdnj') geheeten.
Bergère, f. fr. (spr. berzjèr') eig. eene
herderin (van berger, herder, mid.lat. bei'
garius, ontst. uit berbicarius, van berbix, fr.
b r e b i 5, schaap, —lat. vervex) een opge
v lde, gemakkelijke ruststoel; ook een eenu
voudig vrouwenkapsel ; - bergerette,
f. (spr. berzj'rëtt'), eig. jonge herderin ; een
drank van wijn en honig ; - bergerie, f.
de schaapskooi ; ook herderslied, herdersdans.
Berg-regaliën, z. oud. r e g a a I.
Beriberi, f. (indisch s c h a a p) eene
soort van slepend rheumatismus of ledenwee,
aldus geheeten, omdat de zieken, welke daardoor zijn aangedaan, bij het loopen de beweging van het schaap nabootsen ; volgens
anderen is de b e r i b e r 1 eene ziekte, welke
-

BERKOWETZ
veel overeenkomst heeft met den V i t u sdans (z. a.).
Berkowetz of Berkowitz, n. (russ.
bërkowez) russisch schippond, = 10 poed of
153,5 kilo.
BerlIne, f. fr. een lerlijnei wagen,
overdekte reiswagen, (lie opengeslagen kan
worden, in le laatste helft tier I 7de eeuv
uitgevonden door P Ii i I I p d e C Ii i e s e, die
daarmede van Berlijn naar Parijs reed, het
geen den Franschen dit rijtuig dezen naam
deed geven ; - berlingot of brelingot,
m. fr. (spr. —1è1qd) eene berline zonder
bok, halve berline.
Berlingózza, r. it. (spr. berliengôtsa),
boeredans; - berlingozzo, in. it. eene
soort van eijerkoek.
Berloque, z. lreloque.
Berm, f. (fr. berme; van het duitsehe
bram, eng. brim, rand) in de vestingbouwkunde : een walgang, walrand, een
smalle weg tusschen den wal en de agr cht;
ook in de waterbouwkunde ; streek lands,
die vOöi of achter eenen waterdijk onaangeroerd blijft, als de aarde tot damafschutling wordt uitgestoken.
Bernhard, m. oudd. (Pernhart, Pcrinl(art, v. pern, bern, angels. beam, beer,
de koning der dieren in den ouden dierenepos, van daar held, en v. hart, hard, vast,
onverzettelijk), fr. Bernard, hij ons Ber
n a rd u 5, B a r e n d, mansn.: de heldhaftige;
vr. Bernhardine, B em ardine, Barendina - Bernhardijnen, m. p1.
geestelijken van de orde van St. Bernhard van Clairvaux, in (le lde eeuw ; z.
v. a. cisterciënzen, z. aId.
Bernoise, f. fr. (spr. —noâz') een Ievendige dans, Berner-dans (naar (le zwitsersche stad Bern).
Beronërs, m. p1. eene secle, door
Beron gesticht, die de ineensmelting der
beide naturen van Jezus Christus leerde.
Bern, eerie turksche mijl, waarvan er
73 op eenen graad der breedte gaan.
Berserker, m. oudn. Myth. (v. ter,
naakt, ontbloot, beroofd, en sarkr, hemd,
pantserhemd, pantser, dus eig. zonder pantser) een geducht krjgsheld, die ongepantserd ten strijd ging en wiens twaalf zonen
allen door dollen moed in het gevecht uitblonken.
Bertha, oudd. (Peraitta, van perakt,
berht, eng. bright, helder, schitterend ; van
daar ons p r a ah t; vgl. B e rc h t a) vr.naam:
de prachtige , schitterende , sehoone ;
Berthold, z. Berchtold.
Bertithsche beenderen, n.p1. Anat.
de hoorntjes van het wiggebeen, zoo genoemd
naar den franschen geneesheer B e r t in.
Bertram, oudd. (Perahtram; van peraht,
vgl. Bertha, en hraban, dram, ram, raaf)
mansn.: glansraaf, schitterende zwarte.
Bertram, m. (waarsch. uit het gr. pyrethron, wegens haren verhittenden aard) de
1) ert ra m w o r t e 1, vuurwortel kwijiwortel
;

-
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(radix pyrthri) van scherpen smaak, cii als
kwijling bevorderend middel in gebruik.
Beryl, m. gr. (bryllos, v. 't arab. ballawr, bilaw )- , pen. boelloer, boeloer) z. v. a.
uw. lat. a q U a m a r ij ii, (le zeewatersteen,
zeegroensteen, een doorzichtige steen van
geelachtig groene of zeegroene kleur (men
wil van dit woord ons bril afgeleid hebhen); - beryllistiek, f. de waarzeggerij
uit spiegels; - beryllium, n. Chem. een
metaal, door Wühler in 1 88 ontdekt.
Bes, m. bij de oude Romeinen = 8 u n(iL of -- as.
Beschli, ni. pi. turk. (V. baschly, hoofdzakelijk, en (lit v. bdsch, hoofd) eene soort
van vrijwilligers te paard.
Beschlik of B e 5 1 i k, m. eene turksche zilvermunt, omtrent I centen.
Besehores, z. b ' sc h o ie s.
Besdin, n. (hebi. eig. beth-din, rechthii is) een jOO(lsCh gerechtshof, jodenraad.
Bésestan, m. (perz. basisthn, zaâmgetrokken uit basssistdn, van t arab. bassds,
een handelaar of koopman) in T'urkije : de
opentljke markt (bazaar); de plaats der
koopmanswinkels en krameit te Constantinopel.
Besogne, f. (spr. b'zo'ij; it. bisoqna,
waarsch. van duitschen oorsprong) bezigheid
arbeid, drukte, beslommering, omslag ; lastig
werk ; Pol. eene raadpleging van ministers
en liooge ambtenaren ; besogneeren,
arbeiden, werkzaam zijn ; beraadslagen ;
besoin, ii. fr. (spr. b'zwdiui, ital. bisogno)
(le behoefte, de nooddruft ; au besoin (spr.o-).
(les noo'Is ; Kmt. adresse an besoin, noodof hulpadres, (1. i. aanwijzing op eenen derde,
in geval de betrokkene de aanneming van
(tell wissel inogl weigeren.
Bessi,m. eene kleine venetiaansche munt,
ongeveer = : cent. ; 0 b e s s i s doen een
loco of bijna J21 centen.
bestiälisch,adj lat. (bestiiïlis, e, van besira, beest, wild dier) beestachtig, dierlijk ;
bestializeeren,barb.lat. tot een beest maItCO, verdierljken ; .-- bestialiteit, f. ow.
lat. beestachtigheid, dierlijkheid ; - bate, f.
fr. (oorspr. beste lat. bestia) een beest,
(tier ; onverstandig mensch, domkop ; la bate
in het kaartspel : beest, de inzet van den
verliezende, de strafzet; de bête trekkein,
den zet of het spel winnen ; de b t e mat e n of z e ftc fl, zijn spel verliezen of beest
worden ; -- btise, f. (spy. —tjéz') de
domheid, onnoozetheid; iets doms, een domme
streek.
Bëta, de tweede letter van het gr. alphabet, de b; oneig. een domkop, uilskuiken.
Betarden, z. baschtarden.
Bête, z. ond. bestialisch.
Betel, m., betélpeper, f. (piper belle,
L., sp. betel, brete, port. betel, betere, mala
baarsch beetla-codi, sansk r. Malaya patra,
Malabar-blad, omdat hij in de bergstreken
van Malabar groeit) cciie slingerplant in
Azië met roodsappige, bittere en weiriekende
'
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bladeren, die, gemengd met a re 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. areka.
Bethésda, plaats der barmhartigheid,
oord der genezing, Job. V.
Bethiehemieten, m. pl. eene augustijner-orde, door paus I n n o c e n t i u s XI.
gewijd, en door Pierre de Bethencourt,
in 1660 te Guatemala gesticht; zij houdt
zich inzonderheid met het verplegen van
kranken bezig.
Bêtise, z. ond. b e s t i a l i s c h.
Beton, m. fr. eene uit waterkalk en
kiezelzand bestaande massa, die aanvankelijk week, daarna, zelfs onder het water,
hard wordt en voor gebouwen tot hechten
grondslag dient ; van daar fondamenten
op beton, grondslagen op zulken kalk;
Med. het eerste zog eener kraamvrouw, biest.
Betonie, f. (lat. betontca; oorspr. cel
Bot. eene inlandsche plant met groote,-tisch)
donkerroode of vleeschkleurige bloemen ; de
wortel der plant werkt braakwekkend en
purgeerend; ook de bladeren worden als geneesmiddel gebruikt.
Betsy, Bétty, Bettíne, vr.namen,
door verkorting uit Elisabeth ontstaan.
Betuline, f. nw. lat. (van 't lat. betula, berk) Chem. berkenkamfer, eene eigen
plantenstof, die men in de schors der-ardige
berken vindt.
Beurré, m. fr. (v. beurre, m., boter) de
boterpeer; — Beurré—blane, m. fr.
(spr. — bidui) Bot. de witte boterpeer; —
beurré—gris, fr. (spr. —gri) de graauwe.
Beurs, f. (fr. bourse, provenc. en it.
borsa, oudhoogd. bursa, v. 't mid. lat. bursa,
z. ald.) een geldbuidel ; eene turkscbe rekenmunt, welker naam ontstaan is uit het
gebruik om het geld, dat in de schatkist van
den grooten heer wordt nedergelegd, in lederen buidels (k i z e, k i se h) bij altijd gelijke sommen af te passen ; de zilverbeurs
bedraagt i 0 0 piasters of g o e r o e s c h, z.
ald. ; — de plaats of het openbare gebouw,
waar de kooplieden wegens hunne zaken
bijeen komen.
Bever, z. castor.
Bevernél, f. (hoogel. bibernelle, oud hoogd. bibenella, piberella, mid. lat. bipin
nw. lat. pimpinella, fr. pim--nela,pi
prenelle), naam eener plant, z. v. a. pimpernel, z. ald.
Bevue, f. fr. (spr. bewu; ontstaan uit
bes-vue, V. 't roman., oorspr. celtisch bes -, bis,
mis, scheef, en vue, z. aid.) eene verziening, eene feil uit onachtzaamheid, misgreep;
in gemeenzame taal: een bok, flater.
Bexis,f. gr. (v. béssein, hoesten) de hoest.
Bey, z. Beg.
Bezaan , f., of Bezaanzeil, n. het ach
gaffelzeil aan boord van een driemast -ters
—bezaanrnast, m. achterste, klein--schip
ste mast op een driemastschip. Men houdt het
;
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woord b e z a a n voor eene verbastering van
het it. mezzana, v. mezzo, midden, zoodat
b e z a a n m a s t eigentlijk middelmast zou beteekenen.
Bezette, f. fr. rood blanketsel, spaansch
of levantsch floers, sterk met cochenille geverwd dun linnen, blanketsel- of verflapjes
tot roodblanketten en het kleuren der confituren, geleijeu, enz.
Beziers, m. fr. (spr bezjé) eene soort
van witten Bordeaux-wijn, naar het gelijknar
mig kanton in het departement Herault.
Bezóar, nl. (fr. bézoard, sp. bezoar,
bezar, arab. bázahar, bádizahr, v. 't perz.
bádzahr, pádzahr, fádzahar, óf van bad, wind,
en zahr, vergift, dus voor ba'dizahr; wind
des vergifts, verdrijver van 't vergift, Of van
pad, beschuttend, verdrijvend , heelend, en
zahr, vergift) de bezóarsteen, eig. tegengift, een steenachtig ligchaam, dat men
in de maag en het darmkanaal van verscheidene dieren, b. v. de b e z o a r antilope of -gazelle (hertegeit) vindt, en
waaraan men weleer eene buitengemeene
kracht als geneesmiddel en tegengift toekende; — bezoardiea, n. p]., nw. lat..
tegengiften, geneesmiddelen tegen vergiften.
bi -, lat. in samenstellingen, z. bis.
Biais, n. fr. (spr. bi -é, it. bieco, van 't lat.
obliquus, schuin, scheef ; v. a. van 't lat. bifax,
scheelziende, oudfr. bihay, provenc. biais,.
catal. biai, met uitgeworpen f) schuine reep,
als sieraad op vrouwekleederen; — biai—
seinent, n. fr. (spr. biéz'mdhz) of biai —
zeering, f. het afwijken van de rechte linie,
de kromming; de uitweg, omweg, uitvlucht.
Biambonies, f. pi. oostindische weefsels uit boombast, schorszijde.
bianco, it. = fr. b 1 a n c, z. ald.
Biandrie, f. lat.-gr. (v. 't lat. bi voor
bis, z. ald. en gr. anér, gen. andrós man),
de tweemannerij, het onwettig gelijktijdig
gehuwd-zijn van eene vrouw met twee
mannen.
Biarchie, f. lat.-gr. (v. 't lat. bi voor
bis, z. ald., en gr. arch, heerschappij) de
dubbelheerschappij, het tweemanschap, het
gelijktijdig regeeren van twee heerschers.
Biárde, f. eene door B i a rd uitgevonden weefmachine.
Biasse, f. fr. ruwe levantsche zijde.
bibére,lat..drinken;— bibere ad numerum 5
bij het gezondheid-drinken een bepaald getal
bekers ledigen ; — bibére ad nomen, naar
den naam drinken, of b. Graeco móre, op
grieksche manier drinken, als men namelijk
op iemands welzijn zoo veel bekers drinkt,.
als zijn naam letters telt, of als men hem
nog levensjaren toewenscht; — bibe ! drink!
— bibdmus, laten we drinken ! gedronken!
— bibas, of verklw. bibaculus, m.
lat. een drinkebroèr, flepper, zuiper; —
bibaceeren, gaarne een glaasje drinken,
fleppen ; -- bibaciteit, f. drinklust, drankzucht,. geneigdheid tot drinken ; — bibále,
n. nw. lat. een drinkgelag; pl. biballen,
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drinkgelagen ; ook drinkgelden, fooitjes; —

ceps, m. lat. (van bi- en caput, hoofd)

biberón, m. fr. eene zuigflesch, pijpkan

met twee gezichten, een bijnaam van Janus;
Anat. de tweehoofdige arnlspier.
Bieêtre, n. fr. (spr. bi-sètr') eene gevangenis, een tucht- en dolhuis nabij Parijs,
oorspr. een door den bisschop Johannes van
W i n c e s t e r gebouwd kasteel, en van daar
de naam.
Bichet, ni. fr. (spr. bi-sjè) eene voorm.
fransche korenmaat, schepel, 13,00s liters of tied. kop.
Bicho, nn. sp. (spr. bí-tsjo) en port. een
huidworm; tic/so del culo (spr. --koelo), eene
daardoor verwekte ziekte in Peru, Brazilië,
enz., bestaande in eene brandige ontsteking
van den aars.
Bichon, in. fr. (spr. bi-sjón, bij verkorting voor babichon, kleine hond, en dit v.
babiche, kleine teef) een klein, langharig
hondje, leeuwtje.
Bicinium, n. lat. (van bi- en canére,
zingen) pl. bieinlen, Muz. een tweestemmig zangstuk, z. v. a. duet; ook een stuk
voor twee trompetten of horens ; — bicolor (vgl. c o 1 o r) Bot. tweekleurig ; — bi
ael,j. nw. lat. dubbelholrond, aan-conaf,
beide zijden Bolrond; — biconvex, dubbelbolrond, aan beide zijden bolrond.
Bicoque, f. fr. (spr. —kók'; it. bicocca,
sp. en mid. lat. bicoca) eene slechte kleine
vesting, ellendig stadje, een nest, gat.
Bicórnen, m. pl. (van 't lat. bicornis;
vgl. cornu) tweehoornige dieren ; — bieórnisch, adj. dubbelhoornig — bicorniger, m. twee horens dragend, de tweehoornige, een bijnaam van Bacchus.
bicqueteeren, z. b i q u e t e e r e n.
Bidaktylus, m. lat.-gr. (vgl. d a k t v-

z. V. a. b i b a x.
-netj;ok
Bibi, m. V. 't perz. bibs, goed, geluk
heilig, dame, als eeretitel der vrouwen)-kig,
een vrouwenhoed met. een kort scherm ; ook
een manshoed met smallen rand.
biblia, n. pl. gr. (sing. biblos, f., biblion, n.
boek), b ij b e 1, de heilige Schrift, de goddelijke boeken, geloofsoorkonden, lat. biblia
,sacra ; -- bibliciteit, f. de bijbel- of
schriftmatigheid in preêken ; — bibliognozie, f. de boekenkennis, de aanleiding
tot boekenkunde ; — bibliognÓst, m. een
m. een boekenkenner ; — bibliograaph,
m. gr. een geleerde boekenkenner , eig.
boekbeschrijver ; — bibliographie, f.
boekbeschrijving, boekenkennis, de in- en
uitwendige kennis en beschrijving van boe
oude handschriften, enz. ; — biblio--ken,
gráaphisch, adj. boekenkundig; boekbeschrijvend: — bibliolatrie, f. de bijbelaanbidding, bijbelvergoding; — bibliolíthen, m. pl. gr bladerafdrukken op steen;
00k de door vulkanische uitbarstingen verkoolde handschriften ; -- bibliologie, f.
gr. de leer van het boekenwezen ; oei ver
bijbels; — bibliomaan,-handeligovr
m. gr. een alierijverigst boekverzamelaar,
boekengek ; — bibliomanie, f. de boe
hartstochtelijke liefhebberij voor-kenzucht,d
boeken ; — bibliomantie (spr. t ts),
I. het waarzeggen uit toevallig opgeslagen bijbelplaatsen ; — bibliophilus, m.
gr. een boekenvriend, minnaar van boeken ;
--- bibliophile, f. de liefde voor boeken;
— bibliopaeie, f. de boekenschrijverij,
de kunst om boeken te maken, te schrijven;
— bibliopóla, m. een boekhandelaar;
— bibliopóliseh, adj. den boekhandel
betreffende; — bibliotaaph, m. een
boekenbegraver, iemand, die boeken bezit en
niet gaarne het gebruik daarvan aan anderen vergunt ; — bibliotheek, f. de boe
boeken schat, boek --kenzal,bovrd
verzameling, boekerij ; — bibliotheearius, m. lat. de opziener eener bibliotheek,
boekenbewaarder ; — biblist, m. mid. lat.
(biblista), een bijbelverklaarder, bijbelkenner;
ook : een godgeleerde, die zich uitsluitend
aan den bijbel houdt, zonder acht te slaan
op de traditie ; — biblistiek, f. de bij
kennis van het gene den bijbel-belkund,
betreft, b. V. zijne verschillende uitgaven en
overzettingen.
Biblolíthen, m. pl. gr. (v. biblos, boomschors, bast) boomschors-versteeningen.
Bicamerísmus, m. nw. lat. van bi, z.
bis, en camera, kamer) Pol. het stelsel van
twee kamers in de vertegenwoordigende staatsinrichting ; — bicamerísten, m. pl. de
aanhangers van dat stelsel.
Bicephalium, n. lat. -gr. (van bi- en
het gr. kephálé, hoofd) Med. eig. een dubbelhoofd ; een groot hoofdgezwel ; — bicephálisch, adj. dubbelhoofdig ; — bi–
,

i23

;

1 u s) N. H. een vogel met twee teenen, ge

lijk de struisvogel ; — bidens, m. lat.
(bidens, tweetandig) een tweetand, haak met
twee tanden ; ook eene plant met bloemen,
welker rand of limbus twee tanden heeft,
tweetand.
Bidet, nl. fr. (spr. bídè ; sp. bideto ; ital.
bidetto verwant met het eelt. -gwl. bid-each,
klein, bid-ein, klein schepsel) een klein paard,
klepper, hit; eene soort van leuningstoel `•
eene vrouwebadkuip; zitbad.
biduum, n. lat. (van bi- en dies, dag)
eene tijdruimte van twee dagen ; intra bid cram, binnen twee dagen.
Biefstuk, z. beefsteak.,
bien, fr. (spr. bjèn, lat. bene) wel,
goed; als subst, m. het welzijn, heil ; bien public
(spr. — publiek) het openbaar welzijn, 's lands
welvaart, het gemeene best (— bienseance, f. fr. (spr. bjènse-áns') de welvoegelijkheid ; — bien vena, fr. welkom, aangenaam;
— bienvenue, f. de welkomst, liet welkomst maal.
Biënnium, n. lat. (van bi- en anncus,
jaar) eene tijdruimte van 2 jaren ; -- biënnaal, adj. 2jarig; — biënnaliën, f.
pl. 2jarige planten.
bien public, bienseance, bienvenu,z. ond. bien.
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Biester, z. bister.
biférisch, adj.lat. (bi fer, van bi- en ferre,
dragen) tweemaal in 't jaar vruchtdragend
of bloeijend — bifolium, n. nw. lat. (van
foliuin, blad) het tweeblad — bifóliseh,
adj. tweebladerig; —bifórm, lat. (bi forinis,
e) van dubbele gedaante, tweevormig ; — biformiteit, f. nw. lat. de dubbelvormigheid.
Bifrost, oudnoord. (v. bifa, beven, sidderen, en róst, eind weegs, mijl) Myth. naam,
dien de Edda 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.
Bifurcatie (spr. t ts), f. nw. lat. (van
't lat. bi furcus, tweevorkig, v. bi- en furca,
vork) de vorks- of tandsgewijze verdeeling
of splitsing in twee takken, armen of tanden,
b. v. bij aderen, enz.
Biga, f. lat. (samengesteld uit bi juga,
van jugum, juk, span) een tweespan, een
met twee paarden bespannen wagen.
Bigamie, f. lat.-gr. (van bi- en 't gr.
gámos, echt, huwelijk) de dubbele echt, het
huwelijk van Benen man met twee vrouwen, of van ééne vrouw met twee mannen
te gelijker tijd ; tweewijverij of tweemannerij ; — bigáamisch, adj. dubbelgetrouwd;
— bigamist, m. en f. hij of zij, die dubbel gehuwd is, twee vrouwen of twee mannen te gelijker tijd heeft.
bigarré, f. (van 't nw. lat. bivariCre, van
bi -varius, tweevoudig verschillend, afstekend;
of v. 't roman., oorspr. telt. bes, bis, scheef,
en carré (z. aid.), vierkant, dus met onregelmatige vierkanten) bont, veelkleurig, gespikkeld, gemengeld ; -- bigarreeren,
bontkleurig, veelverwig maken, schilderen
of opsieren ; -- bigarrl re, het bontkleurige, veel v erwige ; Log. de vermenging van
edele en platte woorden en uitdrukkingen
in het spreken en schrijven ; — bigarreau, in. (spr. eau
oo) of bigarélle,
f. Bot. de bonte spaansche kers.
bigenérisch, adj. lat. (bigi ner, van
bi- en genus, geslacht) tweeslachtig, tot twee
verschillende geslachten behoorende of daarvan afstammende ; bastaardsoortig.
Biggel, m. N. H. een oostindisch dier van
de grootte eens rendiers met zwarte horens en zwarte gespleten hoeven.
Bignonia, f. (naar den fr. natuurkenner B i g n o n) Bot. eene welriekende indische
plant, de trompetbloem, indiaansche jasmijn.
Bigonzio, m. it. (spr. bigóntzio ; v. bigoncia, kuip, bak) eene wijnmaat in Venetië,
51,5 liter.
bigót, fr. (waarsch. ontstaan uit ons, bi,
bij, en God) schijnheilig, schijnvroom, fijn,
femelend; een bigot mensch of een bigot,
een schijnheilige, schijnvrome, fijnman, fe
vr. eene bigótte; — bigotte -melar;
f. overdreven vroomheid, schijnheilig--r1e,
heid, huichelarij ; — bigotísmus, n. (fr.
;

;
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bigotisme) het gemoedsbestaan en de denk
een' schijnvrome ; valsche gods--wijzevan
dienstigheid, geveinsdheid.
Bijbel, van 't gr. biblia, z. ald.
Bijlander, belander, bellande, m.
een tweemastschip tot goederenvervoer op
de rivieren, een binnenlander, lastschip van
ongeveer 80 ton; een klein platboomd vaartuig voor de vrachtvaart, bijna alb eene
snaauw getuigd.
Bijou, n., pl. bijoux, fr. (spr. bizjóé;
van 't lat. bi -, bis, en jocus, jocale, versterking van joyau, zie j u w e e l ; of wel van
't telt.-armorisch bizou, ring, v. biz, vinger)
kleinood, kostbaarheid, versiersel, juweel, in
't algemeen een klein kostbaar voorwerp tot
opschik ; ook wel een klein lusthuis, een
pronkvert.rekje ; van daar m o n b i j o u, naam
van vele buitenverblijven of lusthoven ; -bijouterie, f. de fabriek van of de handel in juweelen of kostbaarheden ; ook sieraden, opschik, kostbare voorwerpen ; ga
bijoutier, m, (spr. bi -zjoe-tjé)-lanterië;—
de handelaar in, de maker van kleinoodiën,
versiersels, enz., de juwelier.
Bilan, z. balance.
bilateraal, m. nw.lat. (van bi- en lotus,
genet. laters, zijde) tweezijdig, naar twee
tegenovergestelde zijden gericht; b i l a t e r a a l
contract, n. een wederzijds verbindend
verdrag.
Bilboquet, n. fr. (spr. bielbokè ; van
bille, z. ald., en 't oudfr. boquet, bochet, kleine
mond, kleine holte, die den bal als in een
beker opvangt) een vangertje ; vangbekertje,
balvangertje, zeker kinderspeelgoed ; een bekerspel; een duikelaartje, een popje of beeldje, dal altijd, hoe ook geworpen, rechtop
rijst; ook : een verguldstaafje, om het goud
te vatten en op te leggen.
Biléam, m. hebr. naam: óf volksoverwinnaar, Of vreemdeling, Of veevloeker.
biliair, adj. (van 't lat. bilis, gal) de gal
betreffende ; — biliëus, adj. (lat. biliosus, a,
um, fr. bilieux) gallig, galzuchtig ; -- atra
bilis, lat. zwarte gal, z. v. a. melancholie,
(vgl. atrabiliteit en melanchollie);
— biliósa, n. pl. Med. galaanzettende
middelen ; — bilfine, f. Chem. hoofdbestanddeel der gal.
Bilimbi, z. a v e r r h o e.
Biline, biliosa, z. b i 1 i air.
Biljart, z. b i l l a r d.
Biljóén, n. (fr., provenc. en oudsp. bilion, nw.sp. vellon, it. biglione, waarsch. v.
't fr. bille, bal, blok, staf, d. i. alzoo geld
van gering metaal, inz. koper in dikke stukken of klompen) kopergeld, of met slechts
weinig zilver vermengd kopergeld ; van daar
ook : slechte zilvermunt; gesnoeid geld; —
bíljoengoud, –zilver, goud of zilver,
dat meer dan de helft bijmengsel heeft ; —
biljoeneeren, (fr. biltonner) handel met
verboden of slecht geld driven ; geld snoeijen ; —billonnage, f. fr. (spr. bieljoná-zj',
de handel met verboden geld ; de geldsnoei-
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jerij ; — billonneur, m. fr. (spr. bi-ljonéur) die dien handel, dat werk drijft.
Bill, f. eng. (norm. -fr. bolle, mid.lat. billa,
eene vervorming van 't lat. bulla, iets ronds,
mid. lat. oorkondezegel, gezegeld blad) het
parlementsontwerp eener wet, wetsvoorslag;
in ruimeren zin een klein geschrift, briefje
(b i 1 j et), wissel, enz.; bill of complaint (spr.
kompléént) of indictment, schriftelijke aan
; bill of exchange, wisselbrief, wis--klacht
sel ; bill of exchequer, z. exehequerbill.
Bille, f. fr. (spr. bielj' ; it. biglia; óf v.
't mid. hoogd. en nederl. bickel, bikkel, koot,
beentje, waarmede de kinderen spelen, Of
eene vervorming van 't lat. bulla, iets ronds,
vgl. bill ; Of v. 't eelt. bile, een rond en glad
keisteentje, waarmede de kinderen spelen)
een knikker, marmel ; inz. de ivoren speelbal op het biljart ; — Billard, n. fr.
(spr. bi -ljar) biljart, baltafel ; — billardeeren, (fr. billarder), den bal tweemaal
in éénen stoot met de q u e u e aanraken ;
ook twee ballen te gelijk voortstooten ; van
paarden : de voorpooten bij bet gaan bui
werpen.
-tenwars
Billot, n. fr. (spr. bi -ljó ; verklw. van
't norm. -fr. bille eng. bill, z. ald.), blij et
een briefje, hand-, uitnoodigingsbriefje, toegangsbewijs, bezoekkaartje, briefje van inlegering of inkwartiering ; Knit. kwijt-, schuld briefje ; ook een lot, lotbriefje ; billet á ordre,
een eigen, d. i. aan den trekker- zelven betaalbare wissel ; billet au porteur, een aan
den toonder betaalbaar briefje ; billet d'amour
(spr. bi -ljè darnoer) of billet dour (spr. bi -ljèdóé) minnebriefje ; billet de faveur, een aan
— billeteeren (fr. bi,lle--bevlingsrf;
ter) waren met prijsbriefjes voorzien ; de inkwartieringbriefjes voor de soldaten schrijven en hun eene huisvesting aanwijzen ; —
billeteur, m. fr. die briefjes uitgeeft,
vooral ter inkwartiering.
Billióén, n. (fr. le billion, v. 't lat.
bi, bis, tweemaal, naar de analogie van
m i 11 i o e n gevormd) duizendmaal duizend
millioenen of een millioen van den tweeden
rang; bij de Franschen slechts duizend millioenen, z. V. a. m i l l i a r d e.
bimánisch, n w.lat. u nus, van bi- en
manes, hand) tweehandig.
Bimáter, m. lat. (v. bi- en mater,
moeder) bijnaam van Bacchus, beteekenende;
die twee moeders gehad heeft.
Bim–basji, m. turk. (eig. hing -basji, v.
bing, duizend, en biiselh, hoofdaanvoerder) een
aanvoerder van duizend, overste, als militaire
graad.
Bimbeloterie, f. fr. (spr. bMb— ; v.
v. bimbelot, speelgoed, een kinderwoord, v.
bambin, klein kind) speelgoed ; handel in
speelgoed, speelgoedfabriek
bimémbrisch, lat. (bimÉlnbris, e, '.
bi- en membrum, lid) dubbelledig, tweeledig.
Biméster, n. lat. (v. biméctris, e) een
tijd van twee maanden.
binair, binarisch, adj. lat. (bina-

--
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r'ius, a, um, van bind, twee aan twee, fr.
binaire) uit twee eenheden samengesteld
tweedeelig, zich in twee deelen splitsend;
— binarische rekenkunst, z. v. a.
d v a d i e k (z. a.) — bineeren, nw.lal.
R K. tweemaal op eenen dag mis lezen;
— binoculum, n. nw.lat. (vgl. oculus),
fr. binocle of binoculair–teleskoop,
n. lat.-gr. dubbele verrekijker, met twee
buizen voor de beide oogen, dubbelkijker,
het eerst vervaardigd door Lippersein te
Middelburg in Zeeland ; tegenwoordig zijn
zij, onder den fr. naam van b i n o c 1 e, enkel
als tooneel- en zakkijkers in gebruik.
binómisch, adj. lat.-gr. (van bi- en nómnos, nemein, z. n o m o s 2) tweedeelig, tweeledig; b. V. zulk een wortelgetal in de rekenkunde ; — binomium, n. eene tweeledige getallengrootheid (door -f- of — verbonden) ;
-- binomiaal theorèma, n. de merk
formule, waardoor eene macht van-wardige
een binomium uitgedrukt en ontwikkeld wordt;
zij heet doorgaans binomium van Newton, omdat deze eng. geleerde het eerst
toonde, dal zij voor alle soorten van exponenten geldt ; — binomiaal–eoëfciénten zijn in de binomische formule de
enkel van den exponenl afhangende factoren
der afzonderlijke leden.
binubus, m. nw.lat. (van bi- en nub)re,
trouwen) een tweemaal gehuwde.
Bíoarithmétika, f. gr. (v. bios, leven,
en a r t h m e t i k a, z. ald.) de berekening
van den levensduur; -- biodésmus, m.
gr. (v. de.cmós, band) Med. levensband ; ----biodynamie ofbiodynamika, f. (vgl.
d v n a m i k a) de leer der algemeene levenswerkzaamheid; — biograaph, m. levens
; — biographïe, f. levensbe--beschrijv
schrijving, levensgeschiedenis, levensloop;--biográphiseh, adj. levensbeschrijvend ;
-- biographiek, f. de kunst om levens
te vervaardigen ; — biolo--beschrijvng
gie, f. levensleer, levenskunde ; men heeft
met dien naam ook bestempeld de onlangs
zoo veel gerucht makende, geheimzinnige
kunstbewerking op den mensch, waarbij, als
men voorgaf, de wilskracht en de werking
der zintuigen van den eenen mensch (den
gebiologizeerden) zoo 't schijnt geheel
en al onder 't beheer gesteld worden van
den verrichten dier bewerker, den biologist van daar biologizeeren, iemand
die kunstbewerking doen ondergaan ; hem
van alle wilskracht berooven, geheel lijdelijk maken ; ihetooveren ; —biolyehnion,
n. de dierlijke warmte, liet levensvuur ; ook
het levenslichtje (eene vloeistof, tot. bijgeloovige oogmerken uit menschenbloed bereid);
— bi1omagnetísmus, m., z. v. a. c1 i e rlijk magnetismus (z. aid); -- biomantïe (spr. t te) f. de levensvoorspelling, de vooruitbepaling van den duur des
levens ; — biometrie, levensmeet- en
rekenkunst ; .-- de leer van
de wetten des levens; — biosophie, f.
;

;
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126 BIOLCA -levenswijsheid; — biostatiek, f. de leer
van de gezondheid en den waarschijnlijken
levensduur des menschen ; — biothanatus, m. geweldige dood ; — biotomie, f.
de leer van de levens-afdeelingen ; — ook
de ontleding van levende dierlijke ligchamen.
Bi61ca, f. eene ital. landmaat, van 50
tot 100 ned. roeden.
biparteeren, lat. (biparure) in tweeën
deelen, halveeren ; — bipartítie (spr.
tie tsie), f. nw.lat. deeling in tweeen, halveering; Z. ook bisectie.
Bipéden, m. pl. (lat. sing. bips, gen.
bipédis) tweevoetige dieren, tweevoeters; —
bipédiseh, adj. tweevoetig; — bipedaal (lat. bipedális, e), twee voet lang,
breed, enz., tweevoetig ; — biquadraat,
n. (v. bi en q u a d r a a t, z. ald.) Math. de
vierde macht van eene grootheid, b. v. 2 4
2 X 2 16, het dubbel
2X2
vierkant, (x 2) 2
biqueteeren , fr. (spr. qu k ; V.
biquet, goudschaal) op de goudschaal wegen;
valsche munt onder goede mengen of daar
scheiden.
-van
Bíribi, n. fr. (ital. biribisso, verwant
met birillo, kegel ; vgl. het bask. biribilla,
rond) een in Italië gebruikelijk kansspel met
64 balletjes, die uit Benen zak gegrepen
worden.
Birotine, f. fr. (sp. birotina ; waarsch.
dus geheeten, omdat zij van Bairoet of Beiroet, eene aanzienlijke koopstad aan de syrische kust, komt) eene soort van levantsche zijde.
Birouche, f. fr. (spr. biróésj') een lichte
jachtwagen; Z. ook b a ro u c h e.
Birrus, m. later lat. (v. 't oud.lat.
birrus, burros, gr. byrrhós, pyrrhós, vuurkleurig, roodachtig, rood, v. 't gr. pr, vuur)
een rood overkleed, regenmantel; in de middeleeuwen algemeen voor overkleed, gewaad.
bis, lat. (uit dufs ontst. van duo) Muz.,
tweemaal, dubbel, nog eens ; — bis dat,
qui cito dat, lat. wie spoedig geeft, geeft
dubbel, d. i. dubbel aangenaam. In samen
staat voor bis enkel bi-, van daar-steling
biceps, bicolor, bidens, enz., z. ald.
Bisam, m. (oudhoogd. bisamo, bisam,
bisein, mid. lat. bisamum, v. 't hebr. bésem,
geurigheid, balsemgeur), een sterk en aan
riekend sap, dat bij vele dieren,-genam
inz. bij het bisam- of muskusdier in
eene beurs aan de aarsstreek voorkomt, en
gemeenlijk muskus (z. ald.) wordt geheeten ; — bisamrat, z. d e s m a n ; — bi
z. pekari.
-samzwijn,
Bisbille, f. fr. (spr. bi-sbielj'; it. bis
een klanknabootsend woord) geschil,-biglo,
oneenigheid, gekijf, gehaspel.
Biscayer, m. (v. B i s c a y e, provincie
V. Spanje) eene soort van snaphaan, die zeer
ver draagt; ook de naam van kogels, die
vaak bij het schrootvuur gebruikt worden.
Biscestie, z. b e c z c e s t i e.
Biscotin, n. fr. (spr. biskotèn; it.
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BIS'T'ER.
biscottino, V. biscotto, fr. biscuit) rond, hard
en bros broodje, suikerplaatje ; -- Biscuit,
n. fr. (spr. bi-skwi; it. biscotto, v. 't lat. bis,
tweemaal, en coctus, it. cotto, fr. cuit, gekookt,
gebakken) beschuit, tweebak ; scheepsbeschuit ; Tech. ruw, nog onverglaasd porseiein ; halfgare, niet tot blussching geschikte
stukken bij het kalkbranden.
Bise, f. fr. (spr. biez'; mid. lat. bisa)
de noordoostenwind.
Biseau, m. fr. (spr. bizó; v. 't fransch
biais, z. ald.) schuinsch vlak, scheeve kant
of baan, afgeslepen rand ; lip eener orgelpijp.
Biséctie, f. nw. lat. (vgl. sect) o, ond.
s e c e e r e n) deeling in twee helften ;bisegmént, n. de helft eener gedeelde
lijn ; — bisegmentatie (spr. tie—tsie),
f. de deeling in twee gelijke helften.
Bisette, f. fr. (spr. bizétt') smalle, geringe kant van garen, garen kant, boerekant.
BismOri, in. nw. lat. groot verdriet,
ergernis, kommer, hartzeer.
Bismuth, n. (hoogel. wismuth, nw. lat.
bismuthum, oudd. wesemót, d. i. weidezwade,
het op eene rij liggende afgemaaide groene
gras op eene weide, z. v. a. zwade, waar
roode en witte bloemen uit steken, want
daarmede werd het door de bergwerkers
wegens zijne roodachtig zilverwitte, met
groen doormengde kleur vergeleken) Chen.
aschtin, aschlood, blinkend tin, in den handel ook spiegeltin geheeten, omdat men het
sedert eenigen tijd tot het verfoelien der
spiegels aanwendt; ook parelwit, omdat zijne

eenige in gebruik zijnde verbinding (het
ondersalpeterzuur bismuth) onder anderen
ter vulling van valsche parels wordt gebezigd : een roodachtig wit, zeer bros en licht
oplosbaar metaal, reeds bekend bij de Ouden,
die het niet lood en tin verwarden.
bisógno, in. ital. (spr. sónjo ; fr. besoin)
nood, behoefte; — al bisogno, des nood(s).
Bison, m. (lat. bison, van het oudd.
wisunt, wisant, wisent) de bultige
stier, bultos, de buffel of buffalo der NoordAmerikanen.
Bisque, f. fr. (spr. biesk') 1) Bene
krachtige soep van kreeften, gevogelte, enz.
(zamengetr. uit het lat. biscocta, tweemaal
gekookt); 2) het voorgeven in het spel.
Bisschop, m. (uit het gr. episkopos,
z. ald.) eig. een opzichter; het geestelijk
opperhoofd van een kerkelijk gebied, bis
-dom
geheeten ; — ook een bekende drank
uit warme wijn, suiker en specerijen bereid
(zoo geheeten naar zijne paarsche kleur, welke
ook die van 't gewaad der bisschoppen is) .
Bisséxtum, n. of bisséctus, m.
lat. (v. bis, tweemaal, en sextus, zesde) de
dag, die om de vier jaren na den 24sten
February wordt ingevoegd, om het burgerlijke jaar met het astronomische jaar te
doen overeen stemmen, de schrikkeldag, de
ingelaschte dag. (De Romeinen telden dan
tweemaal den 6" der kalenden van maart.)
Bister, n. (fr. bistre, laagd. biester,
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donker, leelijk ; mid. lat. bisus, a, um, zwartbruin, fr. en prov. bis, ital. bigio, sp. bazo,
zwart) roetzwart, roetbruin tot graveeren
eu wasschen van teekeningen.
Bisti, m. (perz. Z)ïsti, v. bist, twintig)
kleine perzische zilvermunt, van 2 0 penningen, ongeveer ! centen.
Bistoquet, in. fr. (spr. bi -stokè) bij het
biljart eene platte en aan het einde afgeronde queue, waarvan men zich vroeger bediende om het b i I 1 a r d e e r e n te vermijden.
Bistouri, in. fr. (spr. bi -stoeri) Chir.
een insnijdingsmes der heelmeesters, welks
naam afkomstig is van de stad Piston, waar
vroeger de beste fabriek van deze soort van
instrumenten bestond, die men pistorienses
gladii noemde ; (anderen leiden 't woord af
van bis, tweemaal, en lortuosus, gedraaid,
gekromd;) — bistournage, f. (spr. bistoerná-zj) bij veeartsen : eene manier om de
dieren door omdraaijing der zaadvaten, zon
ballen weg te nemen, te ontman -der
lubben, ruinen.
-ne;
bisyllábisch, adj. lat. (bi -syllábus, a,um,
v. bi- en syllába, lettergreep) tweelettergrepig.
Biszmer pond, deensch gewicht van
twaalf pond, waarvan er drie in eene waag
gaan; het deensche pond is O,'99 kilo.
Bitheísmus, n. lat.-gr. (vgl. t h e Ism u s) de tweegoderij.
Bitumen, n. lat. aardpek, aardhars,
bergteer, jodenlijm ; ook aard- of steenolie;
— bitumineeren, nw. lat. met aardhars bestrijken ; -- bitumineus, adj. aard
hars-, jodenlijmachtig.
-pekachtig,
Biválven, m. pl. nw.lat. (bivalvia, vgl.
valva) N. H. schaaldieren met twee schalen, die als met een scharnier verbonden zijn.
Bivium, n. lat. (v. bi- en via, weg)
dubbelweg, scheidweg, kruisweg.
Bivouac, nl. fr. (spr. biwoeák, van het
oud nederd. b i v a k e, bijwacht) nachtwacht
in 't leger onder den blooten hemel ; —
bivouakeeren, nachtwacht houden, den
nacht onder de wapens in de open lucht
doorbrengen, légeren zonder tenten.
Bizantijn, z. b y z a n t ij n e n.
bizar (fr. bizarre, van bi tweemaal, en
va)us, verscheiden ; v. a. van iberischen
oorsprong, bask. bizarra, de baard ; van daar
de sp. eigennaam Pizarro, de gebaarde,
mannelijke, vervolgens sp. bizárro, dapper,
moedig; prachtig, heerlijk, grootmoedig ; den
meer verfijnden Zuid-Franschen kwamen de
gebaarde, dappere Spanjaarden wonderlijk
en grillig voor, van daar :) zonderling, wonderlljk, grillig, luimig, mal ; — bizarre–
ne, f. wonderl(jkheid, grilligheid, vreemdheid; een ongerijmd, zot gedrag ; — bizard
(spr. bizar) m., of bizarre, f. Bot. een
zonderling, eene anjelier of tulp, die behalve de grondkleur nog met twee onderscheidene kleuren gestreept is — bizarría,
f. it. Muz. het snel overspringen van de
eene toonsoort in de andere.
blaauwe maandag, eertijds de maan;
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dag 'óór liet begin der vasten, dewijl men
dan de kerken wit blaauw placht te 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 ra, en de regeering moest
eerlang liet vieren dier blaauwe maandagen
door strafwetten beperken.
Blaauwkous(hoogd. Blaustrump f ), een
spotnaam, in Duitschland aan verraders, las
verspieders, verklikkers gegeven, af--teras,
geleid van de blaauwe kousen, die voorm.
de lijfbedienden der groote heren, als ook
de stadsdienaren droegen. In Engeland duidt
men met b 1 a a u w k o u s (blue stocking, spr.
bloe—) vrouwen aan, die vertooning maken
met hare geleerdheid, en hier stamt de benaming af van zekere dame S t i 11 i n gf1 e e t, lid van een der geleerde vrouwen genootschappen te Londen, die steeds blaauwe
kousen droeg.
Blackdrop, n. eng. (spr. blekdróp),
zwarte drop, eerie in Engeland veel gebruikte artsenij, welker hoofdbestanddeel
opium is ; — black–friar, m. eng. (spr.
blék- frei'r) eig. zwarte monnik, z. v. a. D om i n i k a n e r -- black–mail, n. (spr.
blékmeel) belasting in Noord-Engeland, betaald voor bescherming tegen de roovers;
— blackwood, n. (spr. blékwoed) zwart
ebbenhout uit Madagaskar.
blwsus, adj. lat. opwaarts gebogen; lispelend, belemmerd van tong ; — bloesitas,
het lispelen, de belemmerde spraak.
Blafard, m. fr. (spr. blafár; v. het
duitsch blasse Farbe, bleeke kleur) een bleekert, witte moor, kakker 1 a k, z. v. a.
;

a 1 bin o s, (z. aid.); --- blaffer,

blafl'ert,

ook blappert, in. (mid. lat. bla ffárdus,
z. v. a. a 1 b u s, Z. aid.) eene duitsche pasmunt
in de Rijnstreken
4 albus of 3 stuivers.
blameeren, fr. (blamer, vroeger biasmes, uit blasphemare, fr. b l a s p h é m e r,
z. blasphemeeren.; ital. biasimare, biasmare, oudsp. en proven. blasmar) laken,
berispen, in kwaden naam brengen, beschimpen, onteeren, belasteren ; — blamábel,
adj. berispenswaard, laakbaar; — blame,
m. fr., blaam, berisping ; schimp, schande,
kwade naam, eerschennis, achterklap, laster.
blanc (f. blanche) fr., of blank, ne
blinken ; sp. blanco, ital. blanco)-derl.,v
wit, blank, helder, rein ; onbeschreven ; —
blanc, m. (spr. blan), eene voorm. fr. zilvermunt van Y deniers ; z. ook b 1 a n k ; —
Blanca of Biánca, ital., of Blanche,
fr. (spr. blansj') vr.naam.: de witte, blanke;
— Blancos, m. pl. sp. eig. witten, reinen ; aanhangers der onbeperkte alleenheerschappij in Spanje (het tegengest. van N eg r o s ; — blane–bee, m. fr. (spr. blanbek), vlasbaard, melkmuil, wijsneus; — blanc
de perle of d'Espagne, (spr. —desppánj') parelwit of spaansch wit, bismuthwit, namen
van 't ondersalpeterzure bismuth, dat men
--
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gebruikt om de huid ]lank te maken, wit
blanketsel; -- blanemanger, n. (spr.
blan manzjé) H. fr. witte gelei van suiker,
room, amandelen en hertshoren ; -- blanc
verses, eng. rijmlooze verzen ; --- carte blanche, fr. blanke kaart, kaart in de hand zonder figuur; fig. volmacht om in eene zaak
te handelen ; — in blanko of in bianco (it.) laten, Kmt. wit, onbeschreven
of oningevuld laten, b. v. in het schrijven
van wissels en volmachten eene plaats open
laten, om later eenen naam, eene som, enz.
te kunnen invoegen; — bianco staan,
eig. in 't wit staan, d. 1. de aanneming des
wissels door den betrokkene geweigerd zien;
--. i n blanco staan beleekent ook: de
traites of wissels van een ander accepteeren, zonder daarvoor behoorlijk gedekt te
zijn ; ook voorschot geven, zonder zekerheid
of waarbog ; — blanco- crediet, open
crediet, enkel op persoonlijk vertrouwen berustend, zonder dat de credietgever gedekt
is; — blanc-seine, blanquet, blankét,
n. fr. een blad papier, dat enkel met eene
handteekening is voorzien, een volmachtspapier ; — blancheeren, blank maken;
in keukentaal: vleesch op kolen of in kokend water doen zieden om het daarna op
te vullen ; bij tuinlieden : bladeren van salade, selderij, enz. in zand steken, om ze
bleeker te maken ; — blanchet, n. (spr.
blansjè) Pharm. een witte filtreerdoek, doorzijgdoek ; — blanquette, f. fr. (spr.
blankétt') een geringe witte wijn uit Languedoc; Ook: blank f r i c a s s é e (z. ald.) van
kalfs- en lamsvleecch.
Blanehardísten, m. pl. aanhangers
eener secte, gesticht door den pastoor B 1 a nc h a r d, die paus Pius VII. beschuldigde,
dat hij door zijn concordaat met Napoleon
den opstand had gewettigd ; — blanehardísmus,m.de leer van pastoor B la n c h a rd.
blandus, a, um, lat. vleijend, innemend,
enz. ; — Blandus, m., Blanda, f. mansen vr.naam.: de vleijende ; Blandina, f.
de vleister — blandiloquéntie f. (lat.
blandiloquentia, v. loqui, spreken) de vleijende rede, vleitaal; — blanditiën, f. pl.
(lat. blanrlitiae) vleijerijen, liefkozingen ; --blandiëeren, vleijen, flikflooijen.
Blank, m. oude ned. zilvermunt en
rekenpenning, aan de muntzijde glad of
blank, 6 duiten of 3 ct. ; — blanke
wapens, bij het voetvolk de bajonet, bij
de ruiterij de sabel, pallas, lans, in onderscheiding van de vuurwapens.
;

Blanket, blanquet, blanquette,
z. ond. blanc.

Blappert, z. ond. b l a f a r d.
Blaquet, m. (spr. blakè) eene voorm.
brabantsche zilvermunt, halve schelling, =
13,5 cent.
blasé, fr. (spr. blazé; v. blaser, ver
verbranden, uitdrogen ; v.-stompen;r.
duitsche afkomst : vgl. het mid.hoogd. bias,
angels. b'asse, eng. blaze, vlam, fakkel ; fran-
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sche geleerden leiden 't rechtstreeks af
v. 't. gr. blOdzei-n, dom, stompzinnig zijn, of
van blax, lat. verwijfd), g e b l a z e e rd, door
overmatig zingenot, door uitspattingen ver
uitgeput ; in het algemeen stomp,-stomp,
ongevoelig, onverschillig, zonder deelneming.
Blasius, (fr. Blaise) mansn.: de zorgelooze ; v. a. met meer waarschijnlijkheid,
door letterverzetting en zamentrekking ontstaan uit Basilius, en dus de koninklijke.
Blason, fr., z. blazoen.
blasphemeeren, gr. blasphérn in, van
blápsis, beschadiging, benadeeling, en phémi,
ik zeg; lat. blasphemndre) beschimpen, lasteren , in kwaden naam brengen, enz., inz.
god lasteren, godlasterlijk spreken, vloeken ;
—blasphémiseh, adj. godlasterlijk, out
eerend ; — blasphemie, f. (gr. blasphemia) godlastering; majesteitshoon; —blasphemíst, m. een lasteraar, godlasteraar.
Blazóén, n. (fr. bla son ; zoo men wil
van blazen, dewijl de gene, die zich in
het strijdperk der oude tornooijen vertoonde,
door korengeblaas werd aangekondigd, waarop
de heraut het wapenschild van den aangekomene luide moest opgeven en verklaren,
hetwelk men blazonneeren of wel het
wapen uitblazen noemde; of wel van
't mid.hoogd. bias, fakkel, d. i. glans, roem;
vgl. blasé) de wapenkunde, z. v. a. her a 1 d i e k; het wapen of wapenschild, veldteeken ; — blazoneeren, wapens in al
hunne bestanddeelen onderzoeken en in de
kunsttaal verklaren : ook wapenkunstig schilderen ; — blazoníst, fr. blasonneur,
m. een wapenkenner, b l a z o e nkundige, beschrijver van geslachtwapens.
Bleehop rra, f. gr. Med. vroegere naam
van de slepende zenuwkoorts.
Blennemésis, f. gr. (van blénna, slijm,
en emésis, z. ald.) het slijmbraker ; -blennenterie, f. slijmige ontlasting, slijm
onderlijf ; — blennoehe--vloedanht
zie, f. de slijmvloed van het darmkanaal;
— blennophthisis, f. slijmtering ; -blennopssis, f. de slijmuitwerping; —
blennoptsis, f. de slijmhoest, borst
— blennopyra, f. de slijm -zinkg;
— blennorrhagie, blennor--korts;
rhoea, f. de slijmvloed, slijmontlasting; —
blennÓsis, f. de slijmziekte ; -- blennothórax, m. de borstverslfjming ; —
blennurie, f. het slijmwateren.
Blepharitis, f. gr. (v. blépháron, n.
ooglid) ooglid-ontsteking — blepharophimosis, f. (vgl. p h i m o s i. s) aangeboren vernaauwing der ooglidspleet ; — blepharophtalmïe, f. ontsteking van het
oog en der oogleden ; — blepharophyma, n. ooglidgezwel ; — blepharoplastiek, f. de ooglidvorming — blepharoplegie, f. oogverlamming ; — blepharoptósis, f. de zakking van het bovenste ooglid ; — blepharopyorrháea,
f. ettervloed der oogleden, vooral bij pasgeborenen ; — blepharospasmus, ni. oog-

;

;
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lidkramp ; -- blepharostenósis, f. door
ziekte ontstane vernaauwing der oogspleet.
blesseeren, fr. (blesser, van 't gr.
bléssein, slaan, v. a. van duitsclien oorsprong)
wonden, kw etsen, beschadigen ; eelt g e blesseerde, een gewonde, gekwetste; -blessuur, f. (fr. blessure) wonde, kwetsuur, beschadiging.
Blestrísmus, m. gr. (van bléstridzcin,
heen en weêr werpen) Med. het woelen, de
rusteloosheid van zware zieken.
bleu —mourant, adj. fr. (spr. ----moe
van bleu, blaauw, en mourir, ster--ráiz;
ven) eig. stervend blaauw : bleekblaauw,
matblaauw.
Blijde of blide, f. oudd. (mid.hoogd.
bl"zde, zw. en • mid.lat. blida, waarscli. ver
liet gr. bálleini,, werpen, bolis,-wantme
genic. bolides, w erptuig, b a l l i s t a, z. aid.)
eene werpmachine in de middeleeuwen bij
belegeringen, z. v. a,. b a 1 I i s t a.

Blindage, f. fr. (spr. blèndá - zj', ' .
blinder, v. liet oudd. blindan, verblinden)
Mil. de 1)1indeering, spaansche wand.
bloc, ril. fr. (van het oudd. bloc, block,
I) 1 o k) een blok ; een hoop koopw aren ; -en bloc (spr. (r i blók), bij den hoot!, bij den
roes (knopen of verkoopen) - -- bloeage,.
f. (spr. bloká-zj'), of blocaille, f. (spr.
blokálj'), stukken baksteen tot aanvulling
van ledige ruimten in een metselwerk, vul
grof puin ; -- blo--sten,op
;

queeren of blokkeeren, fr. (bloquer),
alle toegangen Genet stad roet troepen ot'
met oorlogschepen bezetten, haar omsingelen, afsluiten ; op het biljart : eeuen bal door
een' forschen stoot iu een' hoekzak spelen;
-- blokhuis, n. een vierkant houten gebouw, doorgaans uit dikke of dubbele bal
bestaande, met schietgaten voorzien en-ken
bomvr ij ; --- blokkeering, blokkade,
of bloquáde, f. (fr. blocus, it. bloccata),
insluiting, omsingeling eener vesting.
bloemeeren (nederd. reet uitheenlschen uitgang) met bloemen opschikken,
bebloemen ; -- ni. een bloem

-kwer,blonmiae^vrkoper ; — bloemistíék , f. de bloernenkweeking, bloemenoppassing.

blokkeeren, blokkeering, enz., z.
ond. bloc.
blond, fr. (niid.lai.. blunhl t-rs, blond us ;
oorspr. van het oudd. blear/an, eng. blend,
mengen, dus eig. niengelkleurig) blank in

gelaat en geelachtig van haren, lichtkleurig, lichthar ig ---- blondin, in. (spr.
bloden), blondine, f. zulk een jongeling
;

en meisje, een of eerie b 1 o n d e ; ---- blonde,
f. fijne zijden kant (zoo geheeten, omdat zij
vroeger een' geelachtigen glans had) .

Bloquade, bloqueeren, z. ond.

bloc.

Blouse, f. fr. (spr. bloez'; weleer in
't fr blaude, bliaud, mid.lat. blialdus, bliaudus ; vgl. het schotsche »(ad, plaid; waar
oorsprong, perz. baljád,-sch.vanoter
kleed) voermanskiel, kiel, de volksdracht der

Belgen ; in het biljartspel : de zak; -- een

blouseman, in België sedert den opstand
in 1830, z. v. a. revolutionair;
blouzeeren, verloopen (in 't biljartspel);
oneig. zich vergissen, een bok schieten.
Blousse, f. fr. korte wol, die men niet
kan kaarden.

Blue-stocking, f. eng. (spr. blóé--),
een (e) b l a a u w k o u s, z. ald.
Bluette, f. fr. (v. bleu, blaauww, om
de gewone kleur der afspringende vonk
een vonkje, eene geestige kleinig--jes)ig.
heid, inz. een klein tooneelstuk, eene klucht,
vgl. farce.
Blunder, in. eng. (oudeng. blonder,
verwant met to blend, vermengen, door ver
verwisselen) eene fout, feil, een-mengi
domme zet, bok.

Boa (iikv.lat. boa, bona [constrictor], v.
't lat. bos, bonis, os, wegens de grootte zoo
geheeten) of a bom a, f. de afgodsslang, konings- of reuzeslang, de grootste en sterkste
slang, die men kent ; ook een pels- of bont
voor dames, eene soort van pal a--werk
t i n e (z. aid.); -- bij de Toengoezen de naam
an God.

Boa Gepas, liever bohon oepas
of oepasboonl, m. (maleisch poe/i-n oepas,
' . 1)oelin, boom, en Oe])as, vergift) de fabel
welks uitwa--achtigroevfbm,
seining, naar men zegt, reeds op een' afstand doodt.
Board, ni. eng. (spr. boord ; eig. plank,
tafel, boord, z. ald.) de tafel der terecht zit ting, het gerecht ;---- boardinghouse,
n. (spr. boordinghous') een kosthuis, eene
gaarkeuken ; --- boardingschool (spr.
bóórdingskoel), eerie kostschool.
Bobák ril . (kl. russ. baibák, cuss. soerók) N. H- de russische marmot ; ook een
noordamerikaansch viervoetig dier, aardhaas.
,

Boberelle, f. (ulid.tai. boborella, boll.
boborelka, fr. coquerel, coquerelle) Bot. de
jodenkers [pli ti sális] .
Bobos, ia . N. H. de boa der Philippijnsche eilanden.
Bocaal, z. bokaal.
Bocage, f. fr. (spr. boká-zj' ; ontst. uit
boscarie, mid.lat. boscagiuin, van boscus, ital.
b o s c li, oudn. bus/er) een boschje,
Bosco
-

--

Bene belommerde wandelplaats.

Bocassijn, n. (it. bocassidi-o, fr. boucas^in) katoenen gedrukte en geglansde doeken uit Armenië en Perzië; katoenen doek
tot voering.
Bocca, f. it. ( fr. boar/ic, van 't lat.
bucca, de wang) de mond, ingang, de opefling, monding bocca d'inférno, it.
(spr. - -dien----) eig. de mond der hel ; eene
elektrische verheveling in de omstreken van
Bologna, met de hip- of dwaallichtjes overeenkonlende ; ---- boceale, m. it. in 1
algemeen beker, bokaal ; eene wijnmaat,
waaran er 32 op een barite gaan; gemiddeld = 1,1i liter; 28 boccali doen een
barile.
;
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Boecia, f. it. (spr. bótsja) houten bal- achter hoog is o p g e b o e i d, d. i. hoog van
boord gebouwd is ; Bilderdijk houdt het voor
len om te spelen ; het spel met zulke ballen.
Boddaert, m. N. H. een indische verbasterd van b o u w e r, zeebouwer.
Boeïatrika of Boeïatriek, f. gr. (v.
visch van het geslacht g o b i a, dus genoemd
boes, rund, en iátrós, arts, enz.) rundveeter eere van den nederlandschen naturalist
artsenijkunde.
Boddaert.
Boekandiet, m. gr. (v. boes, os, en
Bodden, m. een kustmeir, een zeearm
kardia, hart) een versteend ossenhart, Bene
in de Oostzee.
Bodemerij, f. (van bodem, voor kiel, versteende schelp van ronde hartgedaante.
Boekanier, z. b o u c a n i e r.
onderbodem van 't schip; eng. bottomry,
Boekcensuur, f. nederd. -lat., het toehoogd. bodmerei) geldleening op een schip,
zicht der geestelijkheid of der regeering over
een verdrag tusschen den schipper en eenen
den inhoud van de in het licht verschijgeldschieter, die geld op het schip voor
nende boeken ; -- boekformaat, n. nezeer hooge renten ontvangt bij-schietn
derd. -lat. de gedaante van een boek, af banbehouden aankomst, doch in geval het schip
gende van de wijze waarop en hoeveel malen
vergaat zijne gatische vordering verliest ; —
het papiervel gevouwen wordt ; tot die forbodemerijbrief, het schriftelijk ver
maten behooren, folio, quarto, octavo,
omtrent eene bodemerij gesloten.
-drag
Boebal, m. (gr. boebàlos) N. H. een duodecimo, sedecimo, octodecimo,
postformaat, enz. (z. die artikelen).
viervoetig afrikaansch dier van het geslacht
Boekolisch, enz., z. b u k o 1 i s cll, enz.
der antilopen, de hertebuffel.
Boelafo, n. een speeltuig der Negers
Boebastis, f. Myth. de naam eener
aan de kust van Guinea.
Egyptische godin, die onder de gedaante
Boelarchos, z. ond. boe 1C.
eener kat werd voorgesteld en afgebeeld, de
Boelboel, m. perz. een vogel met zeer
dochter van O s i r i s en I s i s; de hoofdzetel
welluidende stem , het naast aan onzen
harer eeredienst was de stad B o e b a s t o s.
Boebónen, ni. pl. gr. (sing. boebón) nachtegaal komende.
Boelé, f. gr. raadsvergadering, z. v. a.
Med. liesbuilen, een verschijnsel der venelat. senaat ; — boelárehos, m. de
rische ziekte ; pestbuilen ; — boebonalgie, f. pijn in de liesstreek ; — boebo- voorzitter van den grooten raad in 't oude
Athenen ; — boeleuterion of boeleunocële, f. eene liesbreuk.
tikon, n. het raadhuis.
Boeceros, enz., z. b u c e ro s, enz.
Boelijnen, bij zeelieden altijd boeBoechnoek of Boechnak, n. arab.
i ij n s, f. pl. Mar. razeilstouwen, waarmede
een zalfdoek, eene soort van doek, dien de
de zeilen stijf bij den wind worden gezet;
oosterscha vrouwen bij 't zalven van 't geblinde boelijn, iron. een eindje touw,
laat om het hoofd doen en onder de kin
waarmede op schepen slagen worden (of
vaststeken, ten einde hare kleederen niet te
werden) uitgedeeld, ook dag geheeten.
besmetten.
Boelimos, m., of boelimie, ook
Boeddha,B u d d h a nl. (sanskr. boeddha,
wijs, van boedh,, verstaan) eene indische god- boelimiásis, f. gr. (v. boes, os, en limbs,
honger) de ossenhonger, eetziekte, vraat
heid, negende vleeschwording van V i s c h n o e
een onnatuurlijk sterke eetlust, met-zucht,
(z. aid.), en de insteller van het boeddhagroote zwakte gepaard.
ismus of boeddhismus, eene overBoeloek–basji, m. turk. (v. bóloek,
oude godsdienst, door die van Brahma uit
troependeel, corps, en b b s c h, z. aid.) een
Indië naar Japan, Thibet, China verdronbevelhebber van 't voetvolk.
gen ; volgens de japansche overlevering heet
Bceotiërs, z. Beotiërs.
hij eigentlijk T s j a k i a M o e r i en is 1000
Boephthalmos, m. gr. (v. boes, os, en
jaren vóór J. C. geboren ; misschien is hij
opph thal inós, oog) Med. ossenoog, een zeer
echter een mythisch persoon ; — Boeddhisten, m. pi. aanhangers van de leer groot oog. — Boephthalmie, f. ossen
ziekte, die-ogihed,lfants e
van Boeddha.
boegseeren (nederd. met uitheemschen het oog aanmerkelijk vergroot.
Boerbas, Boerbe, Boerber, ni.
uitgang) een schip door middel van sloepen
de kleinste rekenmunt in Egypte, Tunis,
of schuiten voorttrekken met eene lijn, die
enz. , asper.
bevestigd is aan den boeg, het gebogen
Boernoes of Boernoe, m. (fr. bourvoorste gedeelte van het schip, of wel aan
den boegspriet, het schuins vooruitste- nous, sp. al-bornoz, v. 't arab. al- boernoes),
een arabische mantel van witte wollen stof
kende rondhout vat het schip.
Boei, n. een blok, stuk kurk of ledige met eene kap, zoo als dien de Mooren in
ton, die, op het water drijvend, de ligplaats Noord-Afrika dragen (vgl. h a i k); eene soort
van nieuwerwetsche vrouwemantel van soort
van het anker of gevaarlijke plaatsen, klip
snede.
-gelijk
wrakken, enz. aanwijst ; — boeijer,-pen,
Boestrophédon, n. gr. (boestroph m. een snelzeilend nederlandsch binnenvaartuig met platte kiel ; v. s. zoo geheeten, dón, adv. v. boes, rund, en stréphein, wenden) eig. omkerend of zich heen en weer
omdat er de b o e ij e n mede gelegd of ver
wendend, als ploegende ossen : het vorenwerden, doch liever, omdat het voor en-legd
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schrift, afwisselend links en rechts loopend
schrift der oude Grieken in den vroegsten tijd.
Boettl.ma, f. een perzisch gewicht, ongeveer
3 kilo.
bceuf, m. fr. (spr. beu f; van 't lat. bos,
genic. bovis) de os ; — boeuf la mode,
m. fr. (spr. beuva—) gestoofd of gesmoord

cále, mid.lat. baucalis, v. 't gr. baukalis, baukálion, vat) de beker, kelk, het dekselglas,
een groote drinkbeker.
Boksen, z. boxen.
Bolero, m. sp. (ook boléra, naar een'
danser van dien naam) een met gezang en
castagnetten begeleide spaansche volksdans.
Bolotus, m. lat. (gr. bólités) een eet
paddestoel, morielje ; — boletiet,-bare
versteende paddestoel, morielje- of kamper

a

rundvleesch.

Bofésen, f. p1. eene gebakken tusschenspijs, bestaande uit w ittebroodskruim,
eidooijer, parmezaankaas, truffels, enz.
Bogdo—Lama, z. K oe toech ta.
Bogeslaus of Bogislaus, slay. mansn.
(v. Bog, God, en slawa, roem) z. v. a. godslof, godsroem, eeregod ; — Bogomilen,
z. Bongomilen.
Bohea, f. eng. (spr. bohí) of boheathee, t h e e b o e i, zwarte thee.
Boheemsehe broeders, eene chr.
secte, die in de 15de eeuw uit de overblijfsels der strenge Hussieten in Bohemen ontstond; zij verwierp de transsubstantiat i e , zocht in kerktucht en gemeentebestuur de eerste Christenen na te volgen en
onderscheidde zich door reinheid van zeden;
zij heeten ook Moravische broeders
naar M o r a v i ë — boheemsche stee
fijne bergkristallen, die in glans en-ne,
schoonheid, doch niet in hardheid, den diamant nabij komen ;—bohemers, m. pi. (fr.
bohémiens) naam, dien bij de Franschen de
zwervende heidens (z. a.) dragen.
Bohm, m. (spr. beam) eene zilvermunt
in Silezië, waarvan er dertig in eenen thaIer gaan.
Boilade, z. bojaar.
BOïna, f. de baskische muts (baret) het
veldteeken der Carlistische troepen in Spanje.
Boisseau, n. f. (spr. boassó; oudfr. boisteau, van boiste, bofte, z. a.) eene oude
fransche inhoudsmaat, 13,00s liters; het
boisseau was verdeeld in 16 litres.
Boste, f. fr. (spr. boat'; vroeger boiste,
boueste, V. 't gr. pya•is, bus, doos, v. pyxos, lat.
buxus, buksboom) eene doos, bus, een koker.
Boitout, m. f. (spr. boatóé; ontst. uit
bois-tout, drink alles, v. boire, drinken) een
drinkuit, nippertje, glas zonder voet, dat
men dus niet kan neerzetten, zonder het
;

daarin zijnde vocht te storten.
boizeeren (spr. boaz--), fr. (boiser,
van bols, hout) met houtwerk bekleeden,
beschieten ; — boiserie, f. fr., ook boisage, f. (spr. boazá-zj') de bekleeding der
wanden eener kamer met planken.
Bojaar, Slavonisch, of b o i l a d e, walachisch, m. (v. 't russ. bojárin, oudslay. bol
en boljár, voornaam heer, v. bólli,-járin
groot, verheven) oorspronkelijk een krijgsman ; tegenwoordig een adellijk grondbezit ter, vrijheer, magnaat in vele slavonische
landen ; de voormalige titel van de geheim raden der russische czaars.

Bojabi, m. N. Ti. eene slang van het
boageslacht, de hondslang.
Bokaal, m. (fr. en sp. boeal, it. boe-
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Bollandísten, m. pl. de naam der
Antwerpsche Jezuïeten, die de levens en de
daden der heiligen (acta sanctdrum) hebben
uitgegeven ; dit werk, door Rosweydus in de
16de eeuw begonnen, werd in de 17de door
Joh. B o 11 a n d en anderen na hem voort
niet kompleet.
-geztniso
Bollét, bollétta, f. it. (ook bulletta;
v. bollo, zegel, bolláre, zegelen, stempelen,
vgl. bul) een briefje, bewijs, kwijtbriefje,
inz. van eene of andere belasting; ook eene
gezondheidspas.

Bologneezer flesschen, kleine, tamelijk dikke, peervormige glazen flesschen,
die, ofschoon van buiten tegen een' sterken
slag of stoot bestand, terstond springen,
zoodra men ze inwendig aanraakt of krast
(door Amadei in 171.6 uitgevonden en door
den Bologneezer Balbi beschreven); — bologneezer hondjes, kleine ruigharige
hondjes, zoo genoemd naar de stad B o 10g n a in Italië ;-- bologneesche spaath
of bononische steen (van Bonónia, de
lat. naam van de stad Bologna), m. een uit
zwaarspaath (b a r y t) en aluinaarde bestaande glinsterende steen, die in de nabij
wordt gevonden en in het-heidvanBolg
donker een phosphorisch licht geeft, wanneer hij vooraf in de zon gelegen heeft of
verwarmd is, lichtsteen, liektzuiger; — bologníno, in. it., z. v. a. b a j o c c o.
Bolus, m. lat. (bolus, hete, v. het gr.
bólos, aardkluit, klomp) lemnische aarde,
eene zachte, vettige, doorgaans roodachtige
kleiaarde, die in Bohemen, Hongarije, Silezië en elders wordt gevonden ; de beste
soort is de armenische. Eertijds werd zij
bij bolletjes, beten of brokken in de
geneeskunst gebruikt, en, om vervalsching
te verhoeden, met het zegel der plaats,
waar men ze gegraven had, voorzien ; van
daar ook : z e g e 1 a a r d e (terra sigiili ta); tegenwoordig dient zij enkel als verfstof; Med.
een artsenijballetje, een brok, die in eens

wordt doorgeslikt.
Bolzas, pl. 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, f. (fr. bombe, it. en sp. bomba,
v. het gr. bómbos, lat. bombus, dof brommende toon) een ijzeren holle werpkogel,
spring-, knal- of vuurkogel, uitgevonden in
1457 door Pandolpho Malatesta, prins van
Riiuini; ook eene groote, ronde glazen flesch
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eene groote blikken trommel ; de prop van
een vat ; bombe à la Sardanapale, een zeker
uitstekend kostbaar gerecht op de tafel der
grootgin, zoo geheeten naar S a r d a n a p a1 u s (z. a.); — bomvrij, beveiligd voor
de vernielende werking der bommen ; —
bombárde, f. fr. (mid.lat. bombarda,
steengeschut, een voorm. krijgstuig om groote
steepen ver weg te werpen ; een kort, dik,
zwaar knallend kanon, steenmortier; ook bij
de orgels : de basbrommer, het zwaarste
bromwerk; nog : de mondtrom ; — bom
(mid.lat. bombardf re, fr. bom--barden
barder) met bommen beschieten; oneig. iemand
hevig aanvallen, met geweld bij hem aan
; — bombardéérgaljoot, f.-dringe
een vaartuig van middelmatige grootte, doorgaans één zeil voerende, en sterk gebouwd
tot het dragen der mortieren, waaruit men
bommen werpt ; — bombardéérkever
(brachynus), een gevleugeld insect, dat zij
vijanden vaak uit zijn achterdeel een'-ne
blaauwen, stinkenden damp met een vrij
zwaren pof tegen schiet ; --- bombarde
n. (fr. spr. —malt) liet bommen-mént, werpen, het beschieten van eene plaats; -bombardier, m. een bommenwerper, kanonnier; — bomketel, z. mortier.
Bomásehki, pl. russ. eig. papiergeld,
bank-assignatiën van 1 tot 10 roebels.
Bomba, m. een opziener der slaven
op de westindische eilanden.
Bombakijn, f. eene zekere stof uit wol
en zijde.
Bombarde, bombardeeren, enz.
z. ond. bom.
Bombast, m. (ontleend aan 't eng.
bumbast, bombast, d. i. eig. eerre met wol of
watten gevulde en gestikte stof of deken,
V. h. gr. en lat. bómbyx, z. aid., mid.lat.
bombax; V. a. naar een der voornamen van
den vermaarden alchimist Paracelsus (Philippus Aureolus Theophra-stus Paracelsus
B o m ha s t u s van Hohenheim), winderige,
brommende, opgeblazene uitdrukkingen, hoogdravende stijl, gezwollenheid ; — bombástisch, adj. gezwollen, hoogdravend..
Bombazijn, n. (fr. bombasin, v. het
lat. bombyc)nus, zijden, v. het gr. bómbyx,
z. aid.) eene soort van effen of gestreepte
voeringstof; eene katoenen stof aan beide
zijden ruw, tot voering.
Bombo, ni. in N.Amerika: een kruidenbrandewijn uit rum, muskaat en suiker.
Bombus, m. gr. (bómbos, vgl. bom)
Med. het oorgesuis, oorgegons.
Bómbyx, m. gr. en lat. de zijdeworm;
ook zijde, zijdeachtige stof boomwol ; —
bombycínisch, adj. (lat. bombycinucs, a,
um) van zijde, zijdeachtig; ook zijdeworm achtig.
bon, fr., f. bonne (van 't lat. bonus, enz.)
goed, wel ; -- bon genre (spr. —zjan r'),
goede soort ; goede smaak of trant ; beschaafd
gedrag; — bon gré, mal gré (v gré, wil,
believen lat. gratum), goedwillig of ge-
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dwongen, goed- of kwaadschiks; — bon jour
(spr. —zjoer), goeden dag! goeden morgen!
— bon soir (spr. --soar) goeden avond !
bon voyage (spr. —woajá-zj') goede reis!
— à la bonne heure (spr. —bonn' cur'), eig.
te goeder ure ; welaan ! het zij zoo ! goed!
laat het geschieden ! — Als subst. n. beteekent bon eene schriftelijke goedkeuring of
aanwijzing op iets, welke iemand, met zijne
handteekening en het woord bon voorzien, aan
een ander geeft; een bewijs van ontvang,
van levering, enz.; pl. bons; bons á vue
(spr. bonzawu') terstond of op zicht betaalbare aanwijzingen.
bona (pl.), enz., z. ond. bonus; — bona
tide, bonae fidéi, enz. z. ond. tides; — bona
grata z. ond. grat'ia ; -- bona mente, z. ond.
mens; — in bona pace, z. ond. pax; — bona
vena, z. renia; -- bona officia, pl., z. ond.
officium.
Bonapartismus, n. bet gevoelen, het
stelsel van de aanhangers van B o n a p a r t e;
gehechtheid aan Bonapartes geslacht ;
Bonapartísten, m. pl. aanhangers van
B. en zijn bestuur.
Bonásus, m. lat. en gr. (bónasos) N. H.
eene ossensoort met lange rugmanen, wilde os.
Bonaventura, it. (buona-ventura, goed
fortuin) mansn.: de door de Fortuin begunstigde.
bonavoglia of buonavoglia, m. it. (spr.
bonawó-ljia) een vrijwilliger; vrijwillige galeiknecht, loonroeijer.
Bonaziánen, m. p1. ketters uit de Ode
eeuw, die leerden, dat Christus slechts Gods
aangenomen zoon was.
Bonbon, n. fr. suikergoed, lekkers, koekjes, kleingoed, snoepgoed — bonbonnière, f. het doosje voor zoetigheden of
lekkernijen, lekkernijdoosje, bonbondoosje ; ook
een vrou wen-hoofdtooisel.
Bon–chrétien, m. f. (sp. bon krétjèn,
d. i. eig. goede Christen ; door verbastering
ontstaan uit het lat. pica of bona crustumina, van de sabijnscbe stad Crustumium,
onder welken naam deze peer ten tijde van
Karel VII. uit Italië naar Frankrijk kwam),
de christus-peer, goede-christus -peer, apothekerspeer, eene groote, langwerpige, zeer smakelijke peer.
Bond, ook hausbonde, m. laagel. en
skarad. (deensch. en zweedsch, bonde, oudn.
bóndi, zamengetr. uit baandi., wonend, v.
het oudd. buwan, huwen, bouwen, ijslandsch
en zweedsch bun, goth. bauan, wonen) in
Sleeswijk en Holstein een boer, die op zijn
eigen goed woont, vrije boer.
Bonétvisch, z. b o n i e t.
Bong, n. het lampenfeest der Japaneezen
bon genre, z. ond. bon.
Bongomílen, ook b o g o m i 1 e n, ni. pl.
(zoo geheeten, naar den monnik Bongom i 1 u s ; v. a. naar het bulgaarsch-slay. Bog
miloei, God erbarm u, hun aanhoudend gebed) ketters der 12de en 13de eeuw in het
Oosten, die de kerken duivelstempelen noem;

BON GRE
den, de sacramenten verwerpen en God eene
menschelijke gedaante toekenden, ook bekend
onder de namen an Martionisten, Mes
th usiasten.
-saline,E
bon gré, mal gré, z. ond. bon.
Bonheur, n. fr. (spr. bonneur; ou(lfr.
boneur, uit het lat. bonum auguucrium ontstaan;
later door den nw.franschen corm bonheur
in betrekking gebracht tot heure — lat.
Nora, uur, tijd) geluk, welvaart; een geluk
voorval, fortuintje, buitenkansje.
-kig
Bonhomme, nn. fr. (spr. bonnOmm';
V. homme, mensch, man) een goed, eerlijk
mensch, eene goede ziel, een goedhartige
vent: een onnoozele hals; -- bonhomie,
f. (spr. bonnomíe) natuurlijke goedhartigheid,
eenvoudigheid, rechtschapenheid.
Boniet, nl. (fr. bonite, f., sp. bonito,
arab. bainït) of bonetvisch, nl. eene soort
an makreelen, een springvisch, die de vtieóende visschen vervolgt, een zeer smakelijke
roofvisch.
Bonifacius, n1. uw. lat. (v. bonuin, goed,
en facbi e, doen, maken) eig. de weldadige,
de weldoener ; een bijnaam vair W i n f r i ei,
den zoogenaamden apostel der Duit,chers in
de sste eeuw ; — bonificeeren, nw.lat.
(fr. boni/ier) verbeteren ; vergoeden, schadeloos stellen; -- bonitie tie (spr. t=(s),
f. de vergoeding, schadeloosstelling.
bonis c e d e e r e n, z. ond. bonus.
Boniteit, f. lat. (bonitas, v. bonus, goed),
de goedheid, deugdelijkheid, innerlijke waarde eener zaak, inzonderheid eener uitstaande
schuldvordering (in tegenoverst. niet hare
v e r i t e i t) — boniteeren, nw.lat. schatten, waardeeren, de waarde inz. an een
stuk land bepalen ; -- boniteering, f,
de schatting, «aardebepaling, w aardeering,
aanslag; — boniteur, nl. fr. een schatter, waardeerder van landerijen, enz.
bonjour! z. ond. bon.
Bonmot of bon–mot, n. fr. (spr,
bon' md) eig. een goed woord; een geestige
zet, vernuftige inval, kwinkslag; — bonmotizeeren, geestige, vernuftige, aar
gezegden doen, kwinkslagen uitdeelen.-dige
Bonne, f. fr. (fem. v. bon) eig. de
goede ; eene v rouw, die met het toezicht
over de kinderen van een huisgezin is belast, eene toezienster, kindermeid ; eene niet
niet het onderwijs belaste gouvernante.
bovine amnit-ié, z. a in i t i é; — bonne bone/ic,
;

z. bouche.

Bonnefooi, f. verhollandschte uit
bonne foi, fr.) eig. goede trouw;-sprakvn
op de bonnefooi, in goed vertrouwen,
op goed geluk af, geep aagd.
bonne fortune, z. f o r t u n a; — bonne
grace, z. g r ac e ; --- bonne humeur, z. h um e u r.
Bonnet, n. (fr. spr. bonnè ; proy ene.
boneta, oorspr. de naam eener stof, mid.lat.
bonneta, oudfr. bonnet, waarsch. v. oosterschen oorsprong; oostind. band!, wollen stof
of doek) de muts, kap; Mar. broodwinner
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of -winder, bijzeil, eene strook zeildoek, waar
zeilen verlengt, opdat zij meer-medn
wind zouden vatten; Mil. eene voorlaag bij
verschansingen ; ---- bonnets rouges, p1. (spr.
----r oezj') roodnmutsen, spotnaam der fr. Jacobijnen ; — bonneteeren, de kap, de
muts opzetten ; diepe buigingen maken ; —
bonnetáde, f. het hoedafnemen, de diepe
buiging -- bonnetier, in. (spr. —tjé),
mutsemaker of -verkooper, die mutsen, kou
andere wollen waren maakt of ver--sen
koopt; --- bonneterie, f. de handel in
mutsen- en kousewar•en.
bobo înodo, z. ond. modus.
bononische steen, z. b o l o g n e esche span th.
bonórum cessio, z. eessio bonorufll, onder
e e s s i e ; --- bonort.0 ot collatio, z. collatio bonorum, onder e o l 1 a í i e; -- bonorum communi o, zie c o nl in u n i e; ---- bonorum possessio,
z. possessio, onder p o s s e d e e r e tl ; — bons,
z. bon.
Bonsens, n. fr. (,pr. bo<<sán) goede zin,
gezond, natuurlijk menschenverstand (sensus
communis); -- bon soir, z. ond. bon ; —
bontón, m. fr. de goede toon, de welvoegelijkheid, deftigheid, welgemanierdheid
in spreken en handelen, de beschaafde, verti jnde manieren, de wereldtoon.
bonus, a, um, lat. goed; — Bonus,
mansn.: een goede, dleugdzame ; — bonum
et aequuin, recht en billijk ; -- bonus avi,bus, woordel. niet goede vogels (als de door
de augurs geraadpleegde vogels een geluk
uitslag van de onderneming verkon--kigen
digden), d. i. spreekwoordelijk : onder goede
%oorteekens, niet voorspoed; -- bonurn, n.,
pl. bona, als subst.: het goed, goede; -cui, bobo ?, eig. tot "-at goed? tot welk nut
of oogmerk ; Nv aartoe ? bonurn avitum, Jur.
eig. grootvaderlijk goed; familie-, erf- of
stamgoed; — bonum natuedle, natuurgave;
bonurn 7publicurni, het gemeene best, 's lands
welzijn, het nut an 't algemeen ; — bona,
n. pl. goederen, have ; -- bonis c e d e e r e n,
zijn gansche vermogen den schuldeischers
overlaten of afstaan ; — in bonis, in ver
een nl a n in bonis; een ver -mogen,b.v
bemiddeld man ; — bona-mogend,wlzt
acquisita, verworvene goederen ; — bona adceentitia, goederen, die niet uit de vaderlijke
bezitting, maar van elders toegekomen zijn,
doorgaans moederlijke nalatenschap; — b.
cerar)i of carnb -w, kainergoederen; -- b.
alié na, vreemde goederen ; — b. allod.ial)a,
eigen goederen, g 1. a 11 o d i u in ; -- b. auita,
genii/ida, stemma//ca, grootvaderlijke goede
grootouders; — b.-ren,stamgodv
caduca, overgankelijke goederen, de zulken,
die na den dood van den eigenaar aan den
heer van het land vervallen; b. castrensia,
legergoederen, in liet veld verworven eigen
b. censitica, cijnsgoederen ; — b.-dom;—
cieitdtis of 22u,blica, gemeene stadsgoederen
-- b. cornmuuna, gemeenschappelijke goede
— b. eoirernunitátis, gemeentegoederen -ren;
,

;

,
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— b. conrjugum, goederen der echtelieden;
— b. damnatdrum, goederen der veroordeelden ; --- b. devoluta, toegevallene goederen;
b. domanialia, goederen, die niet tot den
bijzonderen eigendom van den vorst behooren en die hij tot zijne eigene huishoudelijke behoeften of ook tot die van den
staat gebruikt; — b. dotalia, huwelijksgoederen, trouwgelden, medegifte, uitzet;
geestelijke of kerkgoederen;
—b.eclsiat,
— b. empkyteutica, erfpachtgoederen ; — b.
ereptitia, (aan onwaardigen) ontrukte goederen, nalatenschappen, enz., welke 's lands
schatkist ten deel vallen ; -- b. feudalia,
leengoederen ; — b. hereditaria, erfgoederen,
geërfde goederen ; — b. illi ta, ingebrachte
goederen ; — b. immobilia, onroerende goederen, landerijen, enz.; — b. indív%sa, onverdeelde goederen ; — b. litigiósa, betwist
goederen ; — b. loei ta, goederen, die-bare
verhuurd of verpacht zijn ; — b. mariti,
'S mans goederen ; — b. mensalia, tafelgoederen ; — b. minórum, goederen van onmondigen ; — b. mobiláa, roerende goederen ; — b. paraphernalia, goederen, welke
de vrouw buiten haar ingebracht vermogen
bezit ; b. patérna, vaderlijke goederen ; — b.
patrimonialia, eigene erfgoederen ; — bona
per testaméntum aliendri prohibita, goederen , welker verkoop bij testament verboden
is ; — b. pignoratitia, verpande of pand
; — b. publica, openbare of lands--goedrn
goederen; — b. publicata, ingetrokkene en
voor 's lands rekening verkochte goederen ;
— b. rapta, geroofde goederen, roofgoed;
— b. receptitta, spillegelden, of vrouwelijke
goederen, welke de vrouw voor zich behoudt
en haren man noch toebrengt, noch ter beheering geeft ; — b. utensilia, gereedschapsgoed ; b. uxóris, goederen der huisvrouw;
— b. vacantia, goederen, die geen' eigenaar
hebben ; — b. vi rapta, gewelddadig geroofde
goederen.
Bonvivant, m. fr. (spr. bonwiwdh ;
van bon, goed, en vivre, leven) een vrolijke
lustige broeder, een losbol, een doorbrenger.
bon voyage, z. ond. bon.
Bonze, m. japansch (misvormd uit boesso,
eig. een vrome) een priester der godsdienst
van Fo of Boeddha in Japan en China;
oneig. een bijgeloovig priester.
Boo, in. liet japansche suikerriet.
Books, p1. eng. (spr. hoeks) eene soort
van doorzichtig, fijn katoenweefsel.
Boord, n. (fr. en duitsch bord, oudhoogd. bort, borto, rand, scheepsrand, goth.
baurd, plank) de rand, scheepsrand; het
schip-zelf; ook m. voor zoom, oever; manshalskraagje ; — bórdingen, m. p1. lichters, kleine platte vaartuigen in de Oost
grootere schepen lichten, d. i.-ze,di
hunnen last verminderen, opdat zij ondiepe
plaatsen zouden kunnen bevaren ; — bordage, f. fr. (spr. —dá-zj') de scheepsbekleeding, de planken buitenbedekking van
het schip, buitenhuid — bordure, f.
;
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fr. liet raam, de lijst, de zoom, het omzetse, loof-, snij- en pleisterwerk langs de
zijden van gevels, zuilen, enz., of op lijsten
van spiegels; -- borduren, eersen zoom,
rand, lijst om iets heen leggen ; boorden,
stikken, bloem- of loofwerk in weefsel naaijen ; — borduurwerk, n. (fr. broderie)
het stikwerk, liet in weefsels genaaide loofof bloemwerk.
Bootes (spr. bo -v--) nl. gr. (van boes,
rund, os) eig. ossedrijver; Astron. de naam
van een aanzienlijk sterrebeeld des noorde
hemels, ook a rc t o p h y 1 a x geheeten.-lijken
Bora of B o r r a, f. it. (waarsch. het
naast van 't slay. boerja, storm ; verwant
met het lat. boreas) een hevige scherpe en
droge noordoostenwind in de Adriatische zee,.
die dikwijls 8 of 9 dagen aanhoudt.
Borax, Astron. een der honden van
Acteon ; z. verder ond. borium.
Borbonsium of borbonium , n.
nw.lat. Chem. een metaal, dat een napoli
scheikundige beweert uit het baryt-tansch
te hebben afgezonderd.

Borboriánen, Borborieten, Bor-.
borísten, m. pl. (eig. drekmannen, v. 't
gr. bórbóros) spotnaam van verscheidene gnostische secten der eerste eeuw, in de 16de
eeuw spottenderwijze op de Mennonietensecteder Waterlanders in N. Holland overgedragen.
Borborygmus, m. gr. (v. borborydzein, in den buik rommelen) Med. het gerommel der darmen.
Bordage, z. ond. boord.
Bordeaux-wijnen (spr. —dó— ),alle
over Bordeaux in Frankrijk verzondene wijnen, zoo als Medoc, Graves, enz.
Bordeel, n. (fr. en provene. bordel, it.
bordello, mid. lat. bordéllum, een huisje,
verklw. van 't oudfr. borde, provene. borda,.
planken hut, V. 't oudn. bord, goth. baurd,
plank, angels. bord, plank, planken huis,.
hut) een hoerhuis, huis der ontucht.
Bordereau, m. fr. (sp. —ró), of borderél, n. een lijstje of ceeltje van de munt
een speciebriefje;-sorten mglds;
het uittreksel uit eene rekening; het rekeningboek.
Bordingen, z. ond. boord.
bordoyeeren, fr. (spr. bordoaj—) eene
doorzichtige emailkleur loodkleurig of dof
maken.
Bordure, borduren, enz., z. ond.
boord.
Boreas, m. lat. (van 't gr. boréas) de
noordenwind ; — boreálisch, adj. (lat..
borealis, e) noordelijk, middernachtelijk.
Borech, z. soda.
Borgiah, ni. arab. (spr. bórdsja; z. v. a.
M a in e 1 u k, eig. een heerscher uit de dynastie, gesticht door den Circassiër Bark o k, de tweede Mamelukken-dynastie, v.
1381-1516.
Borgis, Typ. eene soort van hoogduit
drukletter, z. bourgeois en d r u k--sche
letters.

BORIUM
Borium, n. Chem. (v. borax gevormd,
z. lager) een enkelvoudig, weegbaar, niet
metallisch ligehaam, door Davy in 18 0 7 op
den galvanischen weg ontdekt ; --- boráten, pl. boraxzure zouten, b. v. borax
(mid. lat. borax, perz. boerah, v. 't arab.
boerag, salpeter, v. baraya, blinken) of boraxzure soda, in den ruwen staat ook
t i n k a 1, in Tibet s w a g a geheeten, de natuurlijk voorkomende verbinding van het boraxzuur met natrum; — boraxzuur, de
verbinding van het borium met de zuurstof;
—boraciet,n. ook sedatief - s p a a t h, n.
Min. natuurlijke boraxzure talkaarde, die men
in het gips van den kalkberg bij Luneburg vindt.
borneeren, fr. (borner, v. borne, oudfr.
bodne, boude, bone, bonne, boune, bousne,
mid. lat. bodina, bodena, bunda, bonna, grens,

waarsch. v. eelt. oorsprong ; vgl. 't armor.
boden, eene boomgroep als grensaanwijzing,
bone, de grens, waarnaar de stad Bonn

.als grensstad misschien haren naam draagt)
begrenzen, bepalen, beperken ; — g e b o rn e e r d, adj. (fr. borne) begrensd, beperkt,
inz. in kennis, in verstandsontwikkeling, b. v.
een geborneerd verstand, een Ijekrom
pen, middelmatig, beperkt verstand.
Borough, m. eng. (spr. burro burg,
fr. bourg) een vlek, burgvlek, marktvlek in
Engeland.
Borra, z. born.
Borrágo of borágo, f. mid. en nw.
lat. (van 't mid.lat., provenc., sp. en it. borra,
fr. bourre, z. aid.) eene plantensoort met
ruige of harige bladeren; van daar borragie, b e r n a g i e (duitsch bórretsch of bóretsch, fr. bourrache) [borrago officinalis] , ossetong, een hartsterkend, pijnstillend moeskruid.
Borrelísten, m. pl. eene soort van
Wederdoopers of Anabaptisten, die allerlei
plechtigheden in de godsdienst verwierpen
hun naam is ontleend van den Zeeuw Adam
Borrel.
Borscht, m. russ. gierstenbrij met allerlei kruiden, het lievelingsgerecht der Kleinrussen in Z. Rusland.
Bórsdorfer of Bórsdorfer appel,
m. (zoo geheeten, omdat hij uil het saksische dorp B o r s d o r f zijn' oorsprong neemt)
eene appelsoort van vast zoet vleesch, langen duur en uitnemenden smaak.
Borussia, f. nw.lat. Pruissen ; — borussomanie, f. lat.-gr. overdreven zucht
voor of ingenomenheid mei- al wat pruissisch is.
Boschli, m. (vgl. b e s c h 1 i) een turksch
vrijwilliger te paard.
Bosniáken, m. pl. een slavonische
volksstam in B o s n i ë; tijdens den 7jarigen
oorlog bij 't pruiss. leger eene afdeeling lichte,
met lansen gewapende ruiters.
Bosporus, Bosphorus, m. gr. (volgens de eerste spelling beteekent het woord
eene plaats, waardoor een os waden kan
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[van boes, rund, en póros, doorgang, wed]
ossenwedde ; volgens de tweede [v. 1phoréó,
ik draag] ossendrager) eene zeeëngte, dus genaamd, omdat de door Juno in eene koe
herschapene Io die overzwom, de Thracische
straat, die de zee van Marmora (Propontis)
met de Zwarte zee verbindt ; ook de zeeengte, die de laatstgenoemde zee met die van
Azof (Palus Mwotis) verbindt, heet Bosporus, en wel cimmerische Bosporus,
in onderscheiding van den vorigen.
Bosquet, n. fr. (spr. —ké) of bos
(ital. boschétto, verklw. v. bosco, en-két,
dit van het oudd. base, b o s c h, vgl. b oc a g e) een boschje, eene tot vermaak aan
-geld
belommerde dreef.
Bosse, f. fr. (van het mid.lat. bossa,
ital. bozza, buil, bult) bogchel, bult, buil;
vlak verheven beeldwerk in gips, enz., b a
r e 11 e f ; — bossage, f. fr. (spr. —sd-zj')
Arch. de hoogte, het vooruitkomend gedeelte,
hetzij aan eenen steen, om er iets op te
beitelen, of aan eenen muur, boog, gewelf, enz. ; -- bosseeren, bossélen,
verhevene figuren uit was, gips, enz. ver
; — bosselage, f.-vardigen,bots
fr. (spr lu-gij') gedreven werk op zilver, goud, enz. ; — bosseleeren (fr.
bosseler), gedreven werk op goud, zilver,
enz. maken.
Bossena, f. eene eigene spijs der Mooren, bestaande uit gerstengrutten en hoen
-dernat.
Bostallen, pi. zweedsch (d. i. woonsteden) goederen, die den krijgsman en ambtenaar ter woning zijn aangewezen.
Bostándsji, m. turksch (van het perz.
boston, tuin) eig. tuinwachters; de serailbewakers van den turkschen sultan, te gelijk
zijne roeijers en scherprechters ; — bos
m. de opziener dier man--tandsjib,
nen, eerste opzichter over. de tuinen, het
kanaal en de lustsloten.
Boston,n. fr., of bóstonspel, n. (eerst
whist bostonien, geheeten, naar de stad
Boston in Noord- Amerika) een kaartspel,
dat naar het whist gelijkt en door 4 personen gespeeld wordt; men speelt het echter ook bij vermindering van kaarten met
3 personen (tri-boston).
Bostrychiet, m. gr. (v. bóstryx, haarlok) haarsteen, kroezig bergvlas, een steen
met figuren, naar vrouwenhaar gelijkende.
Boswellia thuriféra, f. nw.lat. wie
een-rokdagenfztiboswe1,
arabische struik, die ook in O.Indië voor
schijnt zeker te zijn, dat het-komt.He
deze boom is, die den wierook oplevert..
Bota, sp., botta, it. f. (mid.lat. bota,
botta ; van 't gr. boetis, bytis, bytine`, pytiné,
tlesch) eene lederen wijnflesch ; eene wijn maat, gemiddeld .— 412 liter, ook b o t t o
geheeten.
Botanika, -botaniek, f. gr. (van
bótanr, kruid, gras, enz.) de plant- of kruidkunde, plantenleer ; — botanist of bo-
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taniCUS, m. een plant-, kruidkenner, een
kruidkundige; — botanisch, adj. plantkundig, tot de kruidkunde, behoorende ; e e n
b o t a n i s c h e tuin, een plantentuin ; —
botanizeeren, planten of kruiden zoeken;

— botanograaph, m. de plantbeschrijver; --- botanographie, f . de plantbe-

schrijving ; -- botanográphiseh, adj.
plantbeschrijvend ; — botanologie, f. de
plantenleer, z. V. a. b o t a n i k a;— botanoloog, ni. een plantenkenner; een leeraar
in de kruidkunde; — botanomantie
(spr. tie tsie), f. de waarzegging uit plan-

ten; — botanophaag, m. een planteneter; — botanophilus, m. een planten minnaar, liefhebber van planten ; — Botany –bay, f. eng. (spr. bótennibee) eig.
de kruid- of plantenbaai, eene gewasrijke
baai aan de oostkust van Nieuw-Holland,
door Cook in 1770 ontdekt, eene britsche
strafkolonie.
Botáarga, f. sp. (botarga, zamengetrokken
uit bota larga, lange zak of flesch, it. bot
fr. boutargue) gezouten vischkuit met-targ,
azijn ingelegd, eene spijs, die naar den kaviaar gelijkt, en veel aan de kusten der
Mlidde?i. zee bereid ;: c,rdt.
Bothrium, n. gr. (bothrion, verklw.
van bot/tros, groeve) Med. een klein en diep
zweertje op het hoornvlies.
Botryum, n. (v. het gr. bótrys, druif)
Med. het druivenoog ; — botryitiseh, adj.
Arch. druifvormig; — botryieten, f. pi.
versteende druiven ; — botryolíth, botryt, m. Min. de druivesteen, een druif
mineraal ; — botrytis, f. gr. eene-vormig
soort van schimmel, een kr^ptogamisch gewas, door velen beschouwd als de oorzaak
van de ziekte, die in 18 4 5 schier over geheel
Europa de aardappelen heeft aangetast.

Botta, z. bota.
Bottelen (vgl. boutei11e) op flesschen of kruiken aftappen ; — bottelier,
m. Mar. de spijsverzorger, schaftmeester, bewaarder van den keukenvoorraad op schepen ; — bottelarij, f. de spijsvoorraadkamer.

botteleeren,

fr. (botteler, van bolle,

bundel) in eenen bundel binden, opbossen ;
— Bottelier, z. ond. bottelen.
Bottines, f. pl. fr. (spr. bottien', v.
botte, laars) halve laarzen.
Boucanier,m. fr. (spr. boeka-njé, oorspr.
benaming der eerste fransche kolonisten op
St. Domingo, v. boucan, west-ind. voor gevlochten horde, waarop vleesch en visch
wordt gebraden, en de plaats, waar die horde
staat) een buffeljager, amerikaansche strooper, wilddief, roofjager; ook z. v. a. fl ib u s t i e r (z. a.) ; — boucaneeren, het
vleesch rooken, gelijk men dat nu te Hamburg het best verstaat ; — boueanière,
f. fr. (spr. boeka-njèr') het geweer van een'
buffeljager.
Boucassíne, f. fr. (gew. boucassin, spr.
(boekassen eene soort van fransche voering
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of stijflinnen ; ook eene soort van grove trielje
van geitenhaar.
bouche, f. fr. (spr. boesj'; van 't lat. bucca,
d. i. eig. wang, ital. bocca, sp. en provene.
boca, de mond; -- bouche close ! fr. (spr.
boesj'klooz') mondje toe ! den mond gehouden ! gezwegen ! bouche, que veux-tu % fr.
(spr. boesj'k'weu-tu) woordel.: mond, wat
wilt gij ? iron. voor allerlei lekkere spijzen ;
— bonne bouche, kostelijk eten, lekkernij;
ook een aangename nasmaak; — pour to
bonne bouche (spr. poer la bonn' boesj') voor
lekkerbekken, als een lekkerbeetje, iets wel
-smakend.
boucheeren (spr. boesj—) fr. (boucher), toestoppen, kurken, dicht maken ; —
bouche –trou, m. fr. (spr. boesj'troe, van
boucher un trou, een gat toestoppen) een
persoon, die enkel dient om bet getal vol
te maken, een plaatsvuller, een onbeduidend
bijpersoon of eene bijrol in tooneelspelen;
— bouchet, ni. fr. (spr. boesjè) een krui
uit Rater, suiker en kaneel, eene-denrak
soort van hippokras.
Boucle, f. fr. (spr. boek'l ; v. 't lat. buceula, gesp, spant ; haarlok.
boudeeren (spr. boe —), fr. (bouder,
van 't eelt. bouderez, bouda, boudol, gonzen
als de bijen) pruilen, grommen, knorren ; —
bouderie, f. het pruilen, knorren ; —
boudoir, nl. (spr. boedoár) eig. de pruil hoek; een klein sierlijk vertrek of kabinetje,
waar inz. de dames zich begeven om alleen te zijn of om enkel vertrouwde personen te ontvangen.
Boudewijn (fr. Baudouin, oudd. Bal
mansn.: moedige, koene vriend.
-dew)n
Boudin, in.. fr. (spr. boedé)i) bloed
bloedbeuling ; ook een klein hand--worst,
valies; —boudinade, f. (spr. boedináád')
lamsworst.
Boudjou, m. (spr. boedsjoe) de een
-heidvantlscgiAerë
90 cents.

Boudoir, z. boudeeren.
Boudot, ni. fr. (spr. boedó) eene soort
van bourgogne-wijn.

Boudry, m. (spr. boedr) een roode en
witte zwitsersche wijn uit het kanton Neufchátel, zoo genoemd naar de gelijkn. stad.
bouffeeren (spr. boef—), fr. (bou ffer
en bouffir) gezwollen, opgezet maken, bol
doen staan (van kleederen, van mouwen ;
van daar bouf– mouwen, bij ons pofmouwen); -- bouffant (spr. boe fán), adj.
opgezwollen, bol gezet, inz. van zijden stoffen ; van daar bouffante (spr. boe fánt')
f. een pof kleed, een bolstaand kleed, lint,
halsdoek, enz. ; — bouffétte, I. de lintstrik, kleine kwast.
Bouffón, in. fr . (spr . boe fón) it. buffóne, ook buffo (spr. u oe) (v. 't provene. bu far, fr. bou f er, blazen, de wangen
opblazen, gelijk de potsemakers dat tot ver
aanschouwers doen ; van daar-lustignder
it. buffa, pots, grap) een potse- of grappe-
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maker; de grappige of koddige rol in een
tooneelspel, de hansworst, hofnar; ook adject.: kluchtig, grappig, snaaksch ;

— bouffonnerie, f . het grappemaken, de potsen,
streken, schalke woorden of daden, het hof
vernuft ; — buffo caricáto, m. it. het-nars
overdreven snaaksche, koddige der italiaansche opera ; — opera buffa, z. o p e r a.
Bougie, f. fr. (spr. boezjíe; sp. bugia,
provene. bogia, naar de stad B u g i a of
B o e d s j i a, arab. Badsjajat in Afrika) een
waslicht, eene waskaars; Chir. een werk
uit eene pleistermassa, of uit was,-tuig
gom, enz. vervaardigd, en dienende tot het
onderzoeken en verwijden van de vernaauwingen der pisbuis, ook des endeldarms, een
k atheter.
Bougre, m. fr. (spr. boegr', eig. oudfr.
voor b u l g a a r: aan eene bulgaarsche kettersche secte nl. leide men veel kwaads te
last) sodomiet; schoft, rekel, enz.; in 't algemeen een hoogst beleedigend, onwelvoegelijk woord, dat door velen echter als eene
veibastering van het lat. Auer, knaap, wordt
aangezien en als zoodanig in scherts zelfs
als liefkozend woordje voor kleine knapen

wordt gebruikt!

bouillant, adj. fr. (spr. boelján ; van
bouillir, koken, van 't lat. bzullcre, opborrelen, enz.) eig. kokend, ziedend; oneig. opvliegend, driftig, opbruisend, onstuimig, hef
; — bouillants, pl. (spr. boel'ján)-tig
warme vleeschpasteitjes; — bouillí, n.
(spr. boelji) gekookt vleesch ; — bouillie,
f. pap, brij ; — bouillon, f. (spr. boeljóbz) vleeschnat, krachtig aftreksel van vleesch;
boordsel, opzetsel, opbolling aan vrouwekleederen ; ook samengerold zilver- of gouddraad.
Bouille, f. fr. (spr. boelj') de tolstempel, het merk, door fransche tolbedienden
op vreemde wollen stoffen gedrukt ; ook het
geld, dat voor het stempelen of plombeeren
der stoffen betaald wordt.
Bouilli, bouillie, bouillon, z.
ond. bouillant.
Bouillótte, f. fr. (spr. boeljrítt') zeker
kansspel met kaarten, waarbij th verliezer
zijne plaats aan een ander afstaat.
Boule, f. fr. (spr. boel'; v. 't lat. bulla,
iets ronds, bult, knop, kogel) kogel, bal,
kloot, speelbal ; — a la boule, een zeker spel op het biljart ; — boulétten,
f. pl. vleeschballetjes.
Boule , houtwerk à la Boule,
houtwerk met metalen inlegsels, dus geheeten naar den franschen houtsnijder A
Ch. B o u le (16 2-173 ).

Boulevard, m. fr. (spr. boel'w,vár, uit
het duitsche bolwerk ontstaan) een bol
wal om eene vesting, inz. tot wan--werk,
delplaats.
bouleverseeren (spr. boel'wers—) fr.
bouleverser, d. i. ei,. als een bal of kogel
omwentelen, van boule, bal, en verser, omwerpen) omver werpen, het onderst boven
keren, verwoesten; —bouleversement,
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n. fr. (spr. boel'wers'mán) de omkering, ver
vernieling, omverwerping.
-woesting,
Bouliae, m. (spr. boeliák) eene soort
v. rooden Bordeaux -wijn.
Bouline, f. fr. (spr. boelién'; eng. bowline, v. bow, boog, en line, lijn, touw) boelijn, z. b o e l ij n e n — boulineeren
(fr. bouliner), met zijwinden zeilen; fig. onredelijk of oneerlijk handelen, stelen.
Boulingrin, z. b o w l i n g g r e e n .
Bouloire, f. fr. (spr. boeloár') eene
soort van grof fransch linnen uit hennep en
vlas; naar de kleine stad Bouloire in
het departement Sarthe benoemd.
Boundsehjeseh, pert. het boek der
eeuwigheid, dat. O rm u z d als den bewerker van al het goede, schepper der zuivere
wereld, en A h r i m a n e s als de bron van
;

alle kwaad voorstelt.
Bouquet, n. fr. (spr. boekè, gewoonlijk boekèt; voor bousquet, en dit voor 't
provenc. en fr. bosquet, een boschje ; vgl.
b o s q u e t) een ruiker, bloemruiker ; ook
de kruidige geur van den wijn, eig. eene
eigene stof in den wijn, die tot dus verre aan
al de nasporingen der scheikundigen is ontsnapt ; --- bouquet de bols (spr. —bod) een

lustboschje, eene boomengroep.
Bouquineur, in. fr. (spr. boekinéur;
van bouquin, een oud, slecht boek, van ons
boek) een liefhebber en opspoorder van
oude boeken, een boekworm, ook z. v. a.
bouquiníst, m. (fr. bouquiniste) een kooper en verkooper van oude boeken, een boe
— bouquinerie, f. handel-kenram
in oude boeken ; boekenstallet.je.
Bourbon, m. fr. (spr. boerbón), pl.
Bourbons, leden van het vorstenhuis
Bourbon in Frankrijk, Spanje, vroeger ook
in Napels, Toskanen, enz.
Bourdaloue, f. fr. (spr. boerdalóé')
een hoedeband met eene gesp, hoederiem;
eig. en oorspronkelijk 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. (spr. boerdien'), fr. (bourdin, ni.) eene groote donkerroode perzik;

ook eene knoflooksoep.
Bourdon, m. fr. (spr. boerdón ; eig. de
hommel) Muz. de brombas, de diepste bassnaar; het orgelregister, waarin de grootste,
sterkst brommende pijpen zijn ; inz. hel, 16
of 3 2 voets-orgelregister.

Bourgeois, m. fr. (spr. boer^joá, v.
bourg, en dit -van 't oudd. burc, burg) de
burger: ook Bene soort van hoogduitsche
drukletters , duitsch b o r g i s s c h r i f t, z.
d r u k l e t Iers — bourgeois e, f. (spr.
boerzjoatiíe) de burgerij, burgerstand.
Bourgogne —wijnen (spr. boergónje)
wijnen, die in de voorin. provincie Bourgogne, inz. in liet departement C6te-d'or,
wassen, en die om hun' fijnen, eigenen en
aangenamen smaak zeer gezocht zijn ; men
;
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onderscheidt ze in wijnen van Opper- en
Neder- Bourgogne, van welke de laatste de
beste zijn.
Bourign.onísten, at pl. eene secce
van Protestanten uit de 17de eeuw, wier
grondstellingen veel overeenkomst hebben met
die der Quietisten en Kwakers; zij
ontleenden hunnen naam van Antoinette de
B o u r i g n o n (spr. boeri-njón) .

Bournous, z. boernoes.
Bourráde, f. fr. (spr. boer

-;

van

bourrer, stooten, inz. den prop, la bourre,
op de lading stooten, voorts ook stooten met
den kolf, ribbestooten geven ; z. bourre) ribbestoot, dof, douw ; gevoelige steken met
woorden ; scherpe, bittere verwijtingen ; —
bourrasque, f. fr. (spr. boerásk', it.
burrasca; vgl. borat een plotselinge stormwind, windvlaag, rukwind ; de losbarsting
der kwade luim, oploopendheid, woeste uitval.
Bourre, f. fr. (spr. boer'; mid.lat., provenc., it. en sp. borra; waarsch. van een
oud-lat. woord burro, vlok, dat ook aan den
plur. burrae, polsen, laffe grappen, ten
gronde ligt) afval van de wol, scheerwol;
vul- of stophaar ; — bourre-de-soie
(spr. —soá') vlokzijde, z. v. a. f 1 o r e tz ij d e; ook eene lichte, naar floers gelijkende
zijden stof (in 1815 te Lyon uitgevonden).
Bourrée, f. fr. (spr. boeré') een vrolijke fransche dans en de daarbij behoorende muziek.
Bourrique, f. fr. (spr. boeriék'; port.
burrito, sp. borrico, lat. burricus ; sp. en
port. burro, ezel) een ezel; een klein, slecht
paard, knol.

Bousingot, m. fr. (spr. boezéngó) eig.
een zeemanshoed ; een naam, sedert de Julyrevolutie van 1830 in Frankrijk gegeven
aan Benige menschen, die zich onderscheiden door hunne zonderlinge kleeding en
overdrevene demokratische gevoelens.
Boussole, f. fr. (spr. boes—, it. bussolo, v. 't mid.lat. buxola, buxula, verklw.
v. buxis, voor 't lat. Pyxis, bus, vgl. bol te)
een zeekompas, z. k o m p a s; ook een werk
een kompas, waarvan men zich-tuigme
bij het landmeten bedient tot het meten
van hoeken.
Boutade, f. fr. (spr. boe—; van het
oud-fr. bouter, stooten, werpen, zetten, enz.,
provene. en sp. botar, it. buttare; van duitschen oorsprong : oudn. bauta, oudhoogd.
pózan, stooten, enz., vgl. b o s s e) een snelle,
wonderlijke inval, vreemde kuur of gril,
eigenzinnigheid ; eene soort van voor de
vuist uitgevoerd ballet ; Muz. een stukje,
uit de oogenblikkelijke luim des spelers
voortgevloeid, eene fan tazie ; --- boutades, naar luim, zoo als 't invalt, bij sprongen.
Bouteille, f. fr. (spr. boetélj' ; provene.
botelha, ital. bottiglia, mid.lat. botella, bollra, buticula, verklw. v. butta, verwant met
het gr. boetis, flesch, en ons oude botte,
botte 1) de flesch ; — bouteillage, f.
(spr. — já-zj') in Engeland de rechten op
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inkomenden wijn : — boutelllier of boutillier, in. (spr. ----ljé) de opperschenker

aan hoven.
Bouterolle, f. fr . (spr. boet'róll') de
oorband aan de degenscheede ; de bajonet
-sched.

Bouteselle, ni. fr. (spr. boet'séll', v.
bouter, zetten, en selle, zadel) it. b u t t a

S e 11 a (spr. boetta—) Mil. het trompetsein
om op te zitten voor de ruiters ; ook wel
wat voor het voetvolk de r e v e i l l e is.
Boutique, f. fr. (spr. boetiek'; it. bottega ; ontstaan uit h. lat. apothéca, gr. apothéké, voorraadkamer, pakhuis; v. s. van
het duitsche bude, winkel) de winkel, kraam;
de werkplaats der ambachtslieden ; ook eene
ellendige woning, hut; --- boutique ambulante (spr. —anbulánt') eene reizende kraam,
reiskraam; — boutiquier, m. (spr. boeti-kjé) een winkelier, kramer.
Bouton, m. fr. (spr. boetón ; provene.
en sp. boton, it. bottone, v. 't fr. bout, eind,
punt; vgl. bouts-r i m é s) de knoop; Mil.
de mikknop op een stuk geschut; druif
van 't bodemstuk eens kanons; — boutonomantie (spr. tie tsie), f. fr.-gr.
de knopenwaarzeggerij, het voorspellen of
bepalen door het tellen der knopen aan
een kleed.

Bouts—rimés, m. pl. fr. (spr. boe

-

rimé ; van bout, mid.lat. butum, einde v.
't laagd. butte, iets korts, diks en ronds, neden. bot, de vruchtknop, vgl. b o u tan;
en v. rimer, rijmen) voorgeschreven eind
ook het daarnaar gemaakte vers:-rijmen;
eene onbeduidende vernuftsspeling, door eenen
Franschman D u c I o s in de laatste helft der
17de eeuw in gebruik gebracht.
Bovinátie (spr. tie tsie), f. nw.lat.
(van bet lat. bos, os) eene osachtigheid,
groote lompheid, onbeschofte handelwijze.
BovIst, b o f i s t, m. duitsch (ontst. uit
bubenfist, d. i. boevenveest, van 't laagd.
bore, duitsch babe, ons b o e f; en v. fist, zacht
blazende buikwind, fasten, (eisten, veesten,
een' wind laten) Bot. wolfsveest, kamper
vol wind.
-noelj
Bowie — knife, n. eng. (spr. --Waif)
een bowie -mes, een door den amer. overste
James B o w i e uitgevonden jachtmes met
kromme punt, 10-15 (oude) duim lang en
2 duim breed, dat inz. in de Z.W.lijke sta
als wapen gebruikt wordt.-tenvaN.Amrik
Bowl, f. eng. (spr. bool) nap, kom,
drinkschaal, drinkbeker; —punch—bowl,
punschnap, punschkom.
,

Bowlinggreen, n. eng. (spr. bóli.npgrien ; v. b o w 1, bal, kegel, en green, groen)
ook b o uu 1 i n'g r i n, fr. (spr. boelè^igrèn) een
grasperk voor het balspel ; inz een dicht
bewassen en zorgvuldig gemaaid of plat gerold zodenperk in eenen tuin.
boxen of boksen, eng. (box) vuistvechten op de engelsche wijze; — boxer,
bokser, m. een engelsch vuistvechter.
Boyau, m. fr. Mil., ieder gedeelte eener
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loopgraaf, dat in eerie rechte lijn loopt en
een harer zigzags vormt.
Bola, f. perz. -turk. (perz. bosá, bosah)
een naar bier gelijkende bedwelmende drank
der Turken, uit gerst en gierst bereid.
Brabancons, nn. pl. fr., Brabanders,
soldaten zonder dienst, die in de 12de eeuw
Frankrijk plunderend doortrokken ; -- Brabanconne, f. het patriottisch lied der
Belgen tijdens den opstand in 1830, ver
gecomponeerd-vardigoJen 1
door Canipenhout; — Brabánte en
Brabantille (spr . ----tiéljé) , vlaamsch linnen van vlasnoppen ; — Brábantsehe
gouden bulle, ook gouden p r i v i l ég i e, f. de vrijheidsbrief, door keizer K are1 IV. in 1349 aan hertog Jan II1. an Brabarn t verleend ; -- brábantsche school,
z. vlaamsche school.
Brabëum, n. gr. (brabéion) de kamp prijs, eereprijs; dank ; -- brabeuten, m.
pl. prijsuitdeelers bij de olympische spelen.

brachygraaph, in. gr. een snel- of

Brava, port., Braza, sp., f., Brac-

ontvangen en daardoor eene kortere schaduw
geven ; — braehystochróne, f. (v.

cio, m. (spr. bráfsjo, it. van het lat. brach):um, arm, pl. brachia, vgl. brasse), f. eerie
lengtemaat in Z.Europa, eerie el : te Milaan
0,5865 ; te Bologne 0,6152 ; te Lucca
—

O,91; te dodena 0,6481 ; te

Reggio 0 , 5 2 9 8 ; te Parma voor zijde
0,544, voor 1ijnwaad -- 0,64 38 ; te Genua
0,5836 me0,5 8 l 2; te Florence
ters ; in Portugal is de el voor den groothandel (vara)
1,093, die voor den
kleinhandel (co v a d o)
0,678 ; in Spanje
doet de el (vara) ongeveer 0,848 meters.
Braccio, b r a z z o, m. it. (spr. brátsjio,
brátzo) eene viool, iets grooler dan de vi-

-

oline, die bij de snarenspeeltuigen alt en
tenor maakt.

Bracelétten, soms ook b r a s se 1 é tt e n, v. 't lat. bráchii le, en dit van brachium, arm) armbanden, als vrouwelijk sieraad.
Bracherium, n. nw. lat. Chir. de
breukband.

Brachieten, m. pl. eerie secte van
Gnostieken uit de 3de eeuw, leerlingen of
aanhangers van Manes.

Brachistochrone, z. ond . b r a c h t'-biotiek.
brachium, n. lat. (gr. bs-achiön) de arm ;
pl. brachia ; — brach)'um seculdzre, n. lat.,
de wereldlijke arm, de wereldlijke macht;
— br. ecclesiastcum, de geestelijke arm, de
geestelijke overheid of macht ; — brachiaal, adj. (lat. brachiiilis, e) wat tot den arm
betrekking heeft

;

—bracliiometer, m.

gr. Chir. een armmeter, een werktuig om
den arm te meten ; -- brachióncus,
m. een ar mgezwel.

Brachmanen, z. ond. Br ahma.
Brachybiotiek, f. gr. (van brach^s,
kort) de kunst om het leven te verkorten
(als tegenstelling van m a k r o b i o t i e k); —
brachybiótisch , adj. korten tijd levend,
van korten duur; — brachychróniseh,
adj. korten tijd durend, kortstondig;

kortschrijver ; — Braehygraphie, f. de
verkortende schrijfkunst, z. v. a. steno-

g r a p h i e; --- brachykataléktisch
(vgl. k a t a l e k t i k o s, enz.) Poet. gebrek
onvolkomen in metrum of versvoeten ;-kig,

-- brachylogie, f. de kunst om ver
te spreken ; -- brachylógisch,-kort
adj. kort, ineen gedrongen, beknopt; -braehyloog , m. iemand, die zijne meening kort uitdrukt ; --- brachypnéuma,
n. gr. Med. de korte adem ; — brachypneumátiseh, adj. kortademig ; — braehypneea, f. de aamborstigheid, korta-

demigheid ; --- brachypódisch, adj.
kortvoeiig ; -- brachypótus, in. die
weinig en met korte teugen drinkt, gelijk
de teringlijders; -- brachyptera, n. pl.
N. 11. kortvleugeligen, kortvleugelige insec-

ten ; --- in. pl. gr. Geog.
kertschaduwigen, bewoners der heete lucht
zonnestralen meer loodrecht-strek,di

bráchislos, i , on, de, het kortste, superl. v.

brach^js, en v. chrónos, tijd) Math. de kromme
lijn an den snelsten val, een bijnaam der
c r c 1 old e (z. a.) -- brachysyllábus,
;

m. gr. Poet. een uit korte lettergrepen bestaande versvoet.

braconneeren,

fr. (braconnn,er, van

braque, oudfr. bracon, de b r a k, speurhond)
wilddieverij drijven, stroopen ; — braconnage, f. (spr. --ná-zj') wilddieverij, stroo-

perij ; — braconnier, in. (spr. ---njé)
een wilddief.

Brácos, m. pl. brazil. (port. bravo, eig.
spoorhond) slaven.
Bracteáten, m. pl. (lat., sing. bracteátus scil. iiummus, van bract&a, blik) blikmunten, holle munten van goud- of zilverblik, die op de eene zijde een' verheven'
stempel hebben, welke zich op de keerzijde
verdiept vertoont ; zij waren van de 12de
tot de 1 5d eeuw vooral in Duitschland
in gebruik, en heetten toen p e n n i n g e n
,

of denarli.

Bradyekoia, f. gr. (van bradys, lang
bezwaarlijk) de hardhoorigheid ; —-zam,

bradymasésis, f. Med. het moeijelijk

kaa ►.nw en ; -- bradypepsie, f. de trage
spijsvertering — brad' us, m. N. H.
de luijaard, al -- bradyspermatUs —
mus , n. moeijelijke zaadontlasting ; —
;

;

bradysurie, f. z. v. a. s t r a n g u r i e.
Braga 1) n. (cuss. brdga, v. tataarschen oorsprong) een naar bier gelijkende
drank uit haver, meel en hop in Siberië,
l\Tallachije, enz.
Braga 2), Brage, of liever B r a g i,
m. noord. Myth. de noordsche Apollo, de
god der dichtkunst en welsprekendheid, de
beschermgod der dichters, de gemaal van
Iduna, de zoon van Odin en Fre^a;
naar hem heet de dichtkunst bragur
(oudn. bracer); -- ter gedachtenis der don-
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den dronk men uit den hem gewijden beker
b r a g a f u l — Braga was ook de naam
van een vinnig hekelend tijdschrift in ver
dat in 18 3 en 18,1 4 te Utrecht uit--zen;
kwam en toen te niet ging.
brageeren, fr. (braguer, zich verlustigen, een woord van Rabelais) een wulpsch
leven leiden, den pronker spelen, zich grootsch
voordoen langs de straat.
Bragi, z. Braga 2).
Brahma of Brama, m. (sanskr. brahman, Nomin. brahmá) ind. Myth. het hoogste
wezen der Hindoes, de ongeschapen, eeuwige
God, ook P a r a b r a m a en A t. m a, geheeten ; toen hij de T r i m o u r t i ( z. ald.) had
voortgebracht, viel uit het midden van deze
een druppel, eene kiem op liet water, deze
werd tot een goudgianzig ei, en bet opperste wezen-zelf werd daaruit geboren ; als
zoodanig wordt zijn' naam met een accent
geschreven (B r a h ni a); als uitvloeisel van
zich-zelven heet bij nog N a r a y a n a, d. i.
die zich over de wateren beweegt ; H i r an y a g a r b h a of vrucht der gouden baar
groot natuur--moedr,Mahbt
verschijnsel; M a h a n-a t m a, de groote ziel;
S a t i, dc waarheid; Mout, de dood; —
brahmaísmus, n. de godsdienst der
Indiërs, die men voor de oudste van alle
godsdiensten wil gehouden hebben ;—brahmínen, brahmanen of brachmánen, ook g y m n o s o p h i s t e n geheeten,
de half vergode priesters en wetgevers bij
de Indiërs.
Brai of b r a y, m. fr. (spr. brè ; oudfr.
brai, slijk, teer, provenc. brae, it. brago, slijk,
V. 't oudn. brak, traan) eene soort van teer,
bereid van traan, pik, hars, enz., om te
kalfateren, scheepsteer, harpuis.
Braillard, m. fr. (spr. bra/jar; V.
brailler, en dit waarsch. van braire, balken,
luid schreeuwen, inz. van den ezel) een
schreeuwer, bulker.
Bram, f. of Bramzeil, n. Mar. liet
zeil boven het marszeil, dat door de bramsteng of de verlenging van den grooten
en fokkemast wordt gedragen ; -- bram
een matige wind, waarbij-zeilskot,f.
de schepen bramzeil kunnen voeren.
Brama, Brahma, Bramanen, z.
ond. Brahma.
Bramárbas, m. (vgl. het sp. en provenc. bramar, fr. bramer, schreeuwen, van
't oudhoogd. breman, brullen) naam van eenen
grootspreker in een blijspel van H o l b e r g;
van daar een snoever, grootspeken, windbuil, opsnijder;—bramarbazeeren,pogchen, snoeven, opsnijden, den ijzervreter spelen.
Braminen, z. B r a h m i n e n, ond.
Brahma.
Bramsteng, Bramzeil, enz. , z.
bram.
Brancard, m. fr. (spr. brankár; V.
branche) een draagzetel, draagstoel, draagbed; boom van een rijtuig, de dubbele dis
-selbom.
;

--
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Branche, f fr. (spr. bransj'; provene.
it. en midlat. branca, duitsch b r a n k e,
brante, voor klaauw, van 't lat. brachium,
arm, tak, enz.) eig. de tak van eenen boom;
oneig. de tak b. v. van een geslacht, geslachtstak, zijlinie, of van eene wetenschap
(vak), van eene handelszaak, enz.
Branchus, m. gr. (brdnchos) Med. eig.
keel ; de beeschheid, schorheid, ontsteking
van de amandelen ; -- branehotomïe,
f. luchtpijpsnede, opening der luchtpijp; —
branchien, pl. (gr. sing. brdnchos, n. en
doorgaans bránchion, pl. bránchia) de kieuwen der visschen.
Brancos, m. port. (ei g. de w i t t e n- --van bronco sp. blanco, wit, z. b 1 a n c)
de Lissabonsche poedersuiker in kisten.
Brandáris, m. Mar. groote lantaren,
die onder de mars van 't admiraalschip hangt;
de vuurtoren.
Brande, f. eene inhoudsmaat voor droge
waren in 't vorstendom Neufchatel 31,os5s
liters.
Brandebourg, iii . fr. (spr. braItd'boer)
eig. Brandenburg; eene soort van borduurwerk of galon rondom de knoopsgaten van
zekere kleederen ; ook een zeker belegsel
op dameskleederen en mantels.
Brandpiquet,n.nedcrd. -fr. (z. piquet)
soldaten met de handhaving der orde bij brand
belast ; Mar. een vaartuig, dat tot veiligheid
eener vloot de wacht houdt.
Brandy, m. eng. (spr. bréndi; za m engein. uit het oudeng. brandwinti, brandewijn,
d. I. gebrande wijn) brandewijn.
Bránka, f. (verwant met het russ. bran]
oorlog, brannik, krijgsman, poolsch bran/ca,
de krijgsgevaugene) de nachtelijke rekruten lichting in Rusland en Polen.
branleeren (spr. bran—) fr. (bran/er
brand filler, verklw. van brander, zwaaijen) schudden, waggelen, slingeren ; aarzelen, in onzekerheid zijn, weifelen ; — bran—
l0, m. een zekere naar de polonaise gelijkende dans, die ten tijde van Lodewijk XIV.
in gebruik was.
bras, m. fr. (spr. bra; van 't lat.. brachium)
de arm ; — bras-dessus, bras- dessous, fr. (spr.
bra desa, bra desóé) arm in arm, gearmd;
ook z. v. a. à bras ouverts (spr. abra zoewèr)
met opene armen, met veel hoffelijkheid,
vreugde, enz. b. V. iemand ontvangen.
Braséro,m.sp. (v. brasa,fr.braise,gloeijende kool) eene kolenpan, warmpan, zoo als men
die ?h Z.Amerika bij koude in elke kamer vindt.
Braspenning, m. eene nominale munt.
in het oude neder]. muntstelsel 6 4 ct.; men
wil bet woord afgeleid hebben van b r a 5sen, slempen, smullen, als kunnende men
weleer voor dien prijs een' lekkeren maaltijd hebben.
Brase, f. fr. (provenc. brassa, v. 't lat.
brachia, de [uitgestrekte] armen, pl. v. brach)um, fr. bras, de arm; braca) de vadem;
ook eene ital. ellemaat, b r a c c i o (z. ald.).
brassen, ni. pl. Mar. de beide touwen,
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BRATSCHE
waarmede men de raas en zeilen omhaalt,
om die de verlangde stelling te geven, welke
verrichting insgelijks brassen heet.
Brátsche, f. hoogd. (spr. brátsje; uit
het it. viola di braccio. (spr. --brátsj i) de
armviool, altviool ; z. viola z).
Brava, n. een bedwelmende drank der
Kamtsjadalen.
bravo, it. (nederl. braaf, hoogd. brat', fr.
brave, provene. brae, brava, waarsb. van
celtiscben oorsprong) goed, schoon, voor
wakker ; -- m. een dap--treflijk,
pere, moedige, wakkere strijder; in Italië
gehuurde sluipmoordenaar : pl. bravi, in
Turkije: de vrijwilligers in de ruiterij ; in
Amerika : de oorspronkelijke bewoners, die
voor de Europeanen de wijk dieper in het
land hebben genomen ; ook hot woord, waarmede men te gelijk in Italië een' tooneelspeIer toejuicht; geldt die toejuiching meer
personen, dan zegt men bravi, en is de
toegejuichte Bene vrouw, brava; — bravissimo, zeer braaf, uitmuntend, opperbest ;
— bravaeeio, it. (spr. brawátsjo) of
bravázzo (spr. brawátso) m. een twistzoeker, vechtersbaas, kemphaan ; — bravache, m. ffi. (spr. brawásj') een grootspreker, pogcher, zwetser, windmaker; -braverle, f. pralerij, pronk --- bravoure, f. fr. (spr. brawoer') de schitterende
dapperheid, onverschrokkenheid, de moed,
heldenmoed ; -- bravour-aria, f. fr.ital. een meesterzang — braveeren,
fr. (braver) trotseeren tarten, honen, met
verachting bejegenen ; — bravade, f.
opgeblazenheid, trotschheid, snorkerij, pogcherij.
Bray, z. b r a i.
Braza, z. braccio.
Braziliaan, m. een edele topaas uit
Brazilië — brazíliehout, z. fern a mb u k ; — braziliéthout, valsch of onecht braziliehout.
Breecie, f. it. (spr. brélsje ; fr. brèche,
oorspr. van 't duitsche b r e c h e n, ons b r eken) ook brocatella genaamd, cone kalkachtige marmersoort, uit fragmenten van
verschillende kleuren gevormd en door een
kalkaardig cement, vereenigd ; marmer van
Arriége, Aix, Andaluzië, enz.
Brêche, z. bres.
bredi-breda, ads. fr. ter vlugs, in
der ijl, in overhaasting ; als subst. n. een
verward gesnap, mengelmoes.
Bredouille, f. fr. (--dóélj') verwar
ontsteltenis, verlegenheid; de dubbele-ring,
partij in het tiktak-, trintrac of toccateglispel; ook de rekenpenningen, waarmede die
partij wol dt aangeduid.
Breeze, m. eng. (spr. brie) eene fris
bries.
-schekolt,z.
Brégma, n. gr. (van brèchein, bevochl.igen) de kruin van het hoofd, dus genoemd.
naar men zegt, omdat dit deel bij kinderen altijd vochtig en week is en het laatst
hard wordt.
;

;

;

Ui

Brelan, n. fr. (oudfr. brelenc, berlenc,
een bord voor het dobbelspel, v . b. duitsch
bretlin, bretlein of bretlinq) een hazard- of
kansspel met, kaarten; van daar het werkw.
brelandeeren (fr. brelander), gedurig
hazardspelen drijven.
brelic-brelóc of breliq'ac-e-brelóque, fr. onov erdacht, overijld, over hals en kop ; ook
z. v. a. hocus-pocus (z.ald.) — breloque, f. (spr. - -lok' ; vgl. het fr. loqu-e,
lap, harde, oud.n. lókr, iets afhangends) sierlijke kleinigheden, enz. aan horlogie- kettingen.
Brenta, f. (vgl. het duitsche brento, een
houten vat voor melk, gezouten vleesch, enz.)
Bene wijnmaat in Italië en elders : te Milaan '75,55:!, in Pieniont ti 0,334, te Freiburg 39,05 liters.
brephotrophium, n. gr. (brephotrophéion, v. brépphos, ligchaamsvrucht, pasgeboren kind, en tréiphein, voeden) eig. een
huis ter voeding van kinderen ; een vondelingshuis.
Bres, f. (fr. br& he, it. bréccia, oorspr.
duitsch, v. breken) Mil. eene geschoten
opening in den muur of den wal eener
stad ; liet stormgat, de stormopening, de
muur- of wwafbreuk, die door de bresbatt e r ij e n bewerkt is, als het heet, dat zij
bres geschoten hebben.
Brésehíth, hebr. (d. i. in den beginne)
het eerste boek van Mozes, dal, met dit
woord begint.
Bresciaansch staal, n. eene soort
van ruw staal van B r e s c i a in Opper-Italië.
Bretagne, f. fr. (spr. — tánje) een landschap (weleer hertogdom) van N.Frankrijk,
sedert de t de eeuw door vluchtende Britten uit Engeland bevolkt en Britannia minor
(Klein-Brittanje) geheeten; van daar
bretagne, f. een oude, deftige fransche
dans van twee personen ; ---- bretagnes,
f. pl. eene voortreffelijke soort van fransch
linnen ; -- de inwoners van Bretagne heeten
Bretons : van daar bretonne, f. een
vrouweregenmantel ; eig. Bene kleeding der
vrouwen uit Bretagne.
Bretéllen of bretels, f. pl. fr. (bretelles, verklw. van 't oudfr. en provenc. bret,
vogelstrik, sp. brete, beenkluister, en dit v.
't oudhoogd. brettan, slingeren) draagbanden ,
broekdragers, galgen.
Bretons, bretonne, z. ond. B r etagne.
brezis, breve, lat. kort ; brevis, f. Muz.
eene noot, die tweemaal sneller gaat dan
die haar vooraf gaat of volgt; in, brevi, in
't kort, in korten tijd, welhaast ; —alla breve,
ital. Muz. in gezwinde maat, elke noot nog
eens zoo snel ; — brevi mnanu, kort en goed,
kortaf, zonder omstandigheden, zonder wijd
(lat. brevi tas)-lopighed;f.
de kortheid ; -- brevithtis causa, kortheidshalve, om kort te zijn ; -- brevlter, korte lijk, in het kort ; — breve, f. it. (ook
briéve, waarvan ons nederl. brief komt)
eig. een kort schrijven, inz. een minder vor;
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melgk schrijven van den paus aan staten,
vorsten, enz. wegens zaken van gemeen
belang, op de gladde zijde van perkament
geschreven en alleen met den visschersring
(annulus piscatóris) in rood was bezegeld;
zij onderscheidt zich van de b u 1 (z. ald.) door
minder algemeene belangrijkheid ;
brevet, n. (fr. spr. brewè) een open geschrift,
waardoor iemand eene gunst, een' titel toegestaan, een pensioen, een voorrecht ver
een' post, eene bediening geschonken-lend,
wordt, enz. (patent, diploma);—brevet,
d'invention (spr. —dènwansión) eene ver
aan den uitvinder van eenige zaak-guni
om gedurende eenige jaren daarvan alleen,
met uitsluiting van anderen, voordeel te
trekken, uitvindings-patent, octrooi; —breveteeren, zulk een octrooi verleenen ; —
brevarium, lat., of brevier, n. het gebedenboek der r. kath. geestelijken, het gebedenformulierboek, zoo geheeten, omdat het
uit korte uittreksels bestaat ; ook het bidformulier; — brevier, ook Typ. eene
soort van drukletters (z. a.) -- breviatoren, m. pl. ambtenaars aan het hof
van den griekschen keizer, die brieven schreven en vertaalden ; -- breviatuur, f.
verkorting, kort begrip ; — breviloquéntie (spr. —kwénts-ie), f. (lat. brevíloquent)a)
kortheid in het spreken, karigheid in woorden.
Briancónseh krijt, eene soort van
witten, weeken talk-, spek- of zeepsteen
van B r i a n c o n in Frankrijk, waarvan o. a.
de kleermakers zich bedienen om op het
laken de lijnen te trekken, die den snid
aanwijzen; ook maakt men er vetvlekken
in wollen en zijden stoffen mede uit ; nog
bedient men zich er van, om aan zekere
behangselpapieren een' blinkenden paarlemoèrschijn te geven.
Briareus, in. Myth. een reus met 100
armen en vijftig hoofden met vuurbrakende
monden; oneig. iemand, die alles samen
-schrapt,
een schraper.
Brieóle, f. fr. (van 't mid. lat. bricola,
een oud werpgeschut, waarmede men steenen tegen de muren, enz. slingerde) bij het
biljart de terugsprong, de terugkaatsing, het
terugstuiten des bals van den band af ; e e n e n
b a l par bricole m a k e n, d. I. hem door
eene afstuiting van den band in den zak
stootgin ; van daar par bricole, fig. niet rechtuit of ronduit, maar door omwegen, van ter
zijde, langs bijpaden, met draaijerijen ; -^--brieoleeren, doen terug springen, door
afstuiting van den band maken ; oneig. niet
eerlijk handelen, kale uitvluchten zoeken,
draaijerijen maken.
Bries, f. (fr. brise, eng. breeze, it. brezza,
sp. britia, brisa, brisca; van eelt. oorsprong)
een op zekere tijden waaijende zachte zeewind ; een zachte wind, koelte.
Briga, f. mid. lat. en ital. (fr. bríguee;
vgl. brigueeren) twist, strijd, oneenigbeid; partij, aanhang, rot ; — brigade, f.
fr. (sp. brigada, ital. brigdta, hoop, troep,
—

;
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eig. en oorspr een strijdende hoop) eene
groote legerafdeeling, uit verscheidene bataljons voetvolk en escadrons ruiterij bestaande en waarover een brigade generaal of brigadier bevel voert ; —
brigadier, m. ook de krijgsman, wiens
rang bij de ruiterij met dien van korporaal
bij de infanterie overeen komt, een wachtmeester; — brigand, m. fr. (spr. brigán ;
van 't ital. brigáaate, partijganger, onruststoker) een roover, dief, plunderaar, straatroover; weleer in Frankrijk ook een lichtgewapend soldaat, die eene brigandine, een
zeker harnas of maliënkolder droeg ; — brigandage, f. (spr. —dá-zj') de straatrooverij, struikrooverij, afzetterij ; — brigan
fr. (brugander) straatrooverij drij--dern,
ven ; — brigantijn, m. (fr. brigantin,
it. brigantino, mid.lat. brigantinus, oorspr.
een roofschip, vgl. brigand) een galeivormig schip met een laag boord, gevoerd door
10 tot 15 paren roeijers, en dat ongeveer
100 man kan voeren, eertijds menigvuldig
in de Middellandsche zee tot zeerooverijen
gebruikt; een snelschip, een licht vracht- of
oorlogschip met 2 masten.
Brighella, m. ittdi. (v. briga, z. aid.) een
karakter-masker van het italiaansche volks
een' sluwen, ingebeelden burger voor -tonel,
-stelnd.
Brightsche ziekte (naar den eng.
geneesheer Bright [spr. brait] , genoemd) eene
acute waterzucht met afzondering eener
eiwitstoffige urine.
Brigítta, oudd. vr. naam (Brigida, waar
verwant met Bertha, z. ald.) de stra--sch.
lende, prachtige ; — Brigitten – orde of
orde van St.-Salvador, eene geestelijke
monniken- en nonnenorde, gesticht in 1348
door B r i g i t t a, dochter van Birger, koning
van Zweden, die in het jaar 1391 door
paus Bonifacius IX. onder de heiligen geplaatst of gekanonizeerd werd.
brigueeren (spr. géren) fr. (briguer,
it. en mid.lat. brigare, twisten ; aanhoudend
smeeken ; ijverig streven ; vgl. het noord
breka, bidden, bedelen, ital. briccone,-sche
bedelaar, waarsch. echter van celtischen oorsprong) iets door de gunst van anderen,
door inwerking van vrienden, door kuiperij
zoeken te verkrijgen, ijrerig aanhouden, najagen ; — brigue, f. z. b r i ga ; — brigueur, m. (spr, —geur) een bekuiper,
gunstbejager.
Brik, f. (eng. brig, van 't fr. barrique,
last, dus eig. lastschip) een licht vrachten oorlogschip, een snelzeilend vaartuig, dat.
eenen grooten en eenen fokkemast met steng en en bramstengen, en als oorlogschip 10
tot 30 kanonnen voert.
Bril, m. Mil., z. lunette, ond. l u n a ;
brildaalders, m . pl.
vgl. ook b e r y 1 ;
zekere daalders, in de laatste helft der 16de
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
–

—
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eerste letters van het versje : Was kil /t den
Augen Licht and Brill, Der sick selbst nicht
helfen and kennen will, d. I. wat baat voor
de oogen licht en bril, die zich -zelv' niet
helpen en kennen wil.
brilleeren (spr. bri-ljéren), fr. (briller,
ital. brigliare, provenc. en sp. brillar; v. 't
lat. beryllus, een zeegroene, zeer blinkende en
doorzichtige edelsteen) briljeeren, schitteren, glinsteren, blinken, pronken ; -- bril
adj. (fr. spr. bri-lján) briljant, schit--lant,
terend, glinsterend, blinkend, uitstekend, voor
— briljant, m. in 't algemeen-treflijk
ieder geslepen edelgesteente, inz. de diamant,
als bij zoodanig is geslepen, dat zijn bovenste deel een vlak (tafel) heeft, dat door
vele vlakken is omringd ; -- brillánte, adv.
it. Muz. zeer vurig, levendig — briljanteeren (fr. brillanter) diamanten tot bril
slijpen, met glanssteen bezetten ; —-lante
briljantkever, m. N. H. de juweel- of
diamantkever, ook snuitkever genoemd, een
prachtige tor van Brazilië, hebbende de
grootte eens meikevers niet getande en van
oortjes en slippen voorziene dekschilden
waarop veelverwige goudkleuren prijken ; —
briljantvuur, n. eene soort van vuur
dat stralende, bloem- en stervormige-werk,
vonken werpt, en uit meelpoeder, ijzervijlsel en wat zwavel bestaat.
Brimborions, pl. fr. (spr. brèi2borión;
oudfr. ook breborion, Of misvormd v. 't lat.
breviarium, Of van 't provinc. fr. brimber,
bedelen) kleinigheden , vodderijen , verlat.jnscht brimborium, n vodderij, nietig
bij Gothe in zijn' Faust).
-heid(b.v
Bríncolo, m., pl. bríncoli, it. (spr.
brien—) rekenpenningen, speelmerken, vischjes (fiches).
Brioche, f. fr. (spr. briosj'; V. ii. duitsch
brechen, kneden, nl. het deeg; van daar
brechbank, de plank, waarop gekneed wordt,
en breche, het hout, waarmede men kneedt,
en brioche, provinc. fr., de vlasbraak ; vol
een franschen etymologist echter, zoo-gens
geheeten naar den naam des pasteibakkers,
die 't gel ►ak uitvond) een gebak van meel,
eijeren, melk en boter, boterkoek, tulband;
fig. een domme zet, lompe streek.
Briolétten, f. pl. drupvormige bril
V. a. pendeloquen.
-jante,z.
Brión, m. een goede fransche wijn; Bot.
eikenmos, koraalmos.
brióso (spr. s z) of con brio, it. Muz.
met vuur en levendigheid, vurig, levendig.
Briqueteeren (spr. q u k) , fr. (v.
brique, baksteen, klinker, en dit van 't eelt.
brig, gebakken aarde) met baksteenen beleggen, of als baksteenwerk beschilderen; briquetage, f. (spr. briketá-zj'), geschil
-derbakstnw.
Brise, f. fr. (spr. briez'), z. bries.
Brissotin, m. fr. (spr. bri- sotèn) een
aanhanger van B r l s s 0 t, dien men in €fie
fransche revolutie in 1791 voor het hoofd
der Girondisten hield; — brissotísmus,
;

;
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het politieke stelsel van B. en zijne aan
-hangers.

Brisure, fr. (spr. --- zuur') fr. (v. briser,
breken, provene. brisar, brizar; van eelt.
oorsprong: iersch brisint, gael. bris, ik breek)
eig. breuk, berst; Mil. de verlenging van de
verdedigingslinie, dienende om de bedekte
flank te maken ; korte linie van 4 of 5 vademen tot aan de gordijn en borstwering.
Brit, m. (lat. Britto, Brite, Britannus,
Of naar den wallizisehen stamheld Bryt,
Brydain of Prydain benoemd, Of van 't wal
brith, bont, dewijl de oude Bi fitten-lizsch
hun naakt ligchaam plachten te beschilderen, weshalve de Caledoniërs, een deel der
noordelijke Britten, bij de Romeinen Picti,
d. i. beschilderden, heetten) een bewoner
van Engeland, een Engelschman ; van daar
Brittannië of Britannië, n. (lat. Britannia, vgl. A 1 b i o n) Engeland; Groot—
Brittannië, Engeland, en Schotland ; —
Brittánnia—metaal, n. een in Enge
uitgevonden metaalmengsel van tin,-land
messing, antimonium en bismuth, dat zilverachtig wit is.
Britiniánen of britiniers, ln. pl.
eene bijzondere broederschap van augustijner monniken, naar hunne eerste woon
-platsBrindemkva;tco,
sedert 1186.
Brittanje, Brittannië, enz., z. ond.
Brit.
Brizo, f. gr. (waarsch. van bridzein, inslapen) Myth. eene op Delos vereerde godin,
die door droomen orakelen sprak ; van daar
brizomantie (spr. t ts), f, de waar
uit droomen, droomuitlegkunde. -zegrij
Brocaat, n., brocade, f. (fr. brocart,
it. brocáto, v. 't mid.lat. brocare, provene. brocar, fr. brocher, steken, stikken; vgl. b r oc h e, b r o c h e e r e n) eene zijden stof met
opgewerkte bloemen, enz., zijden goud- en
zilverstof; — brocaatpapier, metaal papier, geverwd papier met opgedrukte goud figuren ; — brocatél of brocardél,
f eene soortgelijke, maar geringere stof van
katoen of gemeene zijde : Min. eene soort
van geel, roodachtig of violetkleurig italiaansch marmer.
Brocanteur, m. fr. een kunsthandelaar, een verkooper van platen, schilderijen,
enz. ; — brocanteeren , kunsthandel
drijven, allerlei kunstvoorwerpen koopen en
verkoopen.
Brocardel, z. ond. brocade.
Brocardicum, brocardium, n.
mid.lat. (waarschijnlijk naar de verzameling
van kerkwetten : Brocardica, Brocardicorum
opus, nagelaten door den bisschop van Worms,
B u r k a r d, bij de Italianen en Franschen
It r o c a r d geheeten) Jur. eene korte leerspreuk, korte rechtsregel, in 't algemeen een
rechtsspreukje der middeleeuwen, dat niet
in de bronnen staat, maar dat dikwijls door
de leeraars valschelijk gemaakt en voor echt
uitgegeven is.

=
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Brocatel, z. ond. brocade.
Brocatella, f. it., z. b r e c c i e.
Broccoli of brócoli, m. pi. it. (sing.
bróccolo, d. i. eig. spruitje, v. brocco, spruit,
kiem) spruitkool, asperzie-kool, zomerkool,
eene it. koolsoort.
Broche, f. fr. (spr. brósj'; provene en
sp. broca, it. en midlat. brocca, spies, houten naald, oudfr. bros, it. brocco, spits, spiets,
spitse pin) in 't algemeen spies; eene groote
naald, spil, spit, enz., inz. eene borstnaald
der dames ; — brocheeren, fr. (brocher)
bij boekbinders: innaaijen; ook bloemen en
figuren op zijden en wollen stoffen werken
(vgl. brocaat, brocade) — brochure, f. een slechts doorgestoken boekje ; een
vlugschrift, een geschrift van weinig omvang; — brochuríst, ni. (fr. brochurier)
een vlugschriftschrijver.
brodeeren ; broderie, fr. (door letterverzettíng ontstaan uit ho r d e e r e n, omdat
de broderies de boorden (bords) of randen der kleederen versieren), z. borduren, bordure, ond. boord.
Brodequins, m. pl. fr. (stir. brod'kèn)
zeker schoeisel, halve laarzen ; tooneellaarzen (in het blijspel); ook eene soort van
pijniging met planken en wiggen, spaansche
laarzen, scheerijzers.
Broderie, z. b r o d e e r e n.
Broek, f. Mar. (zw. brok, fr. brogue)
zwaar touw tot bevestiging van verschillende,
voorwerpen ; zeildoeksebe bekleeding, ook
broeking geheeten ; — broekstuk,
n. dat gedeelte van een kanon, 't welk zich
achter de tappen bevindt.
Broglio, m. it. (spr. bró-ljo; vgl.
b r o u i 11 e e r e n) de verwarring; opschudding,
muiterij, opstand; ook een lichte, aangename
ital. wijn ; naam van de vergaderplaats der
vroegere nobili te Venetië.
Brom, n. verkorting v. bromium, z.
aid.
Bromatographie, f. gr. (v. brfma,
spijs) beschrijving der voedsels ; — bromatologle, f. de leer der voedingsmiddelen, spijs- en drankleer; — bromatolÓgisch, adj. die leer betreffend, voed
— brómatometer, m. de-selkundig
spijzenmeter, een werktuig tot afweging an
de dagelijksche voeding.
. Bromelia, f. (naar den zweedschen
arts en botanicus B r o m e 1, overleden 1705,
benoemd) eene uitlandsche plantensoort, welke
o. a. de ananas bevat.
Bromlos, m. gr. (v. bróinos, gedruisch)
de getiermaker, bijnaam van Bacchus, wegens het getier, dat de bacchanten op zijn
feest maakten.
Bromium, n. (v. het gr. bramos, stank)
Chem. een metalloïde, dat in de methodische
rangschikking der elementen tusschen het
chloor en het sodium staat ; het ontleent
zijnen naam v an zijn' onaangenamen reuk,
heeft een' walgelijken, brandenden smaak en
is een der heiigst werkende vergiften. Het
;

;

-

BROUILLEEREN.
werd door B a 1 a r d in 18 ti ontdekt en
bevindt zich in zeewater, zeeplanten, zeedieren en in vele minerale wateren, met het
magnesium en somwijlen met het potassium
vereenigd; — van daar bromium —, bij
verkorting brom-zuur, -potassium,
-sodium, enz.
broncheeren (spr. bronsjérenn,) , fr.
(broncher; ital. broncare, V. bronco, stam,.
boomstomp (ronco, lat. truncus) struikelen, een' mistred doen, dwalen, blijven steken.
Bronchus, m. gr. (brónchos) de keel,
luchtpip; — bronchia, n. pl. gr. de
luchtpijpstakken ; — bronchiaal, adj.
de luchtpijp betreffend ; --f. Med. de ontsteking der luchtpijpstakken ;
— bronchocèle, f. de luchtpijpbreuk;
het kropgezwel; --- f.
de piepende stem bij heeschheid ; — bron
f. de luchtpijpsnede, eene chi--ehotmi,
rurgische snede in de 'uchtpijp, waarvan
.tsclepiddes de uitvinder is.
Brons, n. (fr. bronze, it. bronzo, sp.
bronce, midlat. brónziumn, en dit Of van 't
it. brunízzo, bruníccio, bruinachtig, v. Bruno,
bruin, met accentverschuiving, of verwant
met het oudn. bras, angels. bras, eng. brass,
erts, messing, koper, met inschuiving van een'
neusklank -; vgl. het slay.-wendisch bron, erts,
metaal) een bruinachtig metaalmengsel of
erts, waarin het koper 't voornaamste gedeelte uitmaakt ; klokspijs, klokmetaal, gieterts ; — bronzen (fr. bronzen) eene ertskleur geven, overértsen, niet koperkleur overdek ken ; zwart verwen (van leder).
Brontéum, n. gr. (v. bronté f., donder) het donderwerktuig op schouwtooneelen ; — brontia, n. pl. dondersteenen;
— brontologie, f. de donder- of onNveêrsleer; -- brontophobie, f. de onweersvrees, de vrees oor den donder; —
brontotheologie, f. de erkenning van
God uit de verstandelijke beschouwing van
het onweder, eig. de donder-godgeleerdheid.
Brosserie, f. fr. (v. brosse, borstel)
borstelmakerswaren, borstelwerk ; — bros
f. kleuring van het leder met den-sitre,
borstel.
Brouette, f. fr. (spr. broe -étt' ; provine. birouette, v. 't lat. biróla, stil. rheda,
V. birótus, a, um, tweeraderig, en dit v.
bi, bis, twee, en rota, rad) weleer een
fransche handwagen met twee raderen, die
door één' mensch werd getrokken ; nu een
klein voertuig met één wiel, dat men oor
zich uitduwt, een kruiwagen.
Brouhaha, n. fr. (spr. broe—) een
verward geschreeuw, vreugdegeroep, toejuíching van eene volksmenigte, van aanschouwers, enz.
brouilleeren (spr. broeljéren),fr. broullIer, ital. brogliare) in wanorde of verwar
brengen, door elkander werpen, ver -ring
ook oneenig maken of worden, ver-waren;
onlust verwekken ; met i e m a n d-delhi,
gebrouilleerd zijn, met hem oneens zijn,

in geene goede verstandhouding lever, overhoop liggen, in misverstand zijn; —brouillamini, n. verwarring, wanorde, b. V.
in een huishouden ; Pharm. eene boluspleister; ooh een artsen(jmengsel — brouillement, n. (spr. broelj'mán) en brouillerle, f. t weedracht, oneenigheid, misverstand, twist, strijd, geharrewar;—brouil;

lon, n. (spr. broeljó7z) ook brouillard
,

(spr. broeljár) het klad, het eerste ruwe
schriftelijk ontwerp ; het kladpapier, kindschrift; de planteekening; Knit. liet klad boek, w aarin allerlei zaken slechts voorloopig ter herinnering worden aangeteekend.
Browniaan, in. een aanhanger of
vriend der prikkelings- of opwekkingsleer
van den engelschen geneesheer Brow n

(gest. t 788) — brownianismus, n. de
;

prikkelings- of opwekkingsleer van dien arts.
Brownísten, ni. pl. eene secte van
Puriteinen (z. aid.) in Engeland, door Robert Browne in 1580 gesticht.
Brueíne, f. Chem. het werkzame beginsel of de organische zoutbasis van den bast
van valsche a n g u s t u r a, een hevig vergift.
Bructeren, rn. pl. (lat. B r u c t é r i)
een oude duitsche volksstam, die aan beide
zijden der Eems, noordwaarts tot aan de
Friezen, oostw. tot aan de Wezer, zuidw.
tot aan de Lippe en westw. tot aan rle
Vecht woonde.
brueeren, fr. (bruir, van 't cell. tie,
water) Tech. de stoffen niet damp of stoom
laten doortrekken om ze leniger, zachter
te maken.

Brugbroeders, ni. pl. (fr. /'rr-ges 1)o12tifes) een chr. genootschap van de 13óe tot
de Iade eeuw in Z.Frankrijk, gesticht door
B e r e z e t, dat zich inz. bezig hield met

het aanleggen van h r u g g e n, overvaarten,
pleisterplaatsen, enz.
Brugman [Jan] , een minderbroeder
der t .;de eeuw, een rondreizend prediker,
die door zijne zonderlinge, hartstochtelijke
preekmanier den volkshoop in de Nederlanden op zijde kreeg, zoo zeer, dat de kracht
zijner quasi-welsprekendheid bij ons is overgebleven in het spreekwoordelijk zeggen:
al kondt be als B r u g in a n praten.
bruineeren, z. ond. b r u n e t.
Bruit, m. fr. (spr. bra-í ; V. bruiice,
bruischen, ruischeit ; provenc. brubir, bruz-ir,
mid.lat. b7wg,ire , v. eelt. oorsprong) liet
gedruisch, geraas, getier, gemompel, gemor,
gerucht.
Brumaire, m. fr. (spr. bruinr', v. 't
lat. bruma, winter) de nevelmaand in den
voorm. flr. republikeinschen almnanak, loopende van den 22sten October tot glen 2,Osten
November; — brumaal,adj. lat. (bricmdlis,
e) winterachtig, wintersch.
Brummer, m. (d. i. R r o in B e r g e r)
eene in B r o m b e r g geslagene poolsche zilvermunt 3 centen ; ook eene kopermunt
an gelijke waarde.
Brunehilde (owwrllioo r1. trr uniirili, v.
-
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brun-i, brunja, pantser, en hilti, krjgsgodin
V. hilt, strijd) oudd. vr.naam : de gèharnaste
krijgsgodin.

Brunélle, f., z. prunellen; ook een
fraaije lage heester met groote blaauwe bloemen, berenoor (nw.lat. brunellia, naar den
ital. botanicus Gabr. B r u n e l l i benoemd).
brunét, fr. (v. beun, it. en sp. bruno,
mid.lat. brunus b r u i n, brandkleurig: ook
blinkend, schitterend, oudhoog 1. br%n, v.
br1i n2,nan, got h. brunnans bernen; barnen,
branden) bruinachtig, inz. bruinharig, donkerharig; als subst.: iemand met bruine,
donkerklenrige haren; vr. brunette; —
bruineeren (fr. brunir) bruin (d. I. blinkend, schitterend) maken, polijsten ; bij boek
glanzen van de snede des boeks-bindersht
met eenen wolfstand.
Bruno, oudd. (v. bron, bruin) mansn.:
bruine, de door de zon bruin gebrande.
brusque, fr. (spr. bruusk'; ital. brusco,
wrang, scherp) barsch, ruw, grof, norsch,
haastig, oploopend, driftig, onstuimig, kort
van stof;--bruscaménte, adv.ital. Muz. driftig,
woest, onstuimig; --- brusqueeren (fr.
brusquer) onheusch bejegenen, ruw, barsch,
onbeschoft uitvaren, toesnaauwen ; — brusquerie, f . de barsche, norsche bejegening,
(le oploopendheid, liet toesnaauwen.
Brussen, pl. ruls. (sing. bros) vierkante,
zoogenaamde engelsche balken uit Riga.

brutaal, brutalizeeren, enz., z. ond.
Brutus.
brutto , it. (spr. broeto) bruto (eig.
leelijk, onrein, ruw, onbewerkt ; V. 't lat.
!,r utus, log, zwaar, plomp) Kmt. het gewicht
eener waar met de baal, de kist, het fust,
den omslag, het inpaksel mede gerekend, in
tegenst. met netto (z. ald.); — bruto–
bedrag, het beloop zonder aftrek der on-

kosten ; - bruto-vermogen, het gansche vermogen neet insluiting der schulden.
brutes, a, 'iI rn, lat. (oorspr. zwaar, log)
onverstandig, dom, gevoelloos ; — br uta,
fortuna, z. ond. Fortuna; bruto fulmina,
z. ond. f u iinineeren;--Brutus,mansii.
►le domme, stompe ; — brutum, n. een
beest; een zeer dom mensch ; -- brutaal,
adj. beestachtig, onbeschoft en dom : onredelijk, onbeschaamd, ongemanierd, grof; —
brutalizeeren, onbeschoft bejegenen, onwellevend, lomp behandelen ; -- brutaliteit, f. een beestachtig, lomp gedrag;
Moeste drift; onbeschofte beleediging, ver
-regandlomphi,vtwerk;—butesceeren (lat. brufesc!Iie), verdierlijken,
tot een dier worden ; ---- brutificeeren,
nw.lat. tot een dier maken, verdierlijken.
„

Brygma, n., of brygmos, m. gr.
(v. br^chein, knersen, br'kein, bijten) Med.
het knersen der tanden, in eene kramp der
kaauwspieren bestaande.
Bryologie, f. gr. (v. bryon, mos) de

beschrijving, de leer der mosplanten ; —

bryoloog, ni. een kenner dier planten.
Bryon a, f. tat. (r. brhon rr, v. bryein,
41
Ie)
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welig groeijen), de tivilde wijngaard eene
wilde 1 ruipende plant, welker blad naar dat
van den wijngaard gelijkt.
,

B'schores of Beschoren, joodsch:
arglistig gewin.

Bucanier, z. b o u c a n i e r.
Buccin^tor, m. lat. (van buccina,
trompet) eig. trompetter; Anat. de trompet
-terspi,knbadervn
mond, die de wangen uitzet bij het blazen
op de trompet ; — buccinieten,m .pl. nw.
lat. trompet- of bazuinslakken, eene soort
van versteende kinkhorens.
Bucco, m. lat. (v. bucca, wang, dus eig.
iemand met opgeblazen wangen) een onnoozele hals, bloed, domkop, lompert, plomp
mensch: N. H. de baardvogel.
Bucéros, n. gr. (bukeros, ossenhoornig, van boes, os, en leeras, hoorn) de hoorn of rhinocerosvogel van Indië en Afrika; —
bucentaurus, m. gr. (vgl. een t a u r us)
Myth. een monster, half mensch en half
stier of ezel ; ook bucentoro, it. (spr.
boetsjentóro) het prachtige schip, waarop
eertijds de doge van Venetië met de Adriatische zee trouwde, bij welke gelegenheid
hij eenen gouden ring in het water wierp;
de laatste bucentoro werd in 1728 gebouwd, en men vertoont nog in Venetië een
overblijfsel dezer rijk vergulde galei ; --bucephálus, m. gr., eig. BukephálOs (v. keph,ai , hoofd) ossekop ; het strijd
ieder-pardvnAlex Grot;
lievelingspaard, pronk- of staatsiepaard; —
bucephalophórisch, adj. een' ossekop
dragend.
Buehanísten,m . pl. leden eener secte,
in de 1 5d eeuw in Schotland gesticht door
Elizabeth B u c h a n.
Buckskin, n. eng., eig. bokkevel (van
buck bok, en skin, vel) sterk, gekeperd
woltegoed voor broeken.
bucóliseh, enz., z. bukolisch, enz.
Budget, n. eng. (spr. budzjet, of fr.
bu(lzjè, v. het oudfr. bougette, leêren buidel,
verklw. v. bouge, hoge, leêren zak, it. bolgia,
lat. bulge, door Festus als een gallisch woord
aangeduid, iersch-gwl. bole, bolg, balg) een
lederen zak, valies, randcel, enz. ; in Enge
kwam het woord als bougette met-land
Willem den Veroveraar, werd in budget
verspeld en kreeg later de beteekenis van
de brievetasch, waarin zich de rekening
der staathuishouding bevond; thans in de
meeste landen : de staatskas- of fnantierekening zelve, het jaarlijksch overzicht van
de waarschijnlijke inkomsten en uitgaven
van een rijk, eene stad, enz.
Budléja, f. Bot. een struikgewas met
eironde bladeren en oranjekleurige bloesems,
naar eenen Engelschman B u d l e y in 1733
benoemd.
Buen – Carlo, m. (spr. u oe), een
spaansche zoete wijn in Valencia.
Bu$'a, f. it. (spr. u oe; vgl. b o u ff o n) eene grap, pots, klucht.
--

Buffalo, m. eng. (it. en sp. bufalo,
nw.lat. bos bubálus) de buffel, buffelos,
wilde os met achterwaarts gebogen horens,
in Afrika en Azië te huis behoorende, en,
getemd zijnde, als trekdier zeer bruikbaar.
Buffét, n. (fr. spr. bu fé ; ital. bu fPetto,
sp. bu fete, mid.lat. bu fetum, oorspr. pronk
lat. abacus, van 't oudfr.-tafel,z.vh
bou/fer, opblazen, zwellen, van daar
buffer,
in oudfr. buffo,, pronk, pracht) eene schenktafel, aanrechttafel ; tafelkas, zilverkas.
buffo, buffóne, z. bouffon.
Bufonieten, m. pl. (van het lat. bu fo,
pad) N. [ I. paddesteenen, slangenoogen, ver
deden, inz. tanden van visschen,-stend
grijsbruin van kleur met ronde vlekken.
Bug, b e d b u g, m. eng. een scheldnaam
der Engelschen in Ierland.
Bugalet, n. fr. een kl. overdekt vaar
masten, op de kusten van-tuigmew
Finistère.
Buis,f.nederl. (mid.lat. bussa, busa, oudfr:
base) een holl. vaartuig ter haringvangst.
Bujaro, m. sp. (spr. boecharo) eener
soort van fijne potaarde, waar van men in
Spanje de vazen maakt, die men a l c a rra za s heet.
bukólisch, adj. gr. (v. bukólos, herderlijk ;—bukolisehe gedichten, bukolika, n. pl.herdersdichten, 'i d y 11 e n, b.v.
die van Virgilius; —bukolisch dichter, of bukolicus, een herderdichter;
— bukoliásmos, m. het herderslied.
Bul, n. hebr. naam van de 8ste maand
des burgerlijken jaars bij de Joden, overeenkomende met een gedeelte van onzen Oe
naar de-tobernNvm,zghetn
zware regenbuijen, die in deze maand (c h e sv a n) nedervielen ; — zie ook b u 11 e.
Bulbu.s, m. lat. Bot. de knol eener
plant, bol, bloembol, bolwortel ; de oogbol;
— bulbifórm, adj. nw.lat. bol- of knol
(lat. bulbósus,-vormig;—bules,adj.
a, urn) knol- of bolachtig.
-

Bulgaar, m., pl. Bulgaren, de inwoners van Bulgarije, oorspr. een tataarsche,
later een slavonische volksstam ; in de middeleeuwen (lat. I3ulgari) de algemeene benaming voor ketters (vgl. b o u g re).
Bull, m. eng. (spr. boel) eig. stier; eene
ongerijmdheid, domme streek of zet, belagchelijke onzin, wartaal (in deze beteekenis
afgeleid van een' koddigen, zich zelven vaak
tegensprekenden pleitbezorger tijdens Hendrik VII., Obadiah B u. l 1 geheeten), van
daar een e n bull maken, een' bok schieten, een' flater maken, een' dommen, onnoozel-naïeven zet doen ; de Engelschen leggen inz. den Ieren het maken van b u 11 s
ten laste ; — John Bull (spr. dzjOn — ),
iron. eig. Jan Bul of Stier; het verpersoonlijkt nationaal karakter der Engelschen, de
vertegenwoordiging van den grooten hoop in
zijne nationale eigenheden (waarsch. naar
zijne lievelingsspijs, gebraden runderlappen
of b e e :steaks): eene uitdrukking, het eerst

BOLLE
door S w if t, die een geboren Ier was, uit
nationalen haat tegen de Engelschen in zwang
gebracht.
Bulle, f. lat. (eig. buila, iets ronds, buit,
knop, waterbel, enz.) elk verheven zegel
van was of metaal aan openbare oorkonden,
enz. ; het zegeldoosje ; de oorkonde zelve, *die
met zulk een zegel is voorzien ; inz. pauselij ke verordening, decreet, voorschrift, enz.
(ital. bolle), op de ruwe zijde van pergament
geschreven en van een boden zegel voorzien, doorgaans benoemd naar de aanvaiigswoorden, b. v. de bulle unigeni tus, in coena
donnini, enz.; — ook het bewijs of diploma van
een' akademischen graad ;-- d e g o u d e n b u 1
(aurea bulla), eene bekende duitsche rijkswet, door keizer Karel V. in 1536 uit
bullarium, n. nw.lat. een-gevardi;
bullenboek, eene verzameling van pauselijke
builen of verordeningen ; — doctor bulliit'uus,
buldoctor, in Duitschland iemand, die zijne
doctorale waardigheid slechts van eenen
paltsgraaf ontvangen of gekocht heeft ; —
bullíst, m. de pauselijke bullenschrijver;
— bulletin, n. fr. (spr. buletèn, een ver
bulle, eig. kiesbriefje ; it. bullet--klw.van
(ino, bollettino, v. bulletta of bolletta, z. a.)
een dagbericht, dagorder, inz. legerbericht;
kort verslag van den dagelijkschen staat
eener voor 't publiek belangrijke zaak.
Bullebak, in. een norsch, barsch mensch
(afgeleid v. s. van ons b u 1, stier, en het
oudd. bak, wang, welk laatste nog overig
isin bakkebaard, baktand, bakhuis;
V. a. van A b o e l a b a s, naam des olifants,
dien Haroen-al-Rasjid aan Karel den Groote
ten geschenke zond.
Bulletin, z. ond. bulle.
Bulliet, m. (van 't lat. bulls, blaas,
waterbel) N. H. versteende blaasslak ; —
buliitie (spr. t is), f. nw.lat. (van 't
lat. bulltre, waterbellen opwerpen, opborrelen) het opborrelen, koken ; — bulleus,
adj. met waterbellen bedekt.
Bullion, n. eng. (spr. boeljun) staaf of
klomp goud of zilver; het ongemunt goud
of zilver; soms ook vreemd, niet gangbaar
geld ; de wisselbank.
Bullist, z. ond. b u 11 e.
Bullísten, m. pl. fraiiciskaner monniken van de orde der Observanten.
Bulow of p i r o 1, m. (waarsch. klank
woorden) de goudlijster, goud -nabotsed
-merl.
Bumper, m. eng. (vervormd v. bumbard, bombard, een groot drinkvat) een groot
drinkglas, bokaal.
Bungalow, n. eng. (v. 't bengaalsch
bánglá) in Oost-Indië hut of huis van barnboesriet of planken en matten met een
stroodak van voren, als woning voor de
Europeanen en inz. van de eng. troepen.
Bunta of Bunda, f. in Hongarije:
een mantel uit geitenhaar of langharige wol,
zoo als het landvolk die draagt.
Buphthalmos, enz., z. b o e p h t h a 1-
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mos, enz. ; — bupréstis, f. gr. (fr. bupreste ; v. préthein, doen opzwellen) N. H.
eig. ossedood ; de peach tkever, stinkwesp, een
naar het v l i e g e n d hart gelijkend vergif
diertje in Italië, dat de runderen dikwijls-tig
inzwelgen, waardoor zij opzwellen en sterven;
[Bot.] een kruid van gelijke uitwerking.
Burail, nl. fr. (spr. bu-rálj'; vgl. bur e a u) eene gladde of gekeperde halfzijden
stof met katoen, wol of geitenhaar ; — burat of b o r a t, m. fr. (spr. —rá) eene half
van floretzijde, half van wol geweven stof;
grove wollen slof, pijlaken, grof laken ; —
buratíne, f. eene soort van papeline (z.
aid.) van fijnere zijde en wol.
Burchard, z. Burkhard.
Bureau, n. fr., pl. bureaux (spr.
buró ; v., bure, burat, it. buráto, grof doek;
vgl. b o u r r e; alzoo eig. eene met zulk
doek overtrokken tafel) eene schrijftafel,
schrijf kas, schrijflessenaar ; oneig. de schrijfkamer, het vertrek voor de ambtsbezigheden, het kantoor ; — bureau d'adresse, liet
adreshuis, de plaats in groote steden, waar
men berichten kan krijgen of brengen van
al wat er omgaat; — bureau de commerce,
fr. eene verzameling van zaakkundige kooplieden in handelsaangelegenheden ; — bureau
des comptes (spr. dè kont'), de rekenkamer,
— bureau d'esprit (spr. —despri), verzameling van schrandere geesten, letterkundig
gezelschap ; — bureau d'intelligence (spr.
—dè'ntelli-zjáns) het aanwijzings of berichtskantoor ; — bureaukratie (spr. t ts),
f. fr.-gr. de ambtsheerschappij, willekeurige
heerschappij van ministers en beambten ; de
te groote menigte ambten en gevaarlijke samentrekking der macht in handen van menschen, die deze macht dienstbaar maken aan
persoonlijke plannen van eerzucht en fortuin ; — bureaukratisch, adj. wat den
invloed der beambten betreft, wat den bureau-mannen eigen is ; — bureaukratíSmus, n. misbruik van de macht der
bureau-mannen ; — bureaumanie, f. de
zucht om alles bureaukratisch te beheren.
Burét, N. H. de purpervisch, zekere
schelpvisch, waarvan de Ouden eene purperverw maakten.
Burghart, z. Burkhard.
Burghers, m. pl. eng., z. Seceders.
Burgos, m. de glans, dien men op vele
soorten van aardewerk door middel van
zwavelgoud weet aan te brengen.
Buridans ezel, nl. een zinnebeeld der
besluiteloosheid, willeloosheid, onvermogen
om te handelen , eene benaming, ontleend
aan B u r i d a n, een scholastiek wijsgeer der
14de eeuw, die zijne opmerkzaamheid bij
wil richtte ; hij leerde, dat-zonderp
geene handeling mogelijk was, indien de wil
door niets tot handelen bepaald werd ; ter
opheldering zijner meening placht bij het
voorbeeld van een' ezel aan te voeren, die,
tusschen twee hoopen hooi geplaatst, van
honger zou sterven, zoo hij door beiden even
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sterk werd aangetrokken. (In zijne werken
wordt echter dit voorbeeld niet gevonden).
Burin, ni. fr. (spr. burèIt ; it. burino,
borino, en bulinz.o, bolino, sp. buril, waarsch.
V. 't oudhoogd. bora, boor, en boron, bosjun,
boren) de graveernaald, graveerstift, het
graveerijzer — burineeren (fr. buriner)
graveeren, griffelen, met de graveernaald
werken; wapens graveeren.
Burka, f. russ. (v. 't perz. barak, een
kemelsharen kort gewaad) een korte mantel van berevellen of eene grove wollen stof,
een tsjerkessische mantel.
Burkhard, Burghart of Burchard,
oudd. (Burghart, Purchart) mans►t.: een sterke
in den burg, een welversterkte, krachtige.
burlándo, burlescaménte, burlésco, it. (spr.
u=oe), of burlésk (fr. burlesque Y. 't it.
en sp. buurla, spot, grap, pots, en dit van 't mid.
lat. busra, grap, pots, als van een verklw.
burrula) aardig, koddig,' boertig, kluchtig;
belagchelijk, wonderlijk, zot ; het burleske bestaat in de lachwekkende voorstelling
van het groote en gewichtige; — burlétta, f. (spr. boer—) it. een klein blij- of
kluchtspel.
Bu rnu of Bur us, z. boernoes.
Burrásca, f. it. (spr boer-- ; fr.
bourrasque, z. ald.) onweersbui, rukwind,
plotselinge stormwind; oneig. oploopendheid,
hevige uitval.
Bursa, f. mid.lat. (van 't gr. bursa, vel,
leder, dus lederen beurs ; oudhoogd. bursa,
burissa, fr. bourse) de beurs, geldbuidel ;
ook eerre samenkomst op gemeenschappelijke
kosten (van daar volgens sommigen ons b e u r s
(z. ald.); — bursae museósae, f. p1. nw. lat.
Med. slijmbeurzen ; — bursaria, de beursworm ; — bursarius, m. wie op gemeen
kosten met anderen teert, inz.,-schapelijk
pl. b u r s a r i ë n (bursarii) voormalige studenten, die (als stipendiaten) in eene gemeen
(bursa) woonden en on--schapelijkuzng
derhouden werden (van daar het hoogduit
beheerder van het kloos--schebur);d
tervermogen.
Busard of b u s s a x d, m. (fr. busart,
buse, v. 't lat. butéo, midlat. buteárdus;
oudd. busar, busant) N. B. de muizevalk,
wouw van Guiana, b u i z e r t, eene soort
van roofvogel tot het valkengeslacht behoorende, waarvan de vleugels ten minste zoo
lang zijn als de staart.
Busehen, m. hoogel. (spr. bdésjen) eerre
munt te Aken geldende daar It heller
1 cent.
Bushel, ni. eng. (spr. bi sjel ; mid.lat.
buscellus, bussellus, bustellus ; oudfr. busch,el,
boistel, boisteau, nw.fr. boisseau, z. ald.) in
Engeland een schepel van 8 galons of ongeveer 3 6,348 ned. kan ; 8 zulke b u s h e 1 s
doen een quarter.
Bussa, f. een gegiste drank der Arabieren en Tataren, uit roggemeel of gerooste gierst bereid.
Bussard, z. b u s a r d.
;

;

ByssUS.

Buste, f. (fr. le buste ; provenu. bust,
brusc, it. busco, m., d. I. borst, romp, enz.,
waarsch. van het duit.sche b r u s t, ons borst;
v. a. van 't lat. busturn, graf, omdat men op
de graven gewoonlijk afbeeldsels in bas-relief
of te halver lijf plaatste) een borstbeeld,
borststuk van een beeld, dat enkel het
hoofd, de schouders en de borst van een'
mensch voorstelt.
Bustrophédon, z. b o e s t r o p li e d o n.
Bustum, n. lat. (van burére ____ urére,
branden ; V. a. staat urére, voor ab-uucrère)
eig. de plaats der verbranding, de plaats,
waar men in het oude Rome de dooden
verbrandde en hunne aseb bijzette ; de
grafstede, het graf.
But, n. fr. (spr. bu ; oorspr. bout,
z. aid., knop, vervolgens doel ; mid.lat. butum,
einde, z b o tt t o n) mikpunt, wit, doel, oog
voornemen ; ---- de bul en blanc (spr.-merk,
—bu- tan-blán) eig. rechtuit of in rechte lijn
naar het doel (schieten); lig. los weg. onbedacht, zonder overleg --- buteeren,
(fr. beter), doelen, bedoelen, een of ander
oogmerk hebben.
Buticularius, m. mid.lat. (van buticula, flesch, z. b o u t e i l 1 e) de aartsschenker bij de duitsche keizers.
Butta sella, it., z. b o u t e s e 1 l a.
Buttlma, f. een Perzisch gewicht, on3 kilo.
geveer
Butts, n. pl. eng. (vgl. boot, fr. botte,
laars) zoolleder bij geheele huiden.
;

butg rum, n. lat. boter; butyruni antinnonii,
,

spiesglansboter, nu chloor-antimonium; b.
cerue, wasboter; b. sulphuris, zwavelboter;
— butyrmne, Chem., boterstof, zekere
zelfstandigheid, door C h e v r e u 1 in 1819
in de boter ontdekt.
Buvette, f. fr. (v. boire lat. bihere,
drinken) een drinkvertrekje, gelagkamertje,
een klein vertrek tot het gebruiken van ver
ook een klein vriendengastmaal,-versching;
een kransje.
Buxum, n. lat. de buksboom, het buksboomhout; -- buxinéën, pi. nw.lat. buksboomachtige planten.
Byjy, m de indische ichneumon (z. ald.),
die de vergiftige slangen verdelgt en deswege
als huisdier gehouden wordt.
Byronísmus, n. (spr. bai—) het navolgen van den dichttrant van lord B y r o n;
— byróniseh, adj. in den trant van
B y r o n, tot zijne dichtschool behoorende.
BySSUS, m. gr. (byssos, f., hebr. buss)
zeker kostbaar lijnwaad lij de Ouden, inzonderheid de Egyptenaren, vervaardigd (zoo
als men gemeenlijk aanneemt) uit de fijnste
boomwol, v. a. uit een zijdeachtig vlas, of
wel uit de zoogen. schelpzijde, geleverd door
zekere schelpdieren (inz. door de pinnce marince), die zich met een vezelig weefsel aan
de rotsen hechten ; —2) Bot. het stuifmos,
haarmos; verschillende plantaardige zelfstandigheden, door beschimmeling ontstaan ; —
byssolith, m. de straalsteen, een mine-
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BYTHOMETRIE
raal- plantaardig voortbrengsel, dat naar zijde
gelijkt.
Bythometrie,f . gr. (van bythós, diepte,
zeediepte) dieptemeting door het dieplood
of door berekening.

byzantisch of byzantIjnsch, hetgeen B y z an t i u m (d. I. Constantinopel) en
het grieksche of oostersche rijk betreft, eigen
is of toebehoort ; — byzantijnsche
schrijvers, byzantijnen, eene volgreeks van grieksche schrijvers gedurende het
oostersche rijk, die de geschiedenis van het

I)\ zantijnsche keizerrijk behandeld hebben : de
voornaamste, zoo niet de eenige bronnen voor
de geschiedenis van het verval des romeinschen rijks; — byzantjjnen heeten ook
de gezamentlijke munten der beheerschers
van tiet byzantgnsche rijk, inz. de gouden
munten, gemiddeld 7 gl. ; de munten, die
men in Frankrijk, naar den stempel en muntvoet der b^zantijnen, sloeg, heetten daar b es a n t s d' o r; ook nog de groote eng. goud munt, de gouden staaf, op 15 pond sterling
waarde gerekend.

(*)
C., vóór oudrom. namen = C aj u s ; als gecentum of honderd ; C C, twee
talmerk
honderd, enz.; — C.
cum, lat. met;
C. J. Caesar Augustus; — c. a. _
cum annexis, lat. met het bijgevoegde, bij
toegevoegde, aangehangene, enz.;-behornd,
-- ca.=circa, lat. ongeveer, omtrent, rondom;
— C. a. d. c'est á dire, fr. (spr. cètadiér')
dat is te zeggen, dat beteekent ; — cap. =
capiti lis, lat. b. v. perna cap., de doodstraf;
ook caput, lat. hoofd, hoofdstuk ; — c.c.
concide, contunde, of conciddtur, contundiitur,
lat. snijd in stukken, stoot fijn (op recepten):
con. fer of con ferdtur, ver — C. f. of con f.
gelijk, men vergelijke ; — C. F.
cum f guris, lat. met platen; — C. F. VEn. = cum
iguris aenéis, lat. met koperen platen ; —
C. F. Lign. cum fiquris lignéis, lat. met
houtsneê-platen ; — C. 1111. of Cand. Min.
= Candidatus ministerii, candidaat. van de
predikdienst ; — C. N. cum notis, lat.
met aanteekeningen, aanmerkingen ; — Cn.
Cnejus (oudrom. naam); — C. N. V.
cum notis variorum, lat met aanteeker.ingen van verschillenden ; — Cod.
codex,
oorspronkelijk geschrift, handschrift.; Codd.
codices, p1. ; -- Cod. M S.
Coders
manuscriptus, z. ald. ; — Comp of C^P.
compagnie; — Cos.
consul; pl.
consules, c o n s u l s; — C. q. —
Coss.
casu quo, lat. in welk geval ; -- C. R.
civis Romi nus, lat. een romeinsch burger;
Carolus (Christianus) Rex., koning
ook
Karel (Christiaan); — C. S.
cum suis,
lat. met de zijnen ; Cl.
cent.: — Ci. of
courant; Ctr.
Crt.
centenaar;
— curs.
currentis (scil. anal), van het.
loopende (jaar).
Cab, 1) eene oude maat bij de Hebreën,
z. c a m p s a c e s; 2) eng. (spr. keb) eene
soort van cabriolet (z. ald.).
Cabaal, f. fr. (van kabbala, z. aid.;
niet, gelijk nog vaak wordt aangenomen, van
't zoogen. cabal-ministerie van Karel II.
van Engeland in 16O,
o, welks :; leden C1 i f-

ford, Arlington, Buckingham, Ashley en Lauderdale in de beginletters
hunner namen het woord cabal voort
immers het woord komt reeds-brachten;
in 16 3 6 en vroeger voor), of k a b a a 1, een
geheim verbond, heimelijke verstandhouding,
bedekte verbintenis tot eenig kwaad doel
samenspanning, verraderij; listige streken, geheime sluwe tegenwerking ; — cabaleeren (fr. cabaler), k a b a 1 e e r e n, arglistig,
bedektelijk te werk gaan, sluw berekende aan
smeden ; -- cabaleur, m . samenrot --slagen
ter, samenspanner tot geheime aanslagen ; —
cabalíst, kabalist, z. kabbalist.

Cabake, z. kabak.
Cabal, een fabelachtig geschiedboek der
Turken ; Z. verder c a val.
cabaleeren, z. once . c a b a a 1.
Cabaletta, f. it. (fr. cabalette) Muz.
een kort, levendig, zeer zangerig gedeelte
van een muziekstuk, waarmede bijna elke
aria, duo, trio, enz. van de opera's der he-

dendaagsche school eindigt.

Cabaleur, cabalist, z. oud. c a b a a 1 .
caballéro, sp. (spr. kawwwaljéro) z. v. a.
e a v a 1 i e r, ruiter ; — caballeros, eene
soort van spaansche wol ; — caballínus,
ni. de lat. benaming van liet grieksche h i ppokrOne.
Cabane, f. fr. (van eelt. oorsprong:
wallis. cab, verklw. caban, iersch caban, eng.
cabin, hut; V. a. van 't gr. kabanè, stal) eene
hut., stroohut, stulp, armoedige woning: Mar,
eene scheepskooi, een stuurmansverblijf, ook
eene soort van klein vaartuig met een dek.
Cabaret, n. fr. (spr. --ri; misschien
samengetrokken uit cabanaret, van cabane
volgens Ménage van 't lager lat. capparetum,
eene verbastering van casino, met welk woord
de Romeinen in 't algemeen een wijnhuis houder of tapper aanduidden) een wijn- of
bierhuis, eene herberg, kroeg; een koffie- of
theeblad ; cabaref torpor (spr. bornj') eene
slechte kroeg, knip ; --- cabareteeren,
druk in (te kroegen loopen ; — cabare-

(*) De woorden, die aan liet griekwch of aan niet -europecache talen zijn ontleend en niet onder 'C
staan. vindt men onder K
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m. (spr. —retjé) een kastelein, kroeg
-houder,gak.

Cabarre, f., z. g a b a r e.
Cabas, ni. fr. (spr. kabá; mid.lat. cabassio,
cabassius, cabacus, cabacetus, waarsch. v.capax,
een groot vat, en dit van 't lat. capax, ruim,

veel inhoudend) een biezen vijgekorfje; eene
platte biezen vrouwetasch of werkmand.
cabella secrurill tum, f., z. v. a. assurantie
zeehavens.
-kamerintlsch
Cabes, ni. eene rekenmunt in Guinea,
ongeveer = 3 gl. 60 at.
Cabestan, m. fr. (spr. ka-b'stán; sp.
cabestrante, v. cabestran, met den halster
vastbinden, cabestro, halster, van 't lat. capistrum, halster, band, muilband ; v. a. van
't sp. tabre, bok, als werktuig om lasten
op te heffen, en stante, staande) k a a ps tan d e r, de ankerspil, gangspil, de dikke
spil, waar het kabeltouw om loopt, om de
ankers of andere lasten te lichten.
Cabída, f. de portugeesche el.
Cabíldo, n. sp. (van 't lat. capitulum,
z.. e ap i t t e 1) het domkapittel ; de stadsraad;
het kapittelhuis, raadhuis.
Cabinet, enz., z. kabinet.
Cabo, m. sp. en port. een voorgebergte,
z. v. a. kaap.
Cabochon, m. fr. (spr. kabo -sjón) elk
edelgesteente, dat alleen aan zijne oppervlakte geëffend is, zonder nog door 't slijpen een' bepaalden vorm gekregen te hebben.
Cabolétto, m. genueesche rekenmunt,
ongeveer = 12 centen.
caboteeren, fr. (caboter, van 't sp.
cabo, kaap, oorspr. van kaap tot kaap varen)
de kusten bevaren en daarop handel drijven ; — cabotier, m. (spr. —tjé) of cabotiere, f. een kustvaarder, een klein vaar
vaart langs de kusten ; het eerste-tuigode
woord ook : een loods ; -- cabotage, f.
(spr. —tá-zj') de kustkennis, de scheepvaart
langs de kusten ; de kusthandel.
Cabriole, f. fr., z. v. a. capriole
(z. aid.); van daar cabriolet, n. (fr. spr.
—lè) een licht rijtuig met twee wielen en
met één paard bespannen en voorzien van
een voorzitbankje.
Cabuja, f. (spr. u— oe; sp. cabs ya) eene
soort v. Z.amerikaanschen hennep.
Cacadoe, z. k a k a t o e.
tata du dauphin, n. fr. (spr. —do fen) eene
geelgroene, voorheen geliefde modekleur.
Cacadór, m., pl. cacadóres, port.
(sp. cazador, v. cazar = fr. chasser, jagen)
jagers, lichtgewapend voetvolk.
Cacao, z. k a k a o.
Cachalót of cachelót, m. fr. (spr.
kasjelót) de potvisch, eene soort van wal
wier grooten kop het wal--vischen,
schot of de witte amber (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 kaarsen van gemaakt.

CADENT.

cacheeren (spr. kasjéren), fr. cacher;
eelt. kuchein, kuza, cuddiau, verbergen;
v. a. van 't lat. coactare, gevormd uit coactus, zamengedrongen) of eaché– houden,
verbergen, versteken; verzwijgen, geheim houden, verhelen ; — cache–nez, m. (spr.
kas'jné) neusdekker, een halsdoek, waarmede
men zich neus en mond tegen de koude bedekt; — cachet, m. (fr. spr. kasjè) een zegelstempel, briefsluiter, signet, zegel, z. ook
1 e t t r e; cachet volant (spr. —wolán, eig.
vliegend zegel) een brief, voorzien van een
zegel, dat enkel den bovenomslag sluit ; —
eacheteeren(fr. catheter), verzegelen, toezegelen ; — cachót, m. (fr. spr. kasjó) een
diepe,duistere kerker, een donker gat of bol voor
gevangenen ; — cachoterle, f. (spr. kas
ongepaste geheimzinnigheid in woor--jot'rie)
den of daden, geheime samenspraak over
nietsbeduidende dingen
.cachinnus, m. lat. het luide lagehen, scha
cachinnus convulsivus, de lachkramp;-tern;
-- eachinnátie (spr. t=ts), f. (lat. cachinnat)o) heftig, luid gelach.
Cachot, cachoterie, z. ond. c aehéren.
Caehótte, f. fr. (spr. kasjótt') eene tabakspijp zonder hieltje.
Cachíucha, f. sp. (spr. katsjóétsja) een
nieuwe, zeer wulpsche spaansche dans met
castagnetten, uit den b o l e r o en fandango
zamengesteid.
Cacique, m. (sp., uit de taal v. Haïti)
K a c i k e, titel der voorm. vorsten van Mexico,
Peru en andere amer. landen ; tegenwoordig
nog : stamhoofd, vorst bij de wilde indiaan
-sche
volksstammen in Z.Amerika.
Cacolet,m. fr. (spr. —lè) in de Pyreneën:
een muildier of ezel met twee korven, in
ieder van welken een reiziger zit.
Cactus, ni. (gr. káktos), de toorts- of
fakkeldistel ; eene in Z.Amerika thuis behoorende vleezie e en met stekels voorziene
plant; — eaetéën, f. pl. cactusachtige
gewassen ; — eactieten, m. pl. cactusversteeningen.
Cadaver, n. lat. (v. cadére, vallen,
of v. s. ontstaan uit de samenvoeging van
de 3 eerste lettergrepen der woorden : taro
data vermi bus , vleesch aan de wormen
gegeven) een lijk, een dood ligchaam ; —
cadavereus ( lat. cadaverdsus, a, um)
lijkachtig.
Cadeau, n. fr. (spr. kadó); (v. 't lat.
ditellus, verklw. v. cati na, keten) een sier
kunstige pennetrek ; een klein geschenk,-lijke.
eene gedachtenis.
cadent, adj. lat. (cadens, v. cadre, vallen) vallend. zinkend ; — cadénte (mese cadente) it. Knit. de vervallen, afgeloopen, ver
maand; — cadence, f. fr. (spr.-vlogen
kadáns') it. cadenza (spr. cadéntsa, mid.lat.
cadent ia, de val, het vallen) de slotval in
de rede- en toonkunst; de • stemval, zang
nette, juiste overeenkomst, oor -mat,de
samenvatting van de deelen eener-strelnd
V. 't

CAFILA.

--

CADET
rede ; de gelijke gang of maat in het dan

; -- cadenceeren

(fr.-sei,danmt

151

Caducifer, ni. bijnaam van Mercurius, stafdrager.

cadencer) afmeten, b. v. zijne schreden ; ron-

C2eeiliaan en C^ecilius, lat. mansn.:

den, afronden, welluidend maken, b. v. eenen

eig. de blinde, kortzichtige ; f. C2ecilia ; —
Ste. C2eeilia, de beschermheilige der toon
-kunst.
CeeMtor, m. lat. (v. caeldre, in metaal
griffelen) een plaatsnijder, drijver, kunstenaar in gedreven werk ; -- eeelatuur, f.
de plaatsnijkunst; vorm- of stempelsnijkunst.
Coelibaat,z .ca l ibaat, onder ece1ebs.
Caesar, Cesar, (spr. s= z) lat. mansn.
eener familie van het geslacht der Juliussen,
eigentlijk de uit het moederlijf gesnedene (v.
(;aedére, caesus) dewijl de eerste van dien naam
uit het lijf zijner moeder gesneden werd,
van daar de keizersnede ; waarsch. echter verwant met caesaries, hoofdhaar, sanskr.
kéca, haar, dewijl hij met haren werd geboren, of wel dik behaard was ; van daar
ook de naam C a e s o n, C a e s o, d. i. de
langharige) inz. de groote romeinsche veldheer en dictator Cajus Julius Caesar
(geboren 100, vermoord 4 4 jaren vóór Chr.);
na hem de titel der romeinsche alleenheerschers, van daar ons woord k e i z e r; Caesar
non sutra grammaticos, d. i. de keizer (gaat)
niet boven de spraakkunstenaars of taal
keizers bevelen kunnen geene-kundige:s
taalregels omverwerpen, of fig. de keizer kan
het recht niet tot onrecht maken. Het
spreekwoord is daaruit ontstaan, dat keizer
Sigismund eens het woord schisma als vrouwelijk gebruikte, en toen, om de fout te
bedekken, het (vergeefsche) bevel gaf, voortaan het woord steeds als vrouwelijk te
gebruiken (vgl. c a r ro s s e); — caesaréa
majestas, lat. keizerlijke majesteit; caesareopapia, f. de inbreuk van de regeering op
de rechten en plichten der geestelijkheid;
het tegenovergestelde daarvan is de papocaesar%a, of inbreuk der geestelijken op de
rechten en plichten der regeering ; — coesárisch, adj. keizerlisjk.

volzin.
Cadet, m fr., of k a d é t (oudfr. capdet,
mid.lat. cadetus, als ware 't lat.capitétturn, als
verklw. V. caput, hoofd, spits, uiterste einde)
weleer in Frankrijk de jongere zoon eener
adellijke familie, die, dewijl de gansche ouderlijke bezitting op den oudsten zoon overging,
eene lijfrente kreeg, of wien men voordeelige
hofposten, eene geestelijke of militaire waar
zocht te verschaffen ; later werd de-dighe
naam, ook ten onzent, gebezigd ter aanduiding
van een' jong' mensch, die voor den krijgsmansstand wordt opgeleid; tot hunne vorming werden cadettenscholen opgericht (die niet met de vroegere militaire
scholen verward moeten worden); — Cadette, f. fr. de kortste van de beide lange
queuen, waarvan men zich bij het bil
bedient, om veraf liggende ballen-jartspel
te bereiken ; ook een gebouwen steen tot
bestrating, vloertegel.
Cadillac, m. fr. (spr. kadi lják) eene
soort van Bordeaux -wijn (naar de fr. stad
C ad i 11 a c, in het departement der Gironde) .
Cadis, iii. fr. (spr. kadi, eng. caddis,
oud. eng. caddas, v. eelt. oorsprong) eene
soort van sergie, eene fijn gekeperde wol
-len
stof.
Cado, in . eene inhoudsmaat voor droge
waren in sommige streken van Italië en
Griekenland : op de Ionische eilanden =
---

60,991 liter.

Cadogan of catogan, m. fr. de tot
een' bundel saámgevlochten en boven op het
hoofd bevestigde haren, de haarvlechtbundel.
Cadran, m. fr. (v. 't lat. quadrans,
vgl. quadrant) een zonnewijzer; de wijzerplaat van een uurwerk ; de deelschijf voor
de orgelrollen.

Cadre, M. doorgaans n., fr. (oudfr.
quadre, v. 't lat. quadrum) 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 insluitingsrotten en van daar ook de naam ; voorts
fig. het plan, ontwerp van Benig werk ; —
eadreeren, vierkant maken ; passen, voegen ; opgaan, doen uitkomen (b. v. eene
rekening).
caduc,fr., of caduuk , adj. (lat. caducus,
v. cadre, vallen) vervallen, oud en zwak,
bouwvallig; broos, vergankelijk; onbruikbaar. bedorven ; c a d u u k g o e d, in het
leenrecht een goed, dat aan den leenheer
verviel ; ook landerijen, die onbebouwd blijven liggen ; — caduciteit, f. de zwak
vervallen toestand , bouwvalligheid;-heid,
Jur. de vervalbaarheid, het vervallen zijn
van eene erfenis of een legaal..
Caducéus, m. lat. de gevleugelde slangestaf van Mercurius, herautstaf. vredestaf;

Ceestus, z. c e s t u s.

CeeSuur, f. lat. (spr.s=z; caesura, van
caedére, hakken, snijden) Poet. eene verssnede,
de deeling of insnede van een' versregel door
het eindigen van een woord in eenen versvoet; de stemrust bij het opzeggen van
een vers na een zeker getal lettergrepen.
Cafard , ni. fr. (spr. ka far; v. 't crab.
ka fur, Kafir, lea fr, ongeloovige, en dit v.
ka fara, ongeloovig zijn, God loochenen ; vgl.
kaffers) een huichelaar; — cafarderie, f. huichelarij, schijnheiligheid.
Café, m. koffie (z. a.) ; — cafetier, m.
(spr. haf'tjé) een kofiieschenker, koffiehuishouder ; – cafetière, f. de koffiekan,
koffieketel.
Caffino, m. it. eene italiaansche vochtmaat, op Malta = 2 0,s18, te Palermo
11 ,699 liter.

Cafila of caffila, f. weleer eene kleine
koopvaardijvloot, die de Portugeezen van de
kusten van Guzerate onder geleide naar
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Surate zonden ; ook eene karavaan, reizend handelsgezelschap in Barbarije, Perzië, Indië.
Cafís, e a f i z of c a h i z (spr. kafies,
kahies, m. sp. (van 't arab. qa f is, mid.lat.
caphitius, caficiam, caffirus) eene spaansche
korenmaat = 6 hectoliter ; een ca h i z doet
12 fanegas en een fanega 12 telemin e s ; — Cafiso, m. it. eene oliemaat in
Messina op Sicilië, ongeveer 5,7 liter; ook
eene maat te Tripoli, = 40,6 en te Tunis
= 32,85 liter.
Cafoesos, m. pl. een gemengde stam van
Indianen en Negers in Z.Amerika.
Cage, f. fr. (spr. ká-zj', eig. kooi; van
't lat. cavea) de raderkas van een uurwerk.
Cagots, m. pi. (misschien v. 't provene.
can of ca Got, d. i. canis Gothus, gothische
hond, wegens de vermeende afstamming van
de Westgothen) overblijfsels van een oor
volk in 't ZW. van Frankrijk,-spronkelij
dat weleer waarschijnlijk in slavernij heeft
geleefd en als onrein van de menschelijke
maatschappij werd uitgesloten, daar men
hen voor menscheneters, ketters, melaatschen en stompzinnige Cretins hield. De
omwenteling van 1789 heeft een einde gemaakt aan alle jegens hen bedreven ongerechtigheden, en van de Cagots is nu alleen
de naam overgebleven, dien men heeft overgebracht op de schijnvronen ; — cagot,
m. fr. (spr. kagó) een huichelaar, geveinsde,
fijnman, schijnheilige ; — eagoterie, f.
en cagotísmus, n. de huichelarij, schijn
geveinsdheid.
-heilgd,
Cahier, n. fr. (spr. kajé; oudfr. cater,
quaver, provenc. qadern, sp. cuadernn,o, v. 't
mid.lat. quaternus, quaternum, quaternium,
quaternio, z. q u a t e r n i o) eer) boekje papier, een schrjfboekje.
Cahiz, m. z. ca f i s.
Cahizada, f. eene landmaat in Spanje,
= 235,89 vierti. ned. roeden.
Cahórs,m. eene voortreffelijke wijnsoort,
zoo geheeten naar de fr. stad C ah o r s, hoofd
departement du Lot.
-platsvnhe
Cals of calque, z. kaik.
fa -ira, fr. (spr. sa •irá) dat zal gaan ! dat
zal lukken ; tijdens de eerste fr. revolutie de
aanvang van een geliefd, met dans verbonden
jacobijnsch volkslied, waarmede men zich
tot gevaarlijke ondernemingen of tot gruweltooneelen aanmoedigde (voluit luidde 't
begin ca ira, fa. ira, les aristocrates à
la lapterne ! datt zal gaan, (hangt) de aristokraten aan de lantaren); ook een toenmalig modespeeltuig.
caisse, f. fr. (spr. kiss ; = ital. cassa,
provene. caissa, v. 't lat. capsa, en dit van
't gr. kápsa, koker, doos, enz.) de kast ; de
kas ; — caisse d'escompte, fr. (spr. des/soit')
eene kas van voorschot of uitwisseling voor
staatspapieren, eene disconto-kas ; -- caisseforte, de geldkist; — caissier, ni. (spr.
kèssjé) de kasbestuurder, kassier; — Caison, m. fr. (spr. kèssón) een kastwagen,
:
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legerkist, proviand-wagen, kruidwagen; liet
kistje onder den bok van een rijtuig; —
caissons, m. pl. Arch. kastvormige afdeelingen of vlakken, b. v. aan de zoldering; caisson d'ambuclance, (spr. —danbuláns') een wagen van een veldhospitaal;
caisson à pou,dre (spr. poedr') een kruiwagen.
Cajoe, m. maleiscb, Bot. boom of hout;
het komt als samenstellend voorvoegsel bij
vele gewassen. b. v. c a j o e-b a r o e d a n,
c a j o e-b o b a, ind. boomen, c a j o e-japan,
een boom op Java, c a j o e-h o l l a n d a, enz.
cajoleeren (spr. kazjoléren), fr. (cajoier) liefkozen, streelen, vleijen, flikflooijen;
— eajolerie, f. de liefkozerij, vleijerij.
Calabas of k a l e b a s (van 't sp. colabaza, fr. calabasse, v. arab. oorsprong) de
kauwoerde, welker flescbvormig houtachtig
bekleedsel als vat kan dienen, wanneer men
het binnenste moes wegneemt ; ook liet daar
vervaardigd drinkvat.
-van
Calabreezen, m. pl. it. bewoners van
Calabrië in Beneden-Italië ; ook de calabrische hoeden, als leus der republikeinen.
Caláde of c h a 1 á d e (spr. sjalaad') f.
fr. de hellende grond, dien men een paard
in korten draf doet afloopen, om het te leeren de heupen te buigen en halt te maken,
de rijbaanhelling.
Caladium, n. nw. lat. Bot. eene schoone
broeikasplant met schildvormige, in liet midden purperkleurige bladeren.
Calaguála of Calaguálawortel, f.
sp.-z.amer. (spr.u=oe) een geneeskrachtige
wortel uit Peru, soort van p o 1 y p o d i u m.
Calamístrum, n. lat. (v. caláinus, z.
aid. het brandijzer voor het krullen der haren ; oneig. overladen redetooi, smakelooze
sieraden.
Calamiteit, f. lat. (calamitas) een onheil, inz. zulk een, dat vele personen treft
(zoo als oorlog, pest, cholera), algemeene
nood, ongeval, ellende, jammer, rampspoed;
— calamiteus, adj. elleiulig, rampspoedig, ongelukkig.
calamus, m. lat. (v. 't gr. kálámos, vgl.
k a 1 a in) riet ; kalmoes ; — calamieten.,
m. pl. nw.lat. versteende rietgewassen.
Calánder, m. fr. (calandre) een werk
rollen om laken en andere stoffen-tuigme
te glanzen en blad te maken, mangel ; ook
de korenworm, zeker zwart insect, dat het
koren op de zolders verslindt — calandreeren (fr. calandrer), mangelen, glanzen, glad maken ; — ealandríne, f. een
liksteen, glanssteen.
caalándo, z. ond. c a l e e r e n.
Calandróne, f. it. (v. calandra, calandro, eetre soort v. leeuwerik) Muz. eene
italiaansche schalmei met twee kleppen.
Calange, f. oudfr. (spr. kalánzj') de
boete, de aanhaling van smokkelwaren ; —
calangeeren (fr. calanger) , biboeten,
aanhalen.
Calascione, f. it. (spr. kalasjóne) een
in Reneden -Italit gebruikelijk snarenspeel;

—

CALATA
tuig, gelijkende naar eene kleine luit met
langen hals.
Caláta, f. it. (eig. afhelling, val ; vgl.
ca1ade en caleeren) een dans mntl snel
tempo.
Caleant, m. lat. (cálcans, genic. calcántes, V. calcáre, treden) een treden, blaas
-balgtred,op;0inmaker.
Calcaria, f. (v. 't lat. calcarius, a, um,
N. calx, kalk) kalkmetaal, kalkaarde, kalk;
m. pl. kalkachtige ligchamen ; — calcilith, m. de kalksteen ; —

— ealeiden,

calcineeren, nw.lat. verkalken, tot kalk
branden ; Chem. ' het blootstellen van ligchamen aan de gloeihitte, om hen van bestand
hitte vluchtig worden,-deln,ior
te bevrijden, of om lien door opneming van
bestanddeelen, waarmede zij zich bij groote
hitte verbinden, chemisch te 'veranderen;
inz. wordt door het calcineeren van vele
metalen, onder toegang der lucht, hunne
verbinding met de zuurstof bewerkstelligd,
zij worden g e o x. d e e r d en men noemt
hen dan metaaloxv den — calcinábel, adj. -erkalkbaar; — caleinabiliteit, f. de verkalkbaarheid; -- calcinãtie (spr. t—'s), f. de verkalking, liet verkalken; — calcium, n. nw.lat. de metal l ische bazis der kalkaarde, door S e e b e e k en
Davy in 1807 en t808 ontdekt;-- ealcium-oxyde, n . kalk .
Calcio, n. it. (spr. háltsjo ; eig. een
voetstoot, schop, v. 't lat. calx. hiel) een bal
dat in Italië bij vreugdefeesten en in-spel,
het carneval in zwang is, en waarbij de speIers den bal voortschoppen.
calcitreeren, lat. (calc itrPre, v cola:",
;

,

hiel) achteruitslaan ; weerstreven, zich ver -

zetten ; — ealeitrátie (spr. tie tsie) f.
nw.lat. het achteruit slaan ; verzet.

Calcograaph, z. c h a l c o g r a a p h;

-- calcothar, z. colcothar.
Calculus, ni. lat. (verklw. v. calx,
steen, kalksteen) 1) de steen ; blaas- of niersteen ; het steenlijden ; 2) gelijk calcul,
m. fr. (spr. kalkuul) de rekening, berekening, rekenwijze (van het lat. calccl'us, een

steentje om te rekenen); ook liet kleinste
oudromeinsche gewicht (2 calculi = 1
seliqua of ^'z scrupel): in cal( clo, in de tel
berekening; pro cal( c-lo, voor de (juist--lingof
heid der) rekening; — (alen us Minérvae,
lat. eig. steentje van Minerva; de gelijkheid
der stemmen ter gunste van eenen scliuldige ; -- calculeeren, rekenen, berekenen, uitrekenen ; een' overslag maken ; op
handelsvoordeelen peinzen; --- ealeulábel,
adj. berekenbaar, telbaar ; — ealeulátie
(spr. t=ts), f. de berekening, overslag; —

ealeulátor, m. lat., calculateur, fr.
m. de rekenaar, berekenaar, inz. narekenaar, onderzoeker der berekeningen; —
caleulatuur, f. de rekenkamer ; -- calculeus, adj. (lat. calculosus, a, um) stee
gruizig.
-nig,

ealdáriseh erts, m. (naar het lat.
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caldlariurnn aes, erts, die zich alleen door
hitte laat bewerken ; v. caldarius, tot de

warmte behoorende) een door L o o s te Berlijn uitgevonden, naar goud gelijkend metaalmengsel, uit koper, zink, enz. ; — caldarium, n . een vertrek voor warme badeIn.

Calderári of Calderái, ni. pl. it.
eig. ketelmakers, ketellappers, koperslagers;
benaming van een der vele geheime poli
genootschappen in Italië, die de gis--tiek
ting der jongste tijden heeft te voorschijn
geroepen ; het had zijn' voornaamsten zetel
in Napels.
Calderílla, f. sp. (spr. riélia ; eig.
een kleine koperen ketel, verklw. v. caldera), het kopergeld, de koperen munt.
—

Calebasse, z. calabas.
Calécoetsche haan, z. ca l i c o e tsche haan.
Calecons, ni. pl. fr. (spr. --són; ital.
calzon i, broek ; v. calzo, schoen, calza, kous,
V. 't lat. calc(us, halve laars, schoen, en dit.
v. calx, hiel) onderbroek ; slaapbroek.
Caledonië, n. (lat. Caledonia, f.) oud
en dichterlijk voor Schotland ; — Caledoniers, Schotten, inz. de cellische Hoogschotten, (;ielen ; -- caledónisch , adj.
,

scbotsch.

caleeren, it. (caiáre ; van 't gr. chaldn,
loslaten, laten zakken, vgl. c a 1 a d e) nederlaten, doen zakken ; de zeilen strijken ; Kmt
het vereischte gewicht niet hebben ; --- calando, Muz. afnemend, wegsmeltend.
Calefacientia, n. pl. lat. (van colefacëre, warm maken) verwarmende middelen ; — ealefáetor, m. nw.lat. een verwarmer, kanierstoker, bediende ; oneig. een
oorblazer, verdeeldheidzaaijer ; — ealefáetie (spr. t=s), f. de verwarming, warmmaking; — calefacteren of k a 1 fa kt e r e n, fam. allerlei aan de hand hebben,
zich in eens anders zaken steken.

Calembourg of calembour, m. fr.
(spr. kalanbóér; de naam komt van een'
westphaalschen edelman v o n C a 1 e m b e r g,
die aan het hof van koning Stanislaus van
Polen leefde en zòó slecht fransch sprak,
dat bij hem telkens de belagchelijkste woord verwisselingen te voorschijn kwamen) eene
geestige woord- of naamspeling, liggende in
den gelijken of bijna gelijken klank van ver
woorden.
-schilend

Calencar of calencas, z. k a 1 a n k a s.

ealéndee,f . pl. lat., k ale n d e n, de eerste
dag van elke maand, naar den afstand van
welken de laatste dagen der vorige maand benoemd werden : — act calendas Graecas, op de
Grieksche kalenden, d. I. nooit, te St. Jutmis,
dewijl de Grieken geene calendas of romeinsche benamingen van de eerste dagen
der maand hadden (den naam wil men afgeleid hebben van het gr. kaléin, roepen,
samenroepen, eng. to call, omdat de opper
te Rome op den eersten dag van-priest
elke maand de daarin vallende feesten en
de nieuwe maan uitriep; anderen denken
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aan eenen rom. C a 1 e n d u s, die Rome 18
dagen spijzigde); — calendatieum, n.
mid.lat. geschenken, op nieuwejaarsdag aan
de geestelijkheid gegeven; — ealender,
m. lat. (calendarium, welk woord echter bij
de Romeinen een schuldboek, belastingsregister, enz. beteekende) de tijdwijzer, de
lijst der dagen, de jaarsindeeling. almanak;
— calendariographie, f. lat.-gr. de
calender- beschrijving, de aanwijzing om tijd
te maken ; --- Calenderheren,-wijzers
m. pl. in de middeleeuwen eene duitsche
broederschap van geestelijke en wereldlijke
personen, die op den eersten dag d e r
maand bij elkander kwamen.
Calendri , pl. rondtrekkende turk
monniken, muhamedaansche Epikuris--sche
ten, zoo geheeten naar dein stichter Santon
Calender.
Calendüla, f. nw.lat. Bot. de goudsbloem, eene plantenfamilie van onderscheidene soorten.
Calentura, f. sp. (spr. u =oe; eig.
hitte = calór = lat. cálor, z. afd.) eene
met ijlhoofdigheid gepaarde ziekte van vele
zeelieden, die voor het eerst tusschen de keer
-kringe,
vooral naar W.Indië, varen.
Calepín, m. fr. (spr. ka - l'pèn) eene
verzameling van woorden, aanteekeningen,
uittreksels tot eigen gemak en gebruik, een
allerlei : zoo geheeten naar Ambrosius C a1 e p i n, schrijver van een woordenboek in
vele talen (polyglotte) .
Calessáren, m. pl. it. (v. caléssa, kales)
straatjongens te Napels, jonge ledigloopers.
die op de paarden passen, de reizigers hunne
diensten aanbieden, enz.
calfacteren, z. calefacteren.
Caliatoer–hout, z. sandelhout.
Caliber, n. (fr. calibre, it. calibro, sp.
calibre, calibo, oudfr. qualibre, v. 't lat. qua
libra? van welk gewicht? hoe zwaar? oorspr.
het gewicht en dus ook de middellijn der
kogels, die dan de binnenruimte of middellijn van, 't geschut bepalen ; men heeft het
ook afgeleid van 't arab. kaleb, vorm) de
innerlijke wijdte van een stuk geschut, de
geschutwijdte ; de grootte en zwaarte eens
kanonkogels , de kogelmaat ; de vorm en
inrichting van een schip, met liet getal en
de zwaarte der stukken geschut, die het
voert; ook de doorsnede eener ader; oneig.
de gesteldheid, deugdelijkheid, waarde van
eenig voorwerp — calibreeren (fr.
calibrer), naar de vereischte maat inrichten;
de kogelmaat of geschutwijdte met den k a1 i b e r s t o k onderzoeken of bepalen.
Caliciform, z. ond. calix.
Calicoetsche haan, m. (zoo 't schijnt
naarde stad Calicoet, Kalikoet ofKalekoet, eig. Kalikotoe, aan de kust van
Malabar, van waar hij naar Europa zou gebracht zijn, hoewel hij werkelijk uit N.
Amerika afkomstig is en door de Spanjaards
in 1524 uit Florida het eerst naar Europa
werd gevoerd) de turksche haan of kalkoen,
;

GALMEEREN.
bij Vondel k a 1 i k o e t geheeten ;— Calicot of cállico, n. (eng. calico, fr. calicot, v. C a 1 i c o e t, van waar die stof het eerst
werd ingevoerd) oorspr. katoen van Calicoet;
eene fijne linnenachtige katoenen stof.
Caliditeit, f. nw.lat. (v. cal7dus a, um,
warm) de warmte, hitte ; — ealiduct, m.
hitte- of verwarmingsbuis bij de luchtverwarming.
Calif, z. khalif.
caliga-, f. , pl. caligae , lat. de voet- of
zoolbekleeding der oudroni. soldaten, die
daarom soms ook c a 1 i g a t i heeten, s andalen; halve laarzen of knoopkousen, die
de bisschoppen bij de dienst dragen ; — caligce Hispanicce, spaansche laarzen, een foltertuig.
Caligo, f. lat. nevel, mist, duisternis;
Chir. eene vlek op 't hoornvlies; — caligineus, adj. (lat. caliginósus, a, um) ne
-velig,
donker, duister.
Calíjn, n. (fr. en eng. calm) een chineesch metaalmengsel, uit lood, tin, koper
en zink bestaande.
calix, m. pl. tabces, lat. beker, kelk ; -calieifórm, adj. nw.lat. kelkvormig; —
Calixtíjnen, m. pl. nw.lat. kelkvoorstanders, kelkvrienden, naam der Boheemsche Hussieten in de 15de eeuw, omdat zij
een' k e 1 k in hunne banieren voerden, en
vooral, omdat zij den kelk in het avondmaal ook voor de leeken begeerden te behouden (om die reden ook u l t r a q u i s t e n
geheeten); ook de aanhangers eener secte
der 1 7de eeuw, naar C a 1 i c t u s zoo genoemd.
Calla, f. (lat. calla of calsa) slangekruid,
adderkruid, Braakwortel, eene boemplant, die
tot pronkgewas dient.
Calliditeit, f. lat. (callid tas, v. callidus, sluw) de sluwheid, geslepenheid.
Callo, z. xiphia s.
Callus, m. lat. het eelt; de beenweer,
eene stof, welke de gebrokene beenderen
organisch met elkander vereenigt ; — calleus, adj. (lat. callósus, a, um) eeltig, vereelt; — calloziteit, f. (lat. callositas,)
de eeltachtigheid, hoornachtigheid,verbarding
der huid.
Calmánk, z. kalamar:k.
Calmant, calmato, z. ond. c a 1 m e e ren.
Calmar, m. fr. (d. i. eig. schrijftuig, pennekoker, oudfr. calemar, proven. calarnar,
lat. theca calamaria) eene soort van inkt
inktworm, een koppootig weekdier,-vischof
lat. 1 o 1 i g o, f., inz. merkwaardig wegens
een naar inkt gelijkend sap, dat in een'
vleezigen zak in het ligchaam dezer dieren
bevat is, welke stof door de schilders onder
den naam van sepia gebruikt wordt. De
gemeene inktworm of zeekat heeft op
den rug eene witte harde schaal (sepia
of o s s e p i ae) gewoonlijk meerschuim of wit
balein geheeten, welke als poeder door de
goudsmeden in plaats van vormzand gebruikt
wordt.
calmeeren, fr. (calmer, v. calme, it. en
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sp. calma, zeestilte, k a 1 m t e, waar^ch. v.
't gr. trauma, hitte, 'f omdat er bij groote
hitte ook windstilte heerscht, of omdat de
hitte des dags ons noodzaakt, schaduw en
rust te zoeken) stillen, bedaren, bevredigen,
gerust stellen ; — ealmánt, adj. bedarend, stillend; — calmáto, it. Muz. zacht,

bedaard.

Calmuk, z. K a 1 m u k — calmus,
z. kalmoes.
Calo, m. it. (v. calare, nederlaten, ne
verminderen, z. c a l e e r e n) te-kort,-deraln,
verlies, inz. van ruw ijzer; calo (li peso,
te-kort op bet vereischte gewicht ; calo (Ii
prezzo (spr. —prétzo), het dalen in prijs,
prijsdaling.
Calomnie,enz., fr., _ ca 1 u m n Ie, enz.
Calor, m. lat. de warmte ; — calOriciteit, f. nw.lat. het vermogen van de
levende ligchamen om warmte te ontwikkelen ; --j ealoriek, f. verwarmde lucht
als beweegkracht gebruikt, in een onlangs
door Ericson uitgevonden vaartuig;— calori fè res, m. pl. fr. warmtegeleiders, warmteaanbrengers, groote kagchels , die door buizen
de warmte in alle doelen van een gebouw
brengen ; — ealorificatie (spr. t — ts),
f. nw.lat. warmteverwekking, verwarming;
— calorimeter, m. lat.-gr . de warmte
meter, een werktuig om de specifieke warmte
der ligchamen te vinden ; — calorimetrie, f. de warmtemeting ; — ealori
een warmtedrijver, gal--mÓtor,.nwla
vanisch vuurtuig — c aloris c he machine, f . een door den Zweed Ericson te
New-York uitgevonden drijfwerk, waarbij in
plaats van den stoom de verhitte lucht als
beweegkracht werkzaam is, in 185 2 het
eerst op liet schip Ericson toegepast; van
;

-

;

daar calorisch schip.

CalOtte, f. fr. (verklw. v. Cale, eens
soort v. platte muts, waarsch. van 't lat.
gala, helm ; V. a. van 't Celt. cal, qál, hoofd,
en ol, woning, bedekking) het kapje, de
kleine platte muts, die doorgaans alleen den
schedel bedekt en die inz. de geestelijken
dragen, het kruinmutsje, priestermutsje ; oneig. de kardinaalswaardigheid ; ook het deksel over de onrust van een horlogie, onrustdeksel; — Arch. ronde welving aan de
zoldering eener kamer; -- Calottíne, f.
fr. een klein hekeldicht, spotversje ; — calottísten of

fr.

calotins, m.

pl.

(spr.

calotén) eig. kapdragers-, een gezelschap in

Frankrijk in het begin der 18de eeuw, dat
zich door geestigen spot, later door zinnelooze zotheden vermaakte ; had iemand een'
dommen streek begaan, dan zond hem het
genootschap een patent, waarbij hem het
dragen van eene c a 1 o t t e werd toegestaan ;
— ealottinokratie (spr. tie tsie) f.
fr.-gr. de papenheerschappij.
calqueeren (spr. kalk--), fr. (calques-,
van 't lat. cake, kalk ; oorspr. op verschen
kalk afdrukken) doorteekenen, d. i. eene teekening in hare omtrekken door een geolied

of doorschijnend papier nateekenen ; — calque, n. (spr. — kalk') doorteekening, doortrekking — calquier, m. fr. (spr. kallkjé)
eene soort van oostindisch laf of atlas.
Calumet, m . fr. (spr. kale-inè ; v. 't lat.
calárnus, riet) de vredepijp, eene groote sier
wil -lijketabsp,dmrikanche
als een zinnebeeld des vredes of bij het-den
sluiten van een verdrag aanbieden.
Calumnie, f. lat. (calumnia) laster,
valsche beschuldiging, smaadrede, lastertaal,
achterklap ; — ealumniëeren (lat. calumnii ri) valsch beschuldigen, aan tijgen, smaden, laster en ; — calumniánt, calumniiitor, m. lasteraar, eerroover, lastertong,
achterklapper; — ealumniëus, adj. lasterlijk, eerroovend.
;

Calvarië (berg van), Calvarieberg, m. (v. 't lat.. calvaria, hoofdschedel,
hersenpan), anders G olgotha, de schedel berg, kruisberg, de schedelplaats, voorm.
rechtplaats buiten, thans binnen Jeruzalems
muren, alwaar nu de voornaamste kerk in
Palwstina staat. In r. katholieke landen
wordt elke berg of heuvel zoo geheeten, op
welken een kruis is opgericht en werwaarts
men in den vastentijd ter bedevaart gaat;
— Calvarie –kruis, n. (fr. croix haussée
of croix de Calvaire) in -wapens : een op
trappen staande latijnsch kruis.
Calville, f. fr. (v. 't lat. calvus, kaal,
glad) eene soort van kantigen appel met
aardbeziesmaak, bij ons k a 1 v ij n (doch beter
kalviel), ook rappel, geheeten.
Calvinísmus, ii. de leer van den hervormer Calvijn (geb. te Noyon 1509, gest.
te Geneve i56 ); — Calvinist, m. een
aanhanger van de leer diens hervormers;
— calvijnsch, calvínisch, adj. wat
met die leer strookt.

Calvitium, n., en calvities, f. lat. of
calviteit, f. nw.lat. (v. 't lat. calvus, a,
um, kaal) de kaalheid, kaalhoofdigheid.
Camaches of g a in a c h e s, f. p1. fr.
(spr. kamásj' of gamásj', van 't oudfr. gambe
voor jambe, it. gamba, been) knoop - of overkousen, slopkousen, knooplaarzen zonder zolen ; — de camache –dienst, krijgsdienst
in vredestijd, inz. in zoo verre daarbij met
kleingeestige gestrengheid op uiterlijke zaken wordt gelet.
Camahuya,camaieu, z. ond .c a m e e .
Camail, m. fr. (spr. kamálj; v. 't it.
camaglio, provenc. capmalh, capmail, oorspr.
eene hoofdbeschutting en de hals van 't pantserhemd, V. 't roman. cap, hoofd, en maglia,
malha, malie, pantserringetje ; pantserhemd)
een bisschopsmanteltje; korte vrouwemantel;
het helmdekkleed op wapens.
Camaldulénzen, m. pl . kluizenaar s
en monniken, behoorende tot eene benedictijner orde, door den heiligen Romualdus in
het dal C a m a 1 d o l i in de Apennijnen ten
jars 1012 gesticht en door paus Alexander
III. bevestigd. Zij bestond tot op het laatst
der vorige eeuw, werd toen in Oostenrijk
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—

afgeschaft, verdween in andere staten en is
tot dus verre nergens her,eteld.
Camaraderie, f. fr. (v. camarade, mak
-ker,amdz.l)kerschap,itbroederscliap; in ruimeren zin : elke aan

welke zij-ensluitgvarch,do
elkander zoeken te steunen en te doen gelden, vaak ten nadeele van hen, die er niet
toe behooren (vgl. c 1 i q u e).

Camaréro,
In e ii e r e)

in. sp. (z. v. a. it. ca-

kamerdienaar; kamerheer; —

camaréra, f. ( it. caineríera) eeredame
van de koningin ; camarera-mayor, de
eerste onder die hofdames.
Camargue-paard, ►n. eene kleine
halfwilde paardesoort van grijze kleur, op
het Rhone- eiland Camargue.
Camarilla, f. sp. (spr. rí-lja; verklw.
van cámara lat. camera, z. aid.) eig. het
kamertje, het kabinet, waarin de koning van
Spanje zijne gunstelingen gemeenzaam ontvangt; geheimheerschappij aan 't spaansche
hof; in 't algemeen : de engere geheime (kabinets -)raad van eenen monarch, in zoo
verre hij de wettige staatsmacht en de volks
tegenwerkt; elke club van hovelin--rechtn
gen, die een' schadelijken invloed op de
staatszaken en den wil van den vorst uitoefent.
Camaróma, eamarósis, zie kam aroma.
Camauro, m. it. (mid.lat. camaurum)
de rood fluweelen muts van den paus.
Camayeu, camaïeu, m. fr. (oudfr.
eamaheu, mid.lat. camahutus; camahotus =
cama us altos ; hutus , hotus ontstaan uit
het fr. haut, lat. altos, hoog) soort van
e a m é e (z. aid.); ook eene soort van schilderwerk, waarin men slechts ééne kleur
gebruikt, ookmonochromeen grisaille
geheeten.
Cambája–steenen, m. pl. (naar de
stad en zeehaven C a m b a y a of Cambay,
in Rindostan) oostindische granaten ; —
Cambájen of cambaháten, pl. katoenen stoffen van Madras, enz.
Cambio, m. it. (mid.lat. camb)um, v.
't lat. cambire, midlat. cambidre, wisselen,
ruilen, van daar 't fr. changer, enz.) Kmt. de
wissel, wisselbrief, eene in den vorm des
wissels gestelde schuldbekentenis of schriftelijke verzekering, eener verschuldigde geldsom ; cambio commune, een gewone binnen
wissel ; C. conto, wisselrekening ; C.-landsche
di pol-izza, lijst van deel wisselkoers; wisselbrief; C. di ricórso, een rondloopende wis
; C. Ali ritórno, een teruggaande wissel;-sel
C. niaritima, het bodemerij-verdrag; c. reále
of mercantile, een buitenlandsche wissel ; C.
secco, eig. een droge wissel; een eigenwissel;
—cambiaal– recht, n. het wisselrecht
;

— eambiëeren, wisselen, wisselzaken
doen ; --- f. (spr. u oe),
eig. wisselrekening; verwisseling; een postrijtuig, Bene soort van ital. vervoersmiddel;
— eambíst, in. een wisselaar, wisselhandelaar : — cambsarius, m. mhl.lat.

CAMERA.

een wissell)ezitter, - houder -- cambsor
campsor, m. een wissel-uitgever.
Cambrai, in. (spr. --bré ; naar de stad
C a in b r a i of Kamerijk, waar het vervaar
werd) of cambrésine, fir., of cam.–-dig
brick, n.eng.,pl. eambricks, kamervloek,
fijn linnen van Kanlerljk, batist --f. fr. lijn egyptisch linnen, naar
het vorige gelijkende.
cambreeren, fr. (van 't lat. cccmertire,
welven, welfsgewijs maken, v. camera, z.
ald.) buigen, krommen, b. v. het hout.
Cameáde, f. fr. wilde zwarte peper,
;

of

;

hergpeper.

Camée, f. fr., eaniéo of camméo, in. it.
(mid.lat. camwus, cammweus, als ware 't van
't lat. cama, comma, voor gemma, edelsteen,
fr. Demme, oudfr. gemme en flame), een in
relief gesneden gesteente, uit lagen van
onderscheidene kleuren bestaande, welks verhevene figuur daardoor Bene andere kleur dan
de grond heeft, en waartoe de Ouden o n v x e n
namen (de beroemdste onyx - c a in é e, de
vergoding van Augustus voorstellende, bevindt zich te Parijs; zij heeft de hoogte van
315 en de breedte van 2, 6O millimeters) ;
zoo de steen slechts twee kleuren heeft,
noemt men hem camaïeu.
Camelot, z. kamelot oud. kameel.
Camelotier, m. fr. (.pr. —tjé) een
sluikhandelaar, smokkelaar in het zuiden van
Frankrijk ; ook Bene soort van slecht papier.
Caménen, C a m w ii e n, f. pl. lat. (Camcenae, Caménae of Casmenae, de zingenden
en lovenden ; vgl. c a r in e n), (le Zanggo
-dine,
Muzen.
camera, f. lat. (van 't gr. kamára), gewelf,
gewelfde zoldering ; gewelfd vertrek ; kamer;
camera clara, f. lat. Bene heldere kamer,
een optisch werktuig door Reinthaler van
Augsburg uitgevonden, waarbij de voorwerpen
niet door de zon behoeven beschenen te worden ; zij vertoont echter, als de spiegels, rechts
wat werkelijk links is, en omgekeerd : een gebrek, dat vermeden is in de camera clara
dioptrica, onlangs door den baron Ernst
von Leyser uitgevonden; een ander bruikbaar hulpmiddel bij het landschapteekenen
is de camera lueída, ook heldere ka
ofschoon het werktuig-merbtknd,
geene camera, maar een klein vierzijdig
prisma is, naderhand echter gewijzigd en
nu uit een' metalen spiegel bestaande ; —
camera obscura (fr. c h a nl b r e obscure), donkere kamer, een spiegelkastje,
uitgevonden in de 1 fide 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 nageteekend
worden ; -- later beteekende camera of k am e r inz. een vorstelijk vertrek of vorstel ij ke woonkamer; van daar : kamerheer,
kamerjonker, voornaam bedtiende van
een' vorst in ale vertrekken van zijn paleis; -

GAMEREEREN
kamerdienaar, it. cameriére, m.,
kamerjuffer, it. cameriéra, f. germgere personen ter naaste bedmening van vorstelmjke en andere voorname personen ;
kamermuziek, de voor eene kamer van
groote heren bestemde muziek, vgl. K a p e I;
- kamertoon, nu de gebruikelijke toon
in de muzikale kapellen, die een' toon dieper
is dan de koortoon ; it. alla câme?a of da
camera, in den kamertoon, als kamermuziek;
- voorts is camera of kamer in meer beperkten zin : het vertrek waar de beheerIers der vorstelUke inkomsten vergaderen
ook die personen zelveti : k t m a r - t a d e n
en k a m e r-a s s e s s o r e n ; - camera 'imperidlis, het keizerlijk kamergerecht ; -- Cameralia, n. p1. de wetenschappen, die over
het beheer der vorstelijke inkomsten handelen ; in uitgebreider' zin de staatswetenschappen
camera-l
ist, in het algemeen ; m. die de genoemde wetenschappen
verstaat, een kamerheambte, staatshuishoud
; - cameralistiek, f. de staats--kundige
huishoudkunde, de wetenschap van het finantie-wezen, van het beheer van 's lands
inkomsten ; - camerarius, m. de opperste eener vorsteljke kamer of de eerste
beheerder van de inkomsten eener stad, enz.;
- cameriére, it., of camerier, fr.
(spr. —rjé) de pauselijke opperkamerbeer of
kamerpresident; camerléngo, at ital.
(= kamerling)z.v. a.cameiariu 5; iflZ. een
kardinaal, die den pauselijken schat beheert.
camereeren, lat., z. v. a. canibree
r en, z. aid.; camertie (s1. t=ts),
f. (lat. camerato) welving, gewelf.
Camerlengo, z. ond. c a m a r a.
Camerônen of Cameroniãnen, m.
pm. eene zeer gestrenge schotsche secte, die zich
op het einde der 1 7d eeuw van de Presbyterianen afzonderde en de koninklijke
macht in kerkelijke zaken verwierp (zoo
geheeten naar Archibald C a m e r o n).
Camis, al. p1. goden van lageren rang,
ondergeschikte goden in Japan ; - z. ook
kamis.
CamIsa (spr. s=z) een doek, waarmede
de Kariben, de Negers van Guiana, e. a. 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.
Camisa, f. (spr. s=z) mid.lat. (provenç. en sp. camisa, it. camicia, fr. chemise;
v. 't arab. camis, ondergewaad, hemd) een
hemd, inz. (camisia alba) een wit hemd,
koorhemd, z. v. a. a 1 b a ; - camisáde
(spr. s- z) f. fr. Mil. een onverhoedsche aanval des nachts of zeer vroeg in den ochtend,
en waarbij de aanvallers hemden (camisas)
over hunne kleederen trokken, als herkenningsteekenen in de duisternis ; -- camisarden (spr. s= z) m. p1. de gereformeerde
bewoners der Cevennes gedurende den opstand
van 17 0 2-17 0 6, dew ijl zij meest overhemden
(camisas) droegen ; - camisool, z. k am i z ool.
-

-
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cammineeren (it. cammjndre, gaan,
reizen, v. cammino fr. clzemin, de weg) bij
het vechten door achterwaartsche bewegingen
den vijand tot een onvoorzichtig bloot-geven
zoeken uit te lokken.
Oamcenen, z. camdnen.
Camp, n. ft., z. campus
Campaan, z. campane en ook ond.
campagne.
Campagne, f. Ir. (spr. kaipcinj; it.
caml)agna, mid.lat. campania, campana, v.
't lat. campaneus, tot het veld behoorende,
en dit v. campus, veld) een landgoed, buitengoed, acne buitenplaats; Mil. een veldtocht,
de tijd, gedurende welken de legers te veld
zijn ; bij metaalsmelterjen : het tijdsverloop
tusschen het aanleggen en uitblusschen van
den smeltoven ; ook : het bovenste achterdeel van een schip, van den bezaanmast
tot aan het achterschip, boven de kajuit
(waarde kampanjeviag waait),cle kamp a n j e (duitsch cainpdn); - a la campagne,
of it. alla campagna, op het land, landelijk,
boersch, ongedwongen ; ook : als in het veldleger ; ----- campagnárd, m. (spr. kauipanjâr) een landbouwer, veldeling, laudman, boer.
Campne, campaan, f. mid.lat. en
it. (campdna; zoo geheeten, omdat zij in de
li
provincie Campana in Midden-Italië uitgevonden of althans bet eerst tot kerkelijk
gebruik ingevoerd zijn) de klok, kerkklok;
ook de klok der ludlitpomp ; campanologïe, f. lat.gr. de klokkenkunde, klokkenleer ; --- campanula, f. lat. gr. het
klokje ; acne melkachtige genees- en moesplant met klokvormige bloemen, welke een
melkachtig sap bevat, de klokbloem, het
klokje ; campanulaceën, f. p1. klokbloemadhtige planten ; - campanularia, f. eene soort van klokvormige koralen.
Campeadôr, m. sp. (van campedr, te
veld trekken) een groot kanipvechter, strijder, held, een bijnaam van den beroemden
Cid (z. aId).
Campêche-hout, n. (naar de baai
en stad Campclie, eig. San-Francisco-deCanipêclie, in .lucatan) het hout van eenen
aan de mexicaansche kust wassenden boom
(haematoxj,flum campeclsidnum, L) , bij de Franschen aromatische lauwerboom geheeten,
blaauwhout, bloedhout; het levert acne
schoone roode verfstof op, en wordt ook in
de geneeskunde als samentrekkend middel
gebruikt.
Campeeren, campement, enz., z.
ond. campus.
Compher, camphine, z. kamfer.
Camphoe, in. cane soort van fine ciiineesche thee.
Campsaces, eene inhoudsmaat zoo voor
droge waren als vloeistoffen in Azie, Egypte,
Judea, in het hebr. ca ii genoemd ; zij houdt
c h a n i c e S of 8 mines, of ruim 2 liters.
Campus, m. lat., het veld, de grond,
die door een leger met zijne tenten, enz.
beslagen wordt, de legerplaats, het k a m p;
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campus martius, het marsveld, eene

vruchten men inz. een zeer smakelijk amantot wapenoefeningen bestemde plaats bij
delbrood bereidt, dat in O.Indië bange a
Rome, die aan Mars was gewijd; ook het heet ; — eanáriesek, m. een zeer zoete
wijn van de Canarische eilanden ; —
Maartveld, eene bij de oude Franken tot den
wapenschouw in Maart bestemde plaats ; — eanárie— suiker, de fijnste en beste soort
campo, m. it., eene veldmaat in noordel. van suiker ; — canárie- vogel, m. (it.
Italië, ongeveer 0,4133 bunder; ook eene canarino, sp. canario, fr. canari) een besoort van spaansche wol uit Sevilla ; — kende kleine, gele zangvogel, van het vinkengeslacht, afkomstig van de Canarische
campo-santo, it. eig. het heilige veld ; de
begraafplaats, het kerkhof; — camp vo- eilanden, alwaar hij thuis behoort; het
lant, n. fr. (spr. kan wolán) een vliegend eanaríezaad of a v e e l z a a d komt van
het canarie —gras (phalaris canariénsis),
leger, eene kleine legerafdeeling, die den
vijand nu hier dan daar moet bestoken; — en is waarschijnlijk met de vogeltjes naar
campeerpaal, m. Mil., een standpaal ; — Europa gebracht.
Canáster of knaster, m. korftabak,
campeeren, gelegerd zijn, légeren, te
de beste soort van rooktabak (zoo geheeten
veld liggen, het kamp betrekken ; -- campemént, n. (fr. spr. kanp'mán) de lége- naar het sp. canástro, canásso, canasta, fr.
canástre, canásse, de korf of mand van gering, de stelling van een leger; het oefespleten riet, waarin hij verzonden wordt, v.
ningskamp; — campéstrisch, adj. lat.
't lat. canistrum, gr. kánastron, en dit v. 't
(campéster) tot het veld behoorende ; effen,
lat.-gr. canna, riet) ; ook het zakvormig, uit
vlak; in 't veld groeijend.
Camwood, n. eng. (spr. kémwoed; dierenhuiden vervaardigde goed ter inpakwaarsch. afgekort v. Campeachy-wood, cam- king van koopwaren in Indië; ook wel de
tonnekist, waarin de thee gait China wordt
pêche-hout) eene soort van roodhout van
aangevoerd.
eenen boom aan de kust van Sierra-Leona,
Canc mum, n. lat.-gr. eene oostersche
dat in de weverij en ook tot messenhechten
boomhars ; ook eene gombars uit Brazilië.
gebruikt wordt.
Caneán, m. fr. een zeer wulpsche dans,
Cana, f. (van 't lat. canna, z. aid.) eene
lengtemaat in Marocco, ongeveer = 2 meters sedert eenige jaren in Frankrijk bij de laagste klasse der maatschappij, inz. op gemasin Spanje 1,67 meters.
Canada of c a n h o d o, m. port. oliemaat, kerde bals, ingevoerd, doch nu verboden ; ook
geraas, opschudding, leven (van het lat.
ongeveer 1,145 liter.
Canadaris, pl. rood en zwart gestreepte quamquam, alhoewel, ofschoon ; de geleerde
Ramus n.l. stelde voor om dit lat. woord,
O.indische stoffen uit boomwol en zijde.
Canádor, of canhádor, m. port. waarin men in de 15de eeuw de qu als k
deed hooren, voortaan als kwamkwam uit te
wijnmaat, ongeveer 0,65 liter.
Canaille, n. fr. (spr. kandij' ; d. i. eig. spreken, het geen veel gehaspel, ja ernstige
hondevolk, hondepak, it. canaglia, van 't lat. oneenighedenr ten gevolge had, waardoor dit
woord thans zoo veel beteekent als: veel
canis, hond; bij oude fransche schrijvers vindt
geschreeuw en weinig wol, veel leven om
men nog chiennaille) gemeen volk, volksheffe,
niets).
gepeupel, janhagel, straatvolk, het graauw,
cancélli, lat. of cancéllen, m. pl.,
jan rap en zijn maat; ook een slecht, licht
vrouwspersoon ; — en canaille (spr. an —, hekken, traliehorden op kantoren, bureaux,
gemeen, laag, als het gepeupel doende ; — enz.; — eaneellarius, m., kanselier
encanailleeren (zich), (fr. s'encanail- (z. aid.), zegelbewaarder; — cancellariaat, n. de kanselierswaardigheid; het
ler, zich met verachtelijke menschen gemeenzaam maken ; — eanaillarehie, f. fr. werkvertrek der kanselarij; — eancellee-gr., de regeering van het gemeen, van het ren (lat. cancelláre) in hek- of traliewerk
klompevolkje ; — eanailleriën, f pl. besluiten ; traliesgewijze doorschrappen, uitstrijken ; — cancellátie (spr. t=ts) f.
slechte, gemeene, laaghartige streken ; —
de insluiting binnen hek- of traliewerk ; Jur.
canailleus,adj.schelmachtig,nietswaardig.
het teeken in de gedaante van eene tralie
canal, fr. (lat. candlis), z. kan a a 1; —
(X), waarmede men een geschrift of eenen
caniil-is lacrymiilis, de traanbuis; — canazin, eenen wissel, enz. ten teeken van onliculi, m. pl. kleine gootjes, groeven ; — ca—
nalieten, m. pl. nw.lat., z. v. a. tuba- geldigheid doorschrapt; ook de gerechtelijke
vernietiging van een stuk.
lieten (z. aid.).
cancer, m. lat. Astron. de kreeft, het Ode
Canapé, f. (fr. canapé, m., mid.lat. cateeken van den dierenriem, waarin zich de
napeum, canopeum, lat. conopeum, van 't gr.
zon bevindt, als voor de bewoners van de
konopéïon, een bed met gordijnen ter afwering van de muggen, v. konops, mug) een N. gewesten der aarde de zomer aanvangt;
lange leuningzetel, dienende tot stoel en Med. kanker, kankergezwel ; circclus cancri,
rustbed, eene rustbank, een ruststoel, rust- de kreeftskeerkring. z. t r o p i c u s. — caneerátie (spr. t ts) f. nw.lat. het ontbed, kussenbank, slaapstoel.
Canárie—boom, m. (nw. lat. cana- staan van een kankergezwel ; — cancerÓma, n. lat., een kankergezwel ; —
rium) een olie- en harsachtige boom op de
Moluksche eilanden, uit welks nootvormige cancrínisch, adj. nw.lat., achterwaarts,
=

--
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rugwaarts, kreeftsgewijs ; c a n c r i n i s c h e
verzen, z. kreeftdichten; — cancreus, adj. kreeftaardig; kankerachtig.
Canción, f. sp. (spr. — oon lat.
canto, fr. chanson) een gezang, lied; inz.
een eigenaardige lyrische vorm van rijmverzen, meest uit 12 trochwische verzen
bestaande ; — cancionero, m. sp. en
cancioneiro, m. port. een liederboek,
liederverzameling inz. uit de 16de eeuw.
cancreus, canerinisch, z. ond.
cancer.
candeeren, fr. (candir, van 't mid.lat.
candire, wit maken, v. 't lat. candére, candescére, blinkend wit worden, dus oorspr.
door indoopen in gesmolten suiker blinkend
wit maken), suikeren, ov ersuikeren ; ook:
suiker in kristallen laten aanschieten ; —
candeering of candizátie (spr. t=ts)
f. oversuikering, kristallizeering der suiker;
z. kandij.
Candeláber, m. lat. (candeldbrwn, n.
V. candela, kaars) een groote, doorgaans veelarmige kandelaar of luchter, kroonluchter;
Arch. eene zeer hooge vaas — eandelarius, m. de kaarsedrager.
Candeur, f. fr. ( lat. candor, eig. witheid) de openhartigheid, redelijkheid, oprechtheid, ongeveinsdheid, braafheid; — candide, adj. (van 't lat. candidus, a, um, eig.
blinkend wit; rein, vlekkeloos) oprecht, openhartig, ongeveinsd ;— candi, z. c a n d o
en kandij ; — candidaat, m. lat. (candiddtus, eig. in 't wit gekleed, dewijl zij, die
in 't oude Rome naar een ambt dongen, in
't wit gekleed waren) wie naar eenen post,
een ambt dingt of staat, eeti ambtzoeker,
ambtbeooger, postbejager; in naauwere be;

teekenis : wie zijn examen afgelegd heeft en

bevoegd is naar eene aanstelling te dingen;
candidi tus reveréndi ministerii, z. ond. m inisterium; — Kandidatuur, f. nw.lat.
het staan of dingen naar, het beoogen van
een ambt.
Candizatie, z. ond. candeeren;candit or, z. c o n d i t o r.
Candle–coal, f. eng. (spr. kéndelkool;
V. 't eng. candle = lat. candala, kaars, licht)
eene goede soort van steenkool, die in groote
hoeveelheid alleen voorkomt in Lancashire
(spr. lénk'sjier) 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.
Cando of eandi, m. lengtemaat in
Indië, inz. te Goa. 13,5 meter.
Candorix, m. eene rekenmunt in
China, het van een pias, verdeeld in
10 kasjes of li, 100 chore en 1000 soe,
4 centen.
Candy, een gewicht en eene inhoudsmaat
in 0. India. als gewicht te Bombay = 2 53,9s4
kilo, als graanmaat 880,967 liter ; als
gewicht te Madras = 2 2 67;= kilo ; als
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2 81,873 liter; te Pondichery

graanmaat
2 3 4,963 kilo.

Canecou, m. fr. (spr. ka -n'sóé, ontstaan uit het Z. fransch camisou, camisoun,
een klein hemd; vgl. c a m i s i a en kam!z o 01, eene soort van vrouwevest, licht en
zonder mouwen, ronde spencer.
Canefas, z. c a n e v a s.
Canepin, m. fr. (ka -n'pèn ; oorspr.
boombast, lindebast, v. 't mid.lat. canepinus.
it. canapino, hennepen, v. cánapa lat.
cannabis, hennep) de opperhuid van lamsen geitevellen, waarvan men vrouwenhandschoenen maakt, dun en zacht schape- of
geiteleder.
canesceeren, lat. (canescére) witgrijs
worden ; — canescént, adj. (lat. canéseens), witachtig grijs.
Canevás, m. (fr. spr. ka -n'wá; mid.
lat. canevasiuin, canavac)'um, hennepen stof, v.
't lat. cannabis hennip), of eanefás, een
linnen of katoenen weefsel niet opleggende
streepen ; geruit doek, ongebleekt, netvormig
geweven lijnwaad met vierkante vakjes, inz.
voor naaldtapijtwerk (stramien) ; ook fig.
eene schets, eerste ontwerp van een werk,
teekening, eiiz.
Canezou, m. fr., z. c a n e c o u.
Canhador, z. c a n a d o r.
Canhodo, z. canada.
Canna, f. it., en canoe, f. fr. (van
't lat. canna, of van 't eelt. can, cane, riet,
bies) de rotting, rietstok ; de italiaansche el
(op Malta
2,9804 te Rome 2,00ls,te Lucca = 2,3804, te Napels = 2.1094, te Palermo
= 1,9364, te Florence = 2,332? ; te Genua is
de canna g r o s s a of groote el 2,9891, de
canna p i c c o 1 a of kleine el .= 2,°uscannelas, m. fr. (spr. kan'lá) oversuikerde kaneel, kaneelstokjes; — eanneleeren, fr. (canneler, van cannelle, goot,
groef, it. cannella, verklw. van 't lat. canna,
riet) groeven, ribben, met groefjes of goot
uithollingen voorzien ; — canne--vormige
leermaehine, f. een werktuig der buk
om den loop van het geweer te-semakr
groeven ; — eanneluuren f. p1. de gootsgewijze groefjes op zuilen, pilasters, enz.; —
cannetille, f. fr. (spr. kann'tiélj') doorgaans cantille, pl. cantilles, gedraaid
goud- of zilverdraad, 't zij echt of valsch,
tot borduurwerk, epauletten, en dgl.
Cannibaal, m. (sp. Canibal, ontstaan
uit Caribal = Caribe, eer Karaïbe, eig. =
dapper). eig. bewoner der kleine Antillen
of Caribische eilanden, Karibe, menscheneter; van daar oneig. wild, wreedaardig
mensch ; — cannibálisch, adj. wild,
wreed ; — eannibalísmus, n. bacb.lat.
het gebruik van menschen te eten ; onmenschelijkheid; Pol. de stelselmatige wreedheid in 't bestuur van eenen staat.
canni1Ua, lat. (verklw. van canna) of cannu1e, fr., k a n u ill, f. een buisje, pijpje;
Chir. wondpijpje, buisje van meer of minder
lengte, van verschillenden diameter, al of niet
—

'16O CANO
buigbaar, recht of krom, aan beide zijden
open, van ijzer, lood, zilver, gom-elastiek,
enz., dienende tot inspuitingen of tot het
openhouden van diepe wonden ; inz. de metalen pijp van den t r o k a r t (z. aid.), welke
het stilet omgeeft; — canncla pulmónis.
Anat. de luchtpijp.
Cano, z. c a n o t — canon, canone,
canones, eanonicus, enz., z. kanon, enz.;
canópus, z. k a n o p u s.
canoor of canórisch, adj. lat. (canórus, a, um) helder klinkend, welluidend,
zangerig.
Canot, m. fr. (spr. kanó) ook (eng.)
canoe (spr. kennóé), (sp., port. en it. canóa, uit de taal der Kariben : canáoa) een
schuitje van boomschors, of van een' uitgeholden boomstam, gelijk de Indianen gebruiken, bootje, kano.
Cant, n. eng. - de pedante kwaadsprekendheid, de gemaakte eerbaarheid, die aan
zekere klassen der maatschapij in Engeland
eigen is en door B y r o n aan de kaak is
gesteld.
eantábel, adj., lat. cantab(le, (v. cantdre,
zingen) zingbaar, wat zich laat zingen.
Cantaliet, m. een geelachtig groene
kwartssteen (van het gebergte C a n t a l in
het Z.00sten van Frankrijk) .
Cantaloep, m. (fr. cantaloupe (spr.
— loep', it. cantalupo, naar 't kasteel Cantalupo in de mark van Ancona benoemd, wer.waarts hij het eerst uit Armenië werd gebracht) een meloen met uitstekende zijden
en knobbels, de knobbel- of wratmeloen.
Cantar, turksch : centenaar, in Griekenland en geheel de Levant in gebruik, omtrent
= 5 0 kilo ; — cántara, f. sp. (v. 't lat.
canthárus, z. aid.) eene vochtmaat van 5, 6
of 10, maar in Galicië van I3 4 maten ; —
cántaro, m. in Spanje, eene inhoudsmaat
= 369 liter; ook een centenaarsgewicht en
wel in Napels 89,1038, te Aleppo = 2 2 9,;
te Tripoli 5 0,79os, te Tunis = 4 9,6233, te
Caïro = 43,1032 kilo; -- te Palermo doet
de zware c a n t a r o 8 7,3308, de kleine 76,3934
kilo ; — cantaréllo, m. d. I. kleine
eántaro, een sardinisch gewicht, ongeveer = 4 0 kilo.
Cantate, f. 1) (it. en mid.lat. cantáta,
van 't lat. cantare, zingen) een zanggedicht,
een op muziek gebracht dichtstuk, bestaande
uit aria's, recitatieven, koren en koralen,
inz. tot kerkgebruik bestemd; 2) de naam
van den vierden zondag na Paschen, naar
de lat. aanvangswoorden der mis op dien
dag, Ps. 98 : cantate Domino, etc., zingt den
Heer, enz. ; — eantatílla (spr. --tiélja)
of cantatína, f. it. een klein zanggedicht, eene kleine cantate; — cantatorium, n. nw.lat. een kath. kerkboek, waaruit de cantor of voorzanger het responsorium afzingt; -- cantatríce, f. it.
(spr. —trí-tsje) de zangeres ; canticum, n.
lat. een zangstuk, lied, pl. cantica; — canticum canticórum, eig. het lied der liederen;
;
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het Hooglied van Salomo ; — cantilene,
f. (lat. en it. cantiléna) een liedje, deuntje;
de zangwis ; ook de bovenstem ; — canto,
m. it. het gezang, ook een lied ; de discant;
— canto fermo, it., of lat. cantus firmus,
de bedaarde, stemmige zangwijze der Italianen, die bet recitatief nabij komt, kerken koraalgezang; — canto /igurdto (spr.
u oe) it., of nw.lat. cantus /iguralis, een
kunstig, sierlijk gezang, dat de tonen in veelvoudige afwisseling op enkele lettergrepen
heen en weder laat zweven, figuraal of
gefigureerd gezang (z. ond. figuur);—
cantor, m. lat. een zanger, voorzanger,
zangmeester ; ook de dorpsschoolmeester, die
te gelijk organist is ; — cantóres ámant humóres, lat. sprw.: de zangers drinken gaarne
een teugje ; — cantoreeren, nw.lat.
voorzingen, het voorzangersambt waarnemen;
— cantoraat, n. de post en woning van
een' cantor.
Canthárus, in. lat. (v. 't gr. kántharos) groot drinkvat, kan, bokaal; een waterbekken in 't voorportaal der oude kerken;
ook het miskannetje, waarin de wijn en het
water voor het misoffer den priester wordt
aangeboden.
Canthitis , canthoplastiek , z.
kanthitis, enz.
Cantilene, z. ond. c a n ta t e -- Cantillen, z. cannetille, ond. canna.
Cantíne, f. fr. (it. cantina, samengetr.
uit canovettina, verklw. v. canova, mid.lat.
canava, kelder, magazijn, v. 't oudfr. cant,
it. canto, boek) de veldflesch; reiskelder;
het bier- of wijnhuis in vestingen, de marketentsterskraam; de tapperij in werk- en verbeterhuizen ; -- cantinière, f. fr. de
marketentster.
canto, z. ond. cantate.
Canton, m. fr., k a n t ó n, ii. (provenc.
en sp. canton, it. cantone, mid.lat. cantonus,
hoek, hoeksteen; district, eene vergrooting van
't oudfr. cant, it., sp. en mid.lat. canto, k a n t,
hoek, dus eig. landhoek ; V. celtischen oor
landstreek, een gebied van ze--sprong)e
kere uitgestrektheid, een kreits, oord, district ; zeker gedeelte eener stad ; ook in
Duitschland : een ban- of werfkreits, werfplaats ; — cantouneeren (fr. cantonner)
Mil. de troepen in verscheidene bijeengelegene steden en dorpen verdeelen en aldaar
légeren, om te gemakkelijker hun onderhoud
te vinden vóór het openen van eenen veldtocht of bij 't naderen van den winter ; Arch.
de hoeken van een gebouw met zuilen, pilasters, hoeksteenen, enz. versieren ; — cantonnemént, n. (fr. spr. mán), of Cantonneering, f. de inlégering, verdeeling
van het krijgsvolk in onderscheidene plaat
toestand, de plaats der dus gecanton--sen;d
neerde troepen ;— cantonáde, f. de ruimte
van het schouwtooneel achter de coulissen.
Cantor, 1) z. ond. cantate.
Cantor, 2) in Sardinië een gewicht
ongeveer
68 kilo.
;
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cantus firmus, z. ond. c a n t a t e.
Canzóne, f . it. (canzóna, v. 't lat. canto, vgl. liet sp. cancion) een lied, gezang,
ode van bepaalden metrischen vorm, inz. bij
italiaansche en spaansche dichters ; — canzonétte, f., it. canzonétta, een liedje.
Caoutchouc of k a o e t s j o e k, Z.amerik. woord voor elastieke gom (gom
veerkrachtige gom of hars,-elastik),n
eigentlijk eene bijzondere plantenstof, welke
men uit het sap van verschillende boomen
van Z.Amerika en de Indien trekt, en wel
hoofdzakelijk uit de hervea guianensis A ubl.
of jatropha elastica, L. Deze bij uitnemendheid veerkrachtige zelfstandigheid, waarvan
men zich vroeger vooral bediende om potloodstreepen uit het papier te verdrijven en
om er chirurgische werktuigen van te maken, heeft in den laatsten tijd een nieuw
belang gekregen en is het voorwerp van een'
belangrijken handelstak geworden ; tot den
staat van vernis gebracht, heeft mien er
,

weefsels waterdicht mede gemaakt ; vervolgens heeft men ze weten te spinnen en te
vervormen in bretels, gordels, elastieke kus-

sens, enz.

Cap, m. fr. (it. capo, sp. cabo, v. 't lat.
caput, hoofd, spits, top) een voorgebergte,
k a a p ; --- Cap de Bonne Espérance, fr. (spr.
—bonn'esperáns') de kaap de Goede Hoop;
Cap vend (spr. —wèr), de Groene kaap.
Capa, z. eappa.

capable, fr., of capabel (v . 't mid.lat.
capabilis, v. 't lat. capire, vatten) vatbaar be-

kwaam, in staat tot iets, geschikt ; — cá–
pax, adj. lat. omvattend, ruim ; -- ca1^ax ingenium, z. i n g e n i um ;— capaciteit, f.
(lat. ca?pacitas) eig. de maat van het gene
een hol ligchaam kan bevatten, de ruimte,

de inhoudsgrootte ; het ladingsverwiogen of

de last van schepen ; oneig. de vatbaarheid,
geschiktheid, bekwaamheid.
Capáde, m. een zwarte gesnedene bij
de Indiërs, ontmande slaaf ; ook vigogner wol.
Capelán, m. sp. (fr. capelan, caplan,
wellicht verwant met k a b e 1 j a a u w) de
k a p 1 a a n, een klein schelvischvormig vischje
in de Middell. zee, ook aan de kusten van
Newfoundland, waar het als aas tot het vangen van den kabeljaauw dient.
Capellne, f. fr. (inid.lat. capellina, v.
capellus, oudfr. capel, nw.fr. chapeau [z.ald.],
hoed) een strooboed als bescherming tegen
de zonnestralen, zonnehoed; Chir. de zon
muts van Hippokrates (een zeker-nebodf
verband) .
Capel, capelleeren, enz . , z. k apel, enz.
Capella, f. lat. (eig. eene kleine geit,
verklw. v. kapra, geit), Astron. de Geit, eene
ster van de eerste grootte in 't sterrebeeld van
den Wagenman, in 't crab. A 1 h a j o k of
Alhajoth.
Capetingen, m. pl. naam der koningen van Frankrijk uit het 3de stamhuis,
beginnende met Hugo C a p e t in 987, en in

de mannelijke linie eindigende met Karel

Iv. in 13i8 -- capétisch schrift,
;

eene schriftsoort, die voor diplomatische zaken in Frankrijk gebruikelijk was gedurende
de twee eerste eeuwen van het c a p e t i ngische huis.

Caphar, z. k a ff a r — capi-aga,
;

capigi, zie kapi-aga, enz.
capiendi jus, lat. Jur. het recht om uit
een testament iets te bekomen.
capillair, lat. (capilldris, e, v. capillus,
haar) tot het haar behoorende ; haarachtig,
haarfijn; —capilldres tubi rn.pl., of capillaire buizen,f .pl. haarbuisjes, buisjes van den
kleinst mogelijker diameter; — capillaire vaten, haarvaten, vaten, die het
midden houden tusschen de slagaderen en
aderen, geen bloed, maar slechts eene witachtige vloeistof bevatten en tot de voeding
en afscheiding dienen ; gezamentlijk maken
zij het capillair – stelsel , het haarvaatstelsel uit; — capillariteit, f. nw.lat.
Fh's. de natuur der haarbuisjes, de haar
vermogen dier buisjes om-vormighed;t
de vloeistoffen op te trekken, de haarbuis kracht, de aantrekking op haarbuizen -afstand,
of die van twee platen, welke slechts de
doorsnede van een haarbuisje van elkander
verwijder d zijn; — capillaire siroop
(fr. sirop de capillaire) vrouwenhaarsiroop,
bereid uit het sap van het v r o u w e n h a a r
(capillus Vené?is), een varenkruid ; — capillátie (spr. t = tv), f. (lat. capillatio)
Chir. haarbreuk, haarspleet, naauwelijks
merkbare splijting van de hersenpan; —
capilleus, adj. (later lat. capillösus, a, urn)
harig, sterk behaard.

Capilotáde, f. fr. (sp. capirotada, it.
cap-irota) een opstoofsel van reeds gekookt
en fijn gesneden vleesch, eene soort van
ragout.
Capístrum, n. lat. de halster of halfter, een chirurgisch verband ; Med. de kinnebakskramp ; — capistreeren (lat. capistrdre), halsteren, vastbinden ; -- eapistrátie (spr. tie=tsie), f. nsv .lat., z. v. a.
phimosis.
-

capita, z. caput.

capitaal, capiteel, enz., z. k a p 1taal, enz. ; — capitaliter, adv. ter dood,
met den dood, b. . c a p i t a l i t e r gestraft,.
met den dood gestraft, ter dood gebracht.
Capitain, ni. (fr. capitaine, it. cappitáiio, mid.lat. cupítan^us, van 't lat. caput,
hoofd), z. k a p i t e i n; — capitaine d'arines,
m. (spr. —d'arm') wapenkapitein, opziener_

van een tuighuis; -- eapitáno, f. it.
en sp. het voornaamste schip eener vloot,
het admiraal-schip ; -- capi.tanca villa, f.
mid.lat. een aanzienlijk landgoed, hoofdgoed;
— capitáno, in. it., z. V. a. c a p it a i n;
inz. ook de rol van eenen grootspreker, zwetser op het ital. tooneel ; — cápoedan,
cápudan, in. turk., z. v. a. c a p i t a iii;
-- capoedan- pasja, In. de opperadIniraal der turksche zeemacht.
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Capitatie (spr. lie=tsie), f. lat. (capitatio, V. caput, hoofd) de hoofdschatting,
de hoofdaanslag, de aanslag, waarnaar ieder
huisvader of elke huismoeder volgens het
getal der personen in het gezin eene zekere
belasting, hoofdgeld, moet betalen ; bij de
nieuwere belastingstelsels komt dit hoofdgeld, eenigszins gewijzigd, onder den naam
van personeel voor.
capitáto, it. Kmt. aangekomen ; afgeleverd;
-- capiteeren (ital. capitáre) aankomen.
Capitel, capitello, z. ond. kap itaal.
capitis diminutio, z. ond. d i m i n u e e r e n.
Capito, m. lat. (v. caput, hoofd). een dik
dikkop ; een pannelikker, schuimlooper.-hofd,
Capitolium of afgekort capitool,
k a p i t o o 1, n. lat. weleer de voorname burg
of sterkte en Jupiters tempel te Rome ; thans
campidoglio, een prachtig raadhuis; —
c a p i t o l i u m, wordt spottenderwijs ook gebruikt voor breinkas, hoofd ; — capitollnisch, adj. tot het kapitool behoorende
of aldaar voorhanden ; — Capitolínus
en Capitolína, bijnamen, de eerste van
Jupiter, wegens zijnen tempel, de tweede
van Venus, wegens haar standbeeld op het
kapitool.
Capittel, n. (van het later en mid.lat.
capitulum, verklw. van caput, hoofd ; ital.
capitolo, sp. capitulo, fr. chapitre) een hoofdstuk, enz., z. verder op kapittel ; — capitularis, m. (mid.lat. capitularius) een
dom- of stichtsheer, canoriicus, die het recht
heeft een kapittel bij te wonen ; -- eapitularisch, adj. kapittelmatig ; — capitulariën, pl. (mid.lat. capitularia) de wetten en verordeningen der frankische koningen ; ordonnantiën, kapittels- of hoofdstuks
opgesteld over burgerlijke en kerke--gewijs
lijke zaken ; — capituleeren (mid.lat.
capituláre, eig. iets naar kapittels, 'hoofdstukken of hoofdpunten indeelen), een ver
aangaan, een vergelijk treffen; omtrent de-drag
overgave eener plaats handelen, voorwaar
maken, aan een vergelijk werken, zich-den
op verdrag overgeven ; — eapitulant, m.
die zitting en stem heeft in een kapittel, ka
wegens de overgave eener-pitelhr;d
plaats onderhandelt, krijgsonderhandelaar ;capitulátie (spr. tie tsie),f. het vergelijk,
verdrag, eene uit verscheidene punten bestaande overeenkomst tusschen de belegeraars en de bezetting eener plaats wegens
hare overgave, verdragsvoorwaarden, -onderhandelingen ; in het gemeene leven : verzoeningsmiddelen om eene toenadering te weeg
te brengen;— keizerlijke capitulatie
heten 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.
Caplan, z. c a p e l a n.
Capoc,f., of k a p u k, m. (maleisch kapok,
javaansch kapuk, zijdeachtige boomwol) eene
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soort van fijne boomwol voor watten, uit
O.Indië, Siam en Java.
Capón, m. fr. (van 't. lat. capo, kapoen)
oude scheldnaam, dien men den Joden gaf,
een huichelaar, inz. een bedriegelijk speler;
— caponneeren (fr. caponner, oorspr.
eenen haan kapoenen of snijden) valsch spelen, met het spel bedriegen ; --- caponnière, f. ui•. Mil. de half onderaardsche
bedekte gang in de loopgraven eener vesting ; ook de schietkuil, de gegravene diepte
in de droge gracht eener vesting, uit welke
15 à 2O fuzeliers bedekt vuren
Caporal, m. fr. (van 't lat. caput, hoofd)
korporaal, z. ald.; le petit caporal (spr.
p'ti—) de kleine korporaal: de naam,
waarmede de Franschen, sedert den slag bij
Lodi, onder elkander Napoleon I. aanduidden.
eapores gaan , gemeenzaam voor te
gronde gaan, verderven (van 't rabbijnschhebr. kappoAreth, zoenoffer, verzoening, v. 't
hebr. kaphar; bedekken, eene zonde bedek
vergeven, ontzondigen ; — dewijl op den-ken,
Verzoendag menig Jood zijne zonden aan
eenen niet-Jood wilde opleggen met de woorden : »Wees gij mijne kappóreth of mijn zoen
i. sterf gij voor mij tot mijne ont--ofer,d.
zondiging en verzoening met God, zoo werd
dit allengs tot een' vloek en van een algemeen gebruik) .
Capót, m. (fr. spr. kapó; v. 't mid.lat.
capa, een mantelachtig kleed) een regenman tel met eene kap ter bedekking van het hoofd;
— capót, adj. fr. (it. cappotto), k a p ó t,
in het kaartspel, b. v. in het piquetten:
capot maken, alle slagen halen; capot
z ij n, niet één' trek maken ; -- in de gemeenzame taal ook (z. ond. caput) voor gebroken, aan stukken ; ook voor beschaamd,
verslagen, ontsteld ; krachteloos ; dood ; —
capote, f. een vrouweregenmantel, mantelkraag of overkleed ; een kapje ; een soldate jas ; ook een diep in het gezicht staande dameshoed —capote anglaise (spr. — anglèz'),
z. condom; — capotteeren, nw.lat.
dood maken, nederhouwen, onthoofden.
Capotage, f. fr. (spr. --tá-zj') Mar. de
kunst om den weg, den afstand te meten, dien
een schip in zeker tijdsverloop op zee aflegt.
Capotáasto, In. it. (oorspr. de kam, v.
capo, hoofd, en tastare, betasten) de kam
der violen, enz.
Capote, z. ond. capot.
Cappa of capa, f. mid.lat. een mantelachtig monnikskleed met wijde mouwen,
vaak ook met eene kaspoets voorzien.
Caprice, f. (eig. m.) fr. (spr. kapríés;
it. capriccio, van 't lat. caper, de bok ; eig.
de [wonderlijke] bokkesprong) de eigenzin
gril, luim, stijfhoofdigheid, hard--nighed,
nekkigheid ; rare inval ; -- eapriciëus,
adj. (fr. capncieux) eigenzinnig, grillig, vol
luimen, stijfhoofdig, koppig; -- capriccio, it.
(spr. kapri-tsjo) Muz. naar willekeur in de
melodie; — capriccio, m. een luimig, wil
schijnend kunstwerk, hetzij dicht--lekurig
;
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muziek -, schilderstuk, enz., vgl. fa n t a z i e;
— a capriccio, Muz. naar believen, naar
willekeur ; — capricciëtto, it. (spr. -kahritsjétto) eene kleine, korte fantazie.
Capricórnus, m. lat. (v. caper, bok, en
cornu, hoorn) de steenbok ; Astron. liet 1 Ode
teeken van den dierenriem, waarin zich de zon
bevindt, als voor de bewoners der noordel.
gewesten der aarde met den kortten dag de
winter begint; circclus capricorni, de steen
caprificeeren, lat. (van-boksering;—
capri f ficus, de wilde vijgeboom) de wilde
vijgeboomen kunstmatig door galwespen bevruchten, de rijpwording van de vrucht des
tammers vijgebooms bevorderen door insecten, uitgebroeid in die van den wilden vijgeboom (eene levantsche kunstgreep);---- eaprifieátie (spr. t =ts), f. de kunstmatige
bevruchting van den wilden vijgeboom door
galwespen ; — caprifolium, n. nw.lat
(v. caper, en folium, blad) geiteblad, kamperfoelie, hoe langer hoê liever, de roos van
Jericho —caprifoliaeeën, f. pl. kamper
planten ;— capríénzuur, n.-foeliachtg
(v. 't lat. caprinus, tot geiten behoorende, v.
capra, geit, naar zijn' reuk dus geheeten)
een vluchtig vetzuur ; ----- caprióle, f. it.
(caprióla) een bokkesprong, luchtsprong van
een' danser of van een paard.
capsa, f. lat. kist, kast, doos, verklw. capsula, f. kistje, doosje ; Bot. het droge, doorgaans uit vele deelen gevormde omkleedsel,
dat de zaden van zekere planten omvat, het
hulsel, de zaaddoos, het vlies, de schil; —
eapsulair, adj. nw.lat. wat overeenkomst
heeft niet zulk een plantenhulsel of daartoe
behoort, zaaddoosach tig ; — eapsulitis of
capsitis, Med. ontsteking van het ooglensvlies ; — capsicum, n. nw.lat. de spaan
peper (zoo geheeten, om--scheofinda
dat zij in een hulsel begrepen is) .
Captatie (spr. tie=tsie), f. lat. (cap(ado, van captdre, vangen) het zoeken, bejagen van eenig ding of oogmerk, inz. door
sluw berekende middelen ; capptatio benevolentiae, lat. de bede om een toegevend gehoor bij den aanvang eener rede ; het verzoek om eene gunstige beoordeeling in het
voorbericht van een boek, enz.; ook het
gunstbejag, het zoete-broodjes-bakken ; cap(atio verbdrum, het vatten of vangen door
woorden ; woordverstrikking.
Capteur, m. fr. (v. 't oudfr. capter,
vangen, wegnemen, lat. captdre) Mar. de
wegnemer van een schip of eene lading, de
vrijbuiter, kaper.
Captio, f., pl. captien, lat. (captio,
v. capére, vangen) Log. verkeerde, valsche
sluitredenen, verstrikkingen ; — captie (spr.
t=s) f. (lat. capt)o) verstrikking, tegenstribbeling; captie maken, tegenstribbelen,
aanmerkingen maken, uitvluchten, geschil
zoeken ; -- captiëus, adj. (lat. captiósus,
a, urn) sluw, verstrikkend, arglistig, voor
allerlei uitlegging vatbaar; --- eaptioziteit, f. nw.lat. *de arglistigheid.

captiveeren,nw.lat. (captiváre, fr. captiter, v. 't lat. captivus, a, um, gevangen) ge-

;
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vangen nemen, in hechtenis houden ; oneig. de
gunst winnen of verwerven, door kunst of list
iemand aan zich boeijen ; -- captivátie
(spr. tie=tsie), f. de gevangenneming, het
vangen ; -- captiviteit, f. lat. (capptivtas) de gevangenschap, hechtenis.
Captuur, f. lat. (captura, v. capére,
vangen, vatten) de vangst, buit. ; ook het
wegnemen van verboden waren ; het inhechtenis-nemen van eenen schuldenaar op
last van zijnen schuldeischer; — eaptus,
m. lat. de vatbaarheid, verstandsbekwaamheid ; ad captuum, naar de bevattingskracht,
verstaanbaar ; — ultra captum, boven de
vatbaarheid, onverstaanbaar.
Capuce, capuchón (spr. —sjó)) ill.
fr. (it. cappuccio, sp. capucho, mid.lat. caputium of capucium, ook capitium, van capa,
cappa, mantel, monnikskleed) eene kap, kraagof mantelkap ; karpuits-, kapoets of karpoetsmus; — Capueiten, in. pl. eene secte
van W iclefieten uit de I de eeuw, die voor
het sacrament het hoofd niet ontblootten
en van daar hunnen naam kregen ; — capucijnen, m. pl. kapmonniken, franciskaner monniken, die den strengsten ordes
onder deze hebben en groote spitse-regl
kappen (capuchons) dragen ; hunne orde werd
in 15 5 door Mateo de Bosso ingesteld en
in 1535 door paus Paulus III. bevestigd ;
— ook zekere soort van erwten ; — capueinade, f. fr. eene capucijner-preêk,
slechte belagchelijke redevoering, monniken gewawel ; capucijnerstreek.
Capudan, z. c a p i t a i n e.
caput, n. (genit. capitis, pl. capita) lat.
het hoofd ; a capite (usque] ad calcem, van
't hoofd tot de voeten, van top tot teen ; ex
capite, uit het hoofd. uit het geheugen : Jur.
ter oorzake van, wegens, b. v. ex capite
adulterii:, debiti, heriditdt'is, enz., ter oorzake van echtbreuk, schuld, erfenis, enz. ;
ex quocunque capite, uit welken grond of
oorzaak 't ook zij, om iedere reden ; in capita, naar de hoofden of naar 't getal der
personen gerekend; in tegenstelling met in
stirpes (naar de stammen of familiën gerekend, ten opzichte van de verdeeling eener
erfenis); per capita, naar de hoofden of personen ; quol capita, tot senses, zoo veel hoofden, zoo veel zinnen (d. i. meeningen, gevoelens); caput mortilum, doodekop; Chem.
wat bij het destilleeren op den bodem overblijft en waaruit geene vluchtige zelfstandigheid trieer kan getrokken worden, z. v.a.
residuum (z. a.); voorheen ook ieder dood
overblijfsel ; van daar c a p ó t, als adjectief,
en capotteeren, z. onder c a p o t.
Caque, f. fr. (spr. kaak', oudn. kaggi,
deensch en zw. kagge, eng. cap, keg, een
vaatje, inz. tot inpakking van visch) een haringtonnetje ; kruidtonnetje ; de talk- of ongelkuip.
Caquet, n1. fr. (spr. kakè) gesnap, ge-
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wawel, gekakel ; — caquetteeren (fr.
caqueter) praten, snappen, babbelen, kakelen, snateren; — eaqueteur, m. een
snapper, babbelaar; — eaquetoire, f.
(spr. —toár') de praatstoel.
Carabanzes,rn.pi. (sp. garbánzo, pl. parbánzos, bask. garbanzua, eig. droog koren, v.
garau, koren, en anzua, droog) sisers, sisererwten, duitsche koffie, graauwe erwten, inz.
in Spanje, Portugal, enz. als spijs gebruikelijk.
Carabás,rn. fr. (sp. karabá') een gemeenzaam woord voor een groot en oud rijtuig,
verbasterd van char a bane (z. aid.) ; —
markies van carabas, iemand, die door
de blinde fortuin groote rijkdommen heeft
verworven en zich daarop veel laat voorstaan.
Caráca, sp., caraque, fr., of kar á k,
kraak, z. het laatste woord.
Cáraeo, m. eene soort van dames-spencer,
nu niet meer in de mode.
Caraeóle,f.fr. (van 't sp. caracol, schelpslak, waarsch. van iberischen oorsprong) de
rondwending, snelle wending of zwenking
van eenen ruiter, liet omdraaijen van een
paard in heele of halve kringen ; — earacoleeren (fr. caracoler) het paard in vollen ren vlugge wendingen doen maken.
Caracoli, n. een metaalmengsel der amerikaansche wilden, halfgoud.
Caracten, pl., z. v. a. karaktermaskers; — Careeers, z. caraïeten.
Carafe, f. fr. (it. caraffa, verklw. cara f na, sp. parra fa, v. 't arab. gara fa, schep
opscheppen, giráfat, het scheppen, de-pen,
dronk, giraf, eerie groote maat voor droge
zaken, goeroe f, een kleine beker), karaf,
eene kleine llesch, tafelflesch, kristalfiesch;
in Napels eene vochtmaat voor wijn en olie
= 1,145 of 0,727 liter; — caraffón, m.
een koelbak, groot glazen koelvat, om de
drinkglazen koel te houden.
Carag of caradsch, z. e h a r a d s e h.
Carágoli, m. pl. it. (v. caragolo, sp. caracol, schelpslak. ; vgl. c a r a c o t e) kleine
eetbare schelpdieren in de Adriatische zee,
welker weérschijnende schelpen in Venetië
als damessieraad dienen.
Caraieten, Careeers,m. pi. eene secte
onder de Joden, vaak portugeesche Joden genaamd, in tegenstelling met de R a b b i n i et e n : zij houden zich stipt aan den tekst en
de letter der schriften en verwerpen de r a bb i n i sc h e uitleggingen, de kabbala en den
talmud.
Carambóle, f. fr. de roode bal op het
biljart ; het spel met één' roodes en twee
witte ballen ; -- earambolína, f. (gewoonlijk verkort: c a r o l i n e) de gele bal
op het biljart ; ook een biljartspel, dat met
5 ballen gespeeld wordt ; — caramboleeren, meer dan éénen bal niet den bal,
waarmede men speelt, raken ; — carambolage (spr. —lá-zj'), het treffen van meer
dan eenen bal met den gespeelden.
Caramel, ni. fr. (sp. caramelo, v. 't
mid.lat. canna mellis, cannamella, suiker-
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riet, suiker, v. 't lat. canna, riet, en mei,
genic. mellis, honig) half gebrande en geharde suiker, bruine suikerkandij, gerstesuiker; ook: bruine gelei uit rund- en kalfsvleesch ; — earamelizátie (spr. t—ts),
f. de bewerking, dle de suiker tot car am e 1 maakt.
Caravelle, fr., of k a r v e e 1, f. (van
't mid.lat. carábus, boot) een snelzeilend
schip in Spanje en Portugal ; een klein, tot
de haringvangst dienend vaartuig in Frankrijk; in Turkije een klein oorlogschip.
Carboleine, f. (van 't lat. carbo, de
kool, en olÉum, olie) eene nieuwe, door Weschniakov te Petersburg uitgevonden verwar
voor stoommachines, enz. bestaande-mingstof
in tot poeder gebracht bouts- of steenkool,
welke, met eene of andere olie vermengd,
tot eene vaste massa samengedrukt wordt;
— carbonáde, f. (fr. carbonnade, ver
kolen geroost-kerdlijcamná)op
vleesch, aan dunne schijven gesneden ; —
Carbonário, m. it. (eig. kolenbrander)
pl. Carbonári, een uitgebreid geheim
politiek genootschap, tegenover dat der c a 1d e r a r i staande, inz. in het koningrijk Napels, alwaar het na den val van Napoleon
en Murat ontstond, en welks bedoeling was,
alle ital. staten in één bondgenootschap als
vrijstaat te vereenigen ; de Carbonari hebben, even als de Vrijmetselaars, symbolische
teekenen, doch overigens niets niet deze
gemeen ; ook eene eigene manier van het
bostonspel te spelen ; — earbonári, 'rn.
een wijde en lange mansmantel zonder mouwen — earbonarísmus, n. de gevoelens en grondstellingen der Carbonari, dik
voor j a c o 1) i n i s m u s gebruikt, omdat-wijls
men den Carbonari de zelfde oogmerken toeschreef als den voormaligen J a c o b ij n e n in
Frankrijk; • - earbonáten, n. pl. Chem.
koolzure of koolstofzure zouten, zouten, gevormd door koolstofzuur en eene bazis; —
carbonétti, m. pl. it. eene soort van
zwartachtige koralen te Livorno; — carbonéum of carbonicum, n. nw.lat.
de koolstof, eene grondstof, nu eens zuiver,
gelijk in den diamant, dan weder met andere
stoffen vereenigd; — carbonisch of carboneus, adj. koolachtig, koolstoffig; -carbonizeeren of carbonesceeren,
verkolen, tot kool brengen ; — earbonizátie (spr. t ts), f. de verkoling.
Carbónkel, m. (van 't lat. carbunciclus,
kleine kool, omdat hij naar eene gloeijende
kool gelijkt) een robijn van zeer schoone
donker roode, sterk schitterende kleur ; N. H.
eene soort van colibri; Med. eene kwaad
ontstokene zweer, het negenoog. -ardige,
Carean, ni. fr. (v. 't mid. lat. carcanum;
telt.-armor. kerchen, kelchen, halsband) het
halsijzer voor misdadigers, de kaak ; —
carean of carcanet, m. vroeger eene
soort van vrouwenhalssieraad, halsketen met
diamanten.
Carcásse, f. fr. (it. carcasse, . 't lat.
;

,
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caro, vleesch, en capsa, kist, doos, enz., om-

dat het als de doos of koffer van 't ligehaam
is) de ontvleeschde, maar nog samenhangende
beenderen van een dood dier, het geraamte
van eene dierlijk ligchaam ; ook de romp van
een schip, van een hoen ; — met zijde omwonden koperdraad, karkas ; zekere vrouwelijke hoofdtooi ; eene langwerpige bom vol
handgranaten, een brandkogel ; oneig. een
zeer mager mensch, fam. vel en beenen.
Careavéllo, m. een zoete witte por
wijn, naar 't gelijkn. dorp in de-tugesch
prov. Estremadura benoemd.
Career, m. lat. (van daar ons k e r k e r)
eene gevangenis; — carcere -duro, m.
it (spr. kártsjere doero, woordelijk : harde
kerker) het stelsel van strenge opsluiting in
de oostenrijksche kerkers van Italië, gepaard
met afzondering, boe jen en slecht voedsel,
dat vaak den dood ten gevolge heeft ; —
eareerari.us, in. de gevangenbewaarder,
kerkermeester, cipier; -- carceraticum,
n. nw.lat. het geld voor sluiten en ontsluiten;
-- carcereeren, in kerkeren, gevangen
zetten — carcerátie (spr. t=ts) f. de
inkerkeri n g.
cardinaal, k a r d i n a a l lat. (card-indlis, e, van cardo, de duim of har, waar
eene deur op draait, spits, hoofdpunt) als
adject.: het voornaamste, eerste in zijne soort,
b. v. het cardinale punt, het hoofdpunt,
het gewichtigste bij eene zaak; de e ard in a l e deugden, de hoofddeugden; card in a 1 e g e t a 11 e n, de hoofd- of grondgetallen;
cardinale winden , de hoofdwinden, nl.
de noorden -, oosten -, zuiden- en westenwind;
— als subst.: 1) hoofdpriester, een titel der
voornaamste geestelijken na den paus in de
;

r. kath. kerk, een der geestelijke vorsten, die
stem in 't conclave hebben bij de verkiezing

van een' paus en uit welker midden de nieuwe
paus wordt gekozen; 2) een drank uit witten
wijn, oranjeappelen en suiker; 3) eene appel
— cardinal camerléngo, it.,-sort,z.ca1vie;
kardinaal-kamerling of - schatmeester, die de
pauselijke inkomsten beheert of in de apostolische kamer voorzit ; cardiniiles nomindti,
pl. tot de pauselijke waardigheid voorgedragene kardinalen ; cardindles papab^ les, pl.
nw.lat. tot paus verkiesbare kardinalen ; —
eardinalaat, n. de kardinaalswaardigheid; — cardinaal– bloem, f . de purperbloem, een prachtig, veel jaren durend
gewas met eene donker vuurroode bloem;
eardinaalshoed , de roode, scharlaken
hoed of purperhoed der kardinalen, bet teeken der kardinaalswaaidigheid.
Cardobenedietenkruid of bene di c t e n k r u i d (uit het lat. carduus bene
I. de gezegende distel, centaurea-dictus.
benedicta, L) het kruid van de gezegende
distel in Z. Europa, dat zeer bitter is en
eene oplossende kracht heeft, met samengestelde, pijpsgewijze, saffraankleurige bloemen is bezet, terwijl de bloemkelk met de
nabij gelegene bladeren door een spinneweb-
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big weefsel vereenigd is -- eardóne, t.
(it. cardone, fr. cardon, spr. cardo, eig. groote
distel) een spaansch gewas, eene tuinvrucht,
naar de artisjok gelijkende.
Careme, m. fr. of mid.lat. caréna, f.
(van 't lat. quadragesima, d. i. veertigdaagsche vasten, it. quarésima ; sp. quaresma
provene. caresma, mid.lat. carisma) de vasten
-tijd,
vasten.
careeren (lat. carPre) gebrek lijden,
niets krijgen, vasten, buikstraf lijden ; —
earéntie (spr. t=ts) f. de ontbering, het
strafvasten ; — caret, het ontbreekt, mangelt ; het teeken, waardoor iets ontbrekends
wordt aangeduid.
caresseeren, fr. (caresser; it. carezzare, dat een lat. caritiare doet onderstellen,
v. carus, lief) liefkozen, streelen, troetelen,
minnekozen, vleijen ; — earessánt, adj.
liefkozend, vleijend, streelend, enz.; — carésse, f. (mid.lat. caritia) de liefkozing,
vleijerij ; bet gevlei, gestreel, gekoos.
caret, z. ond. c a re e r e n, en het volgende.
Carétte of carétschildpad, f. (fr.
caret, nw. lat. caretta) eene soort van zeeschildpad, van welker schaal men kammen,
enz. maak(, en naar welke he fijnste en
schoonste schildpad den naam van c a r é tof c a r é t t e draagt [chelonia i mbricata] .
Cargo, m., ook carga, f. sp., of cargaison, f. fr. (spr. kargèzon, v. 't sp. cargár
= fr. charger, it. caricare, carcare, beladen,
op- of inladen ; mid.lat. carriciire, van 't lat.
carrus, wagen) de scheepslading, vracht, de
verkoopgoederen ; ook de lijst daarvan, de
factuur der lading ; -- carga, f. in Spanje
eene wijnmaat, = 51,5 tot 63 liters; eene
korenmaat aldaar en in de Levant, bijna =
2 73 liters ; -- carga– of cargo–ge;

wicht, n. de last, dien men op eenen ezel,
een muildier of paard kan pakken ; in Spanje
een last van ongeveer 110 kilo; — cargadoor, ook cargo, m. sp., een scheepsbevrachter, 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 u p e r - c a r g o, opperkoopman, en de tweede
onder-cargo, onder koopman.
Cariben, z. K.araïben.
Cariatíden, z. kary atiden .

carica, f., pl. caricae, lat. (scil. ficus, vijg)
oorspr. carische vijgen (uit het landschap
Carla in Klein -Azië) in 't algemeen gedroogde vijgen ; — caricoiden, pl . lat.-gr.,
vijgesteenen, vijgvormige versteeningen.
Caricatuur, f. dikwijls, maar minder
goed, carricatuur (ital. caricatura, v. caricare, beladen, overladen, overdrijven, fr.
charger; vgl. cargo) in de beeldende en
fraaije kunsten : overlading en overdrijving
der voorstelling, doorgaans met oogmerk om
den lach op te wekken, een overdrijvings-

166

CARIES

beeld, -print, -karakter, eene soort van aan
trekken-schouwelijkatyr,dmgove
in schrille kleuren afbeeldsels vertoont,
welker gelijkenis met de origineelen terstond erkend wordt ; — caricaturist, nl.
een vervaardiger van zulke caricaturen, spotprentmaker — carikeeren, overladen,
overdrijven ; --- eárieo, so. it. het ladingsgewicht, naar het welk in Italië de lastdieren beladen worden ; in Venetië een handels
bijna 10 3 kilo ; — carricee--gewichtvan
ren, Kmt. met wissels zeer lastig vallen;
— caricatóre, m. bevrachter; in Italië
ook iemand, die goederen ontlaadt en bezorgt.
r
f. lat. Med. de beeiieter, waaronCaes,
der in een' wijderen zin zoowel de beenzweer
als de beenversterving verstaan wordt ; —
carieus, adj. (lat. cariósus, a, urn) aangestoken (van beenderen).
Carillon of carrillon, n. fr. (spr.
kari -ljón; mid.lat. carillonos, oorspr. uit vier
klokken bestaande, als ware 't van een lat.
woord quadrilio, v. quatuor, vier) een klokkespel ; een daarvoor gezet muziekstuk.
Carinthijn, m. (van Carinthia, naar
welk land Werner ditt kiezelgeslacht benomd heeft) hoornblende, straalsteen.
Cariole, z. carriole.
Caritas, f. lat., carità, it. (van 't lat.
carus, lief) de liefde, inz. de christelijke liefde
tot den naaste : een geliefd voorwerp der
nieuwere kunst, waarin zij als gene liefdevolle moeder, die kinderen verzorgt en liefkoost, wordt voorgesteld ; -- caritatief,
adj. nw.lat., milddadig, menschlievend.
Carl, enz., z. Karel enz.; — Carlíno, m. it. (v . Carlo, Karel) eig. een
Karelstuk : in het voormalig koningrijk Napels eene kleine zilvermunt = 19 centen;
op Malta eene rekenmunt = 4 centen ; in
Sardinië eene goudmunt : die van Victor
Amadeus = 71 gl. 2 3 cent., die van Karel
Emmanuël = 67 g]. 60 cent., sedert 17 6 8=
23 gl. 43 centen ; — Carlísten, m.pl. in
Frankrijk : aanhangers van den voorra. koning Karel X.; in Spanje ; aanhangers van
Don Carlos; — carlísmus, n. hunne
politieke gevoelens ; — Carls d'or, m.
duitsch-fr., of enkele pistool, f. brunswijksche goudmunt van 5 thaler, ongeveer
10 g].
Carmagnole, f. fr. (spr. karmanjóle)
een voor de vrijheid dweepend volkslied met
dans begeleid, tijdens de eerste fransche revolutie (zoo geheeten naar de C a r m a g n o1 e n of Savoyaards in Parijs, die hoofdzakelijk uit de stad Carmagnola in Piemont
komen).
Carmen, n. lat. (oorspr. casinen, sanskr.
casman, loflied, v. cans, loven, prijzen ; vgl.
c a m o n e n) een gedicht, inz. gelegenheidsvers, b. v. bruilofts- of lijkdicht ; pl. ear–
mina, gedichten ; -- carmen seculgre, een
eeuwzang ; jubelzang ; — Carménta of
Carméntis, f. Myth. eerie oud-romeinsche
voorspellende en genezende godin ; — Car;

V
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mentalia, m. p1. het haar gewijde feest
in January.

Carmenade, misvorming v. c a r b on a d e, z. aid.

carminatief, adj. nw.lat. (van carminire, eig. kaarden, vervolgens zuiveren,
v. carmen, de kaarde, v. carére, kaarden)
Med. windbrekend, windverdrijvend; — als
subst. n., middel tegen winden, windbrekend
middel; afgetrokken brandewijn.
Carmozijn, ii. (it. carmesino, cremisino,
fr. cramoisi) hoogrood, z. kermes.
garnaal, adj. (later lat. carnális, e; van
't lat. taro, genit. carnis, vleesch) vleeschelijk,
lijfelijk; — carnaliteit, f. (carnalitas) de
vleeschelijkheid; carnage, f. fr. (spr.
karná-zj') een bloedbad, eene slachting,
een moorddadig gevecht ; — earnalíst of
carnaliet, m. barb. lat., een vleeschelijk
gezinde, iemand aan vleeschelijke lusten
overgeven; — carnatie (spr. t=ts) f. Pict.
de voorstelling van het menschenvleesch door
het colonel, het vleeschschilderen ; — carneool of s a r d u s s t e e n, m. Min. een
kostbaar halfdoorzichtig, vleeschkleurig of
bloedrood edelgesteente van het kiezelgeslacht (fr. cornaline).
Carnét, n. fr. (spr. —ni ; samengetr.
uit het roman. -lat. quaternettunt, verklw.
van 't lat. quaternun, vgl. cahier) het
koopmansboek, koopmansreisboek, dat men
bij zich voert tot het houden van aanteekeningen, tot dag- en schuldregister.
Carneval, n. en m. (van het it. carnevale d. i, eig. vleesch, vaarwel !) de week,
die de jaarlijksche vasten van 40 dagen vóór
paschen bij de R. Kath. voorafgaat en van
welke de laatste vastenavond genoemd
wordt ; de vasten- of wintervermaken, de
vastenavondsvreugd, maskeraden, grappen,
enz., die inz. gedurende de drie laatste dagen
vóór de vasten plaats hebben (en niet zelden
in christelijke bacchanaliën en saturnaliën
ontaarden); -- carnovalóne, m. it. de
na-carneval te Milaan en in de omstreken.
Carnies, z. c o r n i c h e.
carnifex, m. lat. (v. taro, genit. carnis,
vleesch, en facére, maken) de scherprechter,
meester van den scherpen zwaarde, beul ; —
carnificeeren (lat. carpi/lci re, ter dood
brengen) kwellen, pijnigen, martelen ; ook
in vleesch veranderen ; — earni$Cátie
(spr. t=ts) f. Med. het vleeschachtige weekworden der beenderen ; ook vleeschwording,
overgang tot of verandering in vleesch, b. v.
van de longen ; — earnivora, n. pl . lat.,
vleeschetende dieren ; — Barneus, adj.
(lat. curnósus, a, um) vleezig, inz. van fijnere
weefsels, die door ziekte in eene dichtere
massa zijn veranderd; van plantendeelen:
vast, dik en sappig ; — carnoziteit, f.
nw.lat. de vleezigheid ; Med. een vleezig
gezwel.
Caro, m. ital. wijnmaat van ongeveer
4 9 2 liter in Sardinië, vgl. C a r r o.
Caróeha, beter c o r o z a, z. aid.

167

CAROGNE

CARRONADEN.

Carógne, f. fr. (spr. karónj'; it. carogna, provene. caronha, mid.lat. caronia, van
't lat. taro, genit. carnis, vleesch) aas ; als
laag scheldwoord) voor eene ondeugende,
boosaardige, slechte vrouw, eene oude heks,
eene liederlijke deern, enz.
Carole, f. (it. en mid.lat. carola, oudfr.
carole, als van een lat. chorulus, chorula,
verklw. van chorus, koordans, rondedans)
weleer een rondedans, reidans, waarbij door
den voordanser een liedje werd gezongen,
welks referein door allen werd herhaald.
Carolus, m. mid.lat. en nw.lat. voor
Karel (z. ald.); ook eene eng. gouden munt
onder K. are 1 I. en Karel II. gelijk aan eene
guinje ; carolus—daalder, daalder met
de beeltenis van Karel den Groote, te Aken
geslagen (zij zijn vrij zeldzaam); — earolien, carolijn, ook fr. charles d'or,
m. fr. (spr. sjarl'dór) eene goudmunt in
Beyeren, Darmstad, Hohenzollern, Wurttemberg, = ruim 12 gulden ; --- earolina, f.
de lijfstraffelijke wetgeving of verordening voor
het halsrecht van Karel V.; — Caroline,
vr.naam, z. ond. Kar e 1 — carolíne, f.
eene zweedsche zilvermunt, de oude caroline of 2 markstuk = 75 ct., de latere —
68 ct.; z: ook ond. carambole; -- carolíngen, m. pl. naam der koningen van
Frankrijk uit het 2de st.aamhuis, beginnende
met Pepijn den Korte in 750 (naar wiens
zoon Carolus magnus, Karel de Groote, het
genoemd is) en eindigende met Lodewijk V.
in i)87. Het heeft 14 koningen opgeleverd.
Caronade, z. c a r r o n a d e.
Carosse, z. carrosse ond. carrière.
Carótte, f. fr. (van 't lat. carota) de
gele wortel of gemeene peen ; Kmt. ontribde
tabaksbladeren op elkander gerold tot het
maken van snuiftabak ; — carotteeren,
tabak kerven; ook knijzerig spelen.
Caroube, m. fr. (spr. karoeb') het St.Jansbrood, de vrucht van den St. -Jansbroodboom (fr. caroubier, spr. karoebjé).
Caroussel, z. ond. c a r r i e r e.
carpeeren, lat. (carpére, eig. plukken,
uittrekken) berispen, laken, iets beter willen weten.
Carpét, n. eng. (cárpet), k a r p ë t, een
los vloerkleed, overvloerkleed, voetkleed; pl.
carpets, in Engeland vervaardigde wollen
stof tot vloerkleeden ; — earpétte, f. fr.
grof, gestreept pakdoek.
Carpocratiánen, m. pl. (spr. t—ts)
volgelingen van Carpocr'ates in 't jaar
120, die de godheid van J. Chr. en de
schepping der wereld door God ontkenden.
Carpus, m. nw.lat. (van 't gr. karpós)
de voorhand, handwortel, het vuistgewricht.
Carráca, sp., z. ond. kraak.
Carrágo, f. lat. een wagenburg der
Ouden.
Carrarisch marmer, z. marmer.
Carré, n. fr. (ontst. uit quarré, van 't
lat. quadrátuucm) het vierkant, z. q u a d r a a t;
als adj.: vierhoekig, met vierkanten getee-

kend, dobbelsteenig — carreau, n. (spr.
karó) eene ruit, schuin vierkant op de
speelkaarten, ruiten ; — carreleeren,
(fr. carreler) met vierkante tegels bevloeren.
Carrefour, m. fr. (spr. —loer; , provenc. carrefore, van 't later lat. quadri furcum, vier vorken vormende) een kruis- of
scheidweg ; de hoek van eene straat.
Carricatuur, z. c a r i c a t u u r.
Carriek,n. eng., rijrok met veel kragen of
mantels (naar de stad C a r r i c k in Ierland).
Carrière, f. fr. (it. carriéra, van 't lat.
carrus, wagen) eig. de renbaan voor wagens;
de loopbaan, renbaan; de levensloop, -weg,
-wandel; de ambts- of postbediening; de
volle ren van een paard ; ook eene steengroeve
(maar dan ;afgeleid van 't eelt. car, rots,
steen, of van 't mid.lat. quadrataria, van
quadrátus, vierkant, omdat de steepen uit
de groeven vaak vierkant zijn) ; iemand
eene schoone carrière openen,
iemand de gelegenheid geven om zijne bekwaamheden te doen uitkomen, om fortuin
te maken; zijne carrière eindigen,
sterven; en carrière (spr. an—), in vollen
ren, met lossen teugel ; — carrière-attaque, f. Mil. de ruiterstorm, de stormaanval der ruiterrij ; — earrióle, f. een
licht overdekt rijtuig met twee wielen; —
carro, m. it. (= lat. carrus; pl. earn) eig.
wagen, kar; eene inhoudsmaat voor droge
en natte waren in sommige deelen van
Italië ; zij is als vochtmaat het tienvoud der
b r e n t a (z. ald.), als graanmaat te Napels
19 8 t,124 liter; — earrósse, f. (fr. le carrosse ; it. carrozza, f.) eene pracht- of staatsie
een pracht- of pronkwagen; (bet woord-koets,
was vroeger ook in 't fransch vrouwelijk;
maar Lodewijk XIV. — zoo verhaalt men—,
die zich telkens tegen de taal bezondigde
door te zeggen mon carrosse, sprak wrevelig,
toen men hem die fout onder 't oog bracht,
het vorstelijk machtwoord uit: »laat carrosse
voortaan mannelijk wezen ;" en de groote
schrijvers en dichters van den tijd des grooten konings volgden slaafsch het despotisch
bevel, ten spijt van de spreuk Caesar non
supra grammaticos, Z. ond. Caesar) ; —
carroussel of caroussel, n. (spr. —
roes —; it. carosello ; er zijn er, die de benaming willen afgeleid hebben van 't lat.
carrus solis, sp. carro del sol, zonnewagen)
eene soort van tornooi, 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, de-draijen
zoogenaamde mallemolen, een bekend kinderkermisvermaak.
Carronáden, 1. p1. 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 Schotland, waar
zij het eerst gegoten werden.

;

;
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Carrosse, carroussel, z. ond. carrière.
carta, f. ital. (van 't lat. charta, papier)
de I aar t (z. aid.); carta biánca, it. of c.
blanca, fr. carte blanche, z. v. a. b 1 a n q u e t;
Carta rigáta, patroonpapler; geruit papier;
gestreept papier; — carte, f. fr. de kaart;
de spijslijst in logementen, aan open tafels;
ook de vertering voor den maaltijd; carte
(ie direction (spr. direksjón), de richtingskaart bij metingen; -- carte de partie, Kmt.
een schriftelijk bevrachtings-veidrag tusschen
den schipper en den koopman, ook c h e r t e p a r t ij, z. ald.; ---- carteggéren (spr.
karteclzjéren), it. (carteggiare) doorbladeren;
brieven wisselen ; — cartel, m. fr. (van
carte, eig. een beschreven papier) een ver
verdrag, inz. wegens de uitwisseling-gelijk,
of het wederzijdsch losgeld van krijgsgevangenen in oorlogstijd, of ook van dezerteurs,
misdadigers, enz. in vredestijd; de schriftelijke
uitdaging tot een tweegevecht; --= eartélschip, n. een oorlogschip, dat de gevangenen
in heeft, die door twee oorlogvoerende mogendheden tegen elkander worden uitgewisseld — carteeren, in een' omtrek of
teekening brengen ; — carteering, f. het
omtrekken, de planteekening.
Carteziánen, m. pl. de leerlingen en
aanhangers van den franschen wijsgeer D e scartes of Cartesius (gest. 1650); —
eartezianísmus, n. de wijsgerige school,
welker hoofd D e Sc a r t e s was, en die in de
ingeschapen denkbeelden bronnen van kennis
ziet, welke die der gewaarwording te boven gaan ; — carteziaansche of cartézische duiveltjes of duikertjes
(naar den zelfden wijsgeer dus geheeten)
kleine glazen mannetjes of popjes, van binnen hol, met eene zeer kleine opening, doorgaans in de gedaante van duiveltjes, ook
wel engeltjes of andere figuren, die wegens
hare lichtheid in een vat met water drijven, dat met eene blaas is dicht gemaakt,
en die, naar gelang men op de blaas den
vinger drukt of hem wegneemt, zinken of
boven komen.
Carthamus, m. nw.lat. (van 't arab.
qurtum, qirtim, nw.hebr. qarthami, saffloers
eene plantensoort, waartoe de verfdistel of
de zoogenaamde wilde saffraan (carthámus
tinctor)us, fr. cart/tame) behoort, welks bloem kronen het saffloers (z. ald.) geven; —
carthamine, f. eene uit bet saffloers
verkregen roode verfstof, saffloersrood.
Cartilágo, f. lat. (pl. (cartilagines) het
kraakbeen ; — eartilagin.eus, adj. (lat.
cartilagindsus, a, um) kraakbeenig.
Cartisane, (spr. s= z) f. fr. (v. carte, it.
Carta, z.ald.) garen, -zijde-, goud- of zilverdraad
op uitgesneden kaarteblad gewonden tot borduurwerk, kantwerk, enz. — carton, m.
fr. (spr. kartón ; it. cartone) bordpapier, zwaar
en sterk kaartpapier; eene mutse- of lentedoos van zoodanig papier vervaardigd ; Arch.
een uitgesneden blad bordpapier of blik om
;

;
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profils te trekken ; Piet. teekeningen in het
groot op papier, naar welke de schilder zijn
fresco maakt of die den tapijtwerkers tot
modellen dienen; modelteekening op sterk
papier, schets voor eerie schilderij ; Typ.
een overgedrukt blad van een gedrukt boek,
ter vervanging van een gebrekkig blad, een
verbeterblad ; — carton–pierre, (spr.
-pjèr') zeer hard carton, door G r o p i u s te
Berlijn uitgevonden, waarmede men sieraden
aanbrengt; — cartonneeren, (fr. cartonner) in bordpapier binden, een' lichten
band om een boek maken ; — cartonnage, f. (spr. — ná-zj') bordpapierwerk,
kunstvoorwerpen van bordpapier; — cartonnerie, f. de kunst, ook de werkplaats
van den bordpapiermaker ; — cartonnier,
m. (spr. —njé) een bordpapiermaker ; bordpapierhandelaar ; — cartouche, f. fr (spr.
kartóésj'), (it. cartuccia, f. en cartoccio, m.,
van carta, papier) de randversiering, sierlijke lijst of zoom ; loofwerk of bijsieraden
van beeld- of schilderwerk : elliptische liguren met hieroglyphen gevuld op oud-egyptische 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, de bus voor kartetzen) z.
k a r t e t s).
Cartouche, ni. (spr. —tóésj') een afgerichte gaauwdief, doortrapte spitsboef, naar
den beruchten C a r t o u c h e, die in 1721 te
Parijs werd ter dood gebracht.

Cartuccio, m. it. (spr. tóétsjo), romeinsche maat voor vloeistoffen, omtrent
1 deciliter.
Carunkel, f. lat. (caruncula, verklw.
van Caro, vleesch ; eig. een stukje vleesch)
Chir. een vleeschuitwasje, een wratachtig
ligchaampje op verscheidene ligchaamsdeelen, b. V. de traan -carunkel, eene opeenhooping van smeerkliertjes in den binnensten ooghoek.
Carus, z. karos.
Carvi, m. it. en sp. (arab. karwija, v.
't. gr. káron, lat. careum) Bot. karwei of
kerwei, eene tweejarige zuid -europeesche
plant, waarvan het zaad maagsterkend, wormen windverdrijvend werkt, veldkomijn.
Casa (spr. s=z) f. lat. eene hut, huisje,
inz. landhuis; in de middeleeuwen een klooster ; it. en sp. het huis ; — casa santa, it.
het heilige huisje van Maria te Loretto; -casáale (spr. s=z) n. it. gehucht; dorpje.
Casamatte, z. kazemat.
Casaque, f.fr. (spr. kazak'; sp. casaca, it.
it. casacca, een lang jak. v. casa, huis) een
korte reis- of rijrok ; — casaquin, n. (spr.
kazakèn) een korte overjas, huisjas; iemand
op zijn casaque of casaquin geven of
komen, . hem afrossen.
Casatelle (spr. s z) f. it. eene soort
van kleine kazen.
Cascade, f. fr. (sp. cascada, it. cascáta,
V. cascáre, vallen) een waterval, water, dat
0
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van rots tot rots valt (een zeer groote waterval, heet k a t a r a k t); er zijn ook k u n s tc a s c a d e n -- cascadélle, t. (cr. cascatelle) een kleine waterval ; — cascadeeren (als ware 't van een fr. werk
cascaden) eenen waterval vormen. -word
Caseáne, f. fr, lil , walkelder, bedekte
gang om de vijandelijke werken t.e ontdek
-ken,luistrga p.
Cascarille, f. fr. (spr. —,' íélj' ; s,).
cascarilla, (1. i. eig. dunne bast) Pharm. wit
grijze of groenachtige boomschors uit Peru
en de beide Indien, van bitteren specerijachtigen smaak en liefelijken reuk, als maagversterkend middel aangewend.
Casco, m. sp. eig. schedel, scherf; Mar,
de romp van het schip; ook wat tot de uit
een schip behoort; in liet om--rustingva
berspel ; het koopen der noodige kaarten,
wanneer de speler, de beide zwarte azen
hebbende, zich op een bloot toeval verlaat
en daardoor niet zelden bête wordt; z. o bs c u r i t e; ook een naar het solo zweemend
kaartspel onder 3 personen -- caschino,
n. (spr. Ices/sine) eene wijziging van het
casco door koopen van onderen af, terwijl
bij het casco van boven af den stok of ta1 o n gekocht wordt ; -- casco—assurántie (spr. t ts) f. Kmt. verzekering der lading, met het schip daarbij.
Caseine, f. (v. 't lat. easu-s, kaas) Chem,
de kaasstof.
Casél of lat. easula, f. (eig. hutje) met
een kruis, geteekend priestergewaad of overtrek der r. kath. priesters bij het opdragen
van het misoffer.
Casemat, z. kazemat.
Caserne, enz.,z. kazerne, enz.; -- ca;

;

sernement, n. fr. (spr. kazern'mán), z.
kazerneering — easernier, m. f►•.
;

(spr kazernjé) die het noodige tot de kazerneering levert, de kazerne- leverancier.
Cas fortuit, n. fr. (spr. ka fortwi)
z. v. a. casus fortuitous, z. ond. casus.
Casimir, z. Kazimir en kasjemir.
Casino (spr. s z; van casa, huis) eig.
een huisje; een landhuis, buitengoedje, z. v. a.
villa; 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
vergadert om te lezen, te praten, te spelen,
enz.; een besloten gezelschap, waar men bij
komt om de genoegens van den omgang-en
en het spel te smaken ; een kaartspel, dat
tusschen vier, ook drie personen gespeeld
wordt ; — casiníst, m. (spr. s z) een
lid van een casino, d. i. van een besloten
gezelschap.
Casleu, n. naam der 3de maand van het
burgerlijke, bet Ode van het godsdienstige
jaar der Joden (k i e s 1 e v), overeenkomende
met een deel van November en December.
Casquen, m. pl. afstammelingen van
Mulatten.
Casquet, n. (spr. kaskét ; fr. kasquette,

--
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it caschetto, van 't fr. Basque, it, casco, helm,
van 't sp. cas('o, hersenpan, schedel; stormhoed, helm) de helm, de storrnhoed, een ver
voor hoofd en hals tegen-deignswap
sabelhouwen ; ook eene pet.
Cassa, f. it. of k a s s a (van 't lat. capsa,
kast, kist, fr. caisse, z. ald.) de plaats, waar
geld bewaard wordt ; het daar bewaarde
geld zelf : geldvoorraad, geld ; z. verder kas ;
— in cassa, in gereed geld voorhanden ; 1)er
cassa t) e t a 1 e n, in of met gereed geld betalen ; --- cassa—brouillon , cassa
strazze, een hulpboek tot liet dadelijk
opteekenen van ontvangst en uitgaaf, om die
later in het kasboek over te brengen; —
cassa—conto, z. kasboek ; — cassadeficit, cassa— manco, n. het te kort
komend gereed geld bij het revideeren der
ka s en kasboeken, he t kas -defect ; — cassa
de seguro, f. sp. (spr. — goero) verzekeringsinrichting tegen zeegevaren.
Cassáde, f. fr. (v. 't lat. cassus, a, um,
ledig, nietig) eene noodleugen, eene onwaar
uit scherts; hij het spel heteekent het:-heid
niet slechte kaarten (Ie medespelers overbieden, een bluf maken.
Cassáris, fr. cassards, m. pl. bonte
katoenen oostindische zakdoeken, neusdoeken.

Cassatie, cassatorisch, cassatus, z. ond. casseeren.
Cassava, z. maniok.
(later lat. en it. cassáre, sp.
casar, fr. casser, v. 't lat. cassus, a, um, ledig, nietig, vergeefsch ; v. a. van 't lat. quassáre, schudden, schokken, breken) vernietigen, voor ongeldig verklaren, b. v. een teslament; uit eenen post of eene bediening
zetters, afzetten ; breken; —cassé, gebroken;
— gecasseerd, adj. afgezet ; door eene
ongeregelde levenswijs uitgemergeld, uitgeput, ontzenuwd ; — cassatie (spr. t=ts)
f. lat, de ambts- of dienstontzegging, afdanking, afzetting; ook uitdelging of vernietiging, b. V. van eene schuldbekentenis; —
tlof van e a s s a t i e, ii. een hooger gerechts
(lat de bevoegdheid heeft, de vonnissen-hof,
van andere gerechtshoven op te heffen en te
vernietigen ; cassatie—proces, n. eene
rechtshandeling over de ontzetting van eenen
beambte ; -- cassatórisch, adj. Jur. ophellend, vernietigend, van de verplichting
ontbindend; — cassátus, m. lat. iemand,
die van zijnen post, van zijn ambt ontzet
is, een ontzette, afgezette.
Casserólle, of beter casserole, f. fr.,
doorgaans k a s t r o I, v. 't oudfr. casse, it.
cazza, pan met een' steel, schepnap, van 't
lat. capsa, kist, kast, mid.lat. cassea, cassia,
als ware het van een verklw. casseola met
ingeschoven r, provinc. fr. ook castrole) een
komvormig keukengereedscbap, eene stoofpan zonder voet niet een' steel ; een lepel
om glas te schuimen in de glasblazerijen.
Casses, pl., oostindische zeer fijne ka
-toenwfsl.
Cassétte, f. fr. (ital. cassétta, verklw.

casseeren
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van cassa, z. ald.) een kistje, koffertje, inz. burggraaf; — castellanuj, f. de burggeldkistje ; bijzondere schat des konings; voogdij, het slotbewaarderschap; -- castelArch. ingediepte vakken in gewelfde zolde- látie (spr. tie tsie) de verbouwing van
ringen ; — eassetteeren, met zulke vak- een huis tot een versterkt slot.
Castellánes, f. pl. eene groene pruiken voorzien, vak- of doosvormig versieren;
— eassettóne, m. it. eig. Bene ladekas ; mesoort in Z. Frankrijk.
Castelláno, m. (spr. kasteljáno; eig.
Arch. eene uit steeds kleiner wordende viereen Castiliër, Spanjaard) eene spaansche
kanten bestaande indieping, inz. aan zolder
goudmunt,
5 gl. 8 4 ets. ; als gewigt
-gewlvn
Cassétto, m. it. Gene venetiaansche 51z mark gouds.
Castes, m. pl. sp. (van caste, soort,
kopermunt, bijna = 1 cent.
slag, stam ; eig. iets reins, zuivers, onverCassettóne, z. ond. cassette.
Cassia, f. lat. (gr. kassla) de pijpvor- mengds, v. 't lat. castus, a, um, rein, kuisch)
Zuid.Amerikanen uit gemengd bloed; -mige, bijna 2 voet lange en vingerdikke
vrucht van eenen boom, die de grootte heeft Castiezen (van castizo, d. i. eig. van
echte afkomst, van echt ras, inboorling) m.
van een' europeeschen noteboom, en in 0.
Indië, Z.Ameriha en Egypte wast ;— cas- pl. afstammelingen van Mestiezen (z. a.);
sia-bast, de chineesche kaneelbast (cassia Portugeezen te Goa geboren.
Castifieátie, castificeeren, z. ond.
cinnamonca), die niet zoo aromatisch, maar
ook niet zoo duur is als de ware kaneel; eastiteit.
castigeeren, lat. (castigdre) tuchtigen,
— cassiaeéën, f. pl. Bene plantenfamilie,
k a s t ij de n; — eastigãtie (spr. tie=tsie),
meest struiken en boomen.
Cassidieten, m. pl. (v. 't lat. cassis, f. de tuchtiging, kastijding ; castigatia
patérna, de vaderlijke kastijding; — cas
helm) versteende kinkhorens.
adj. (lat. castigatorius, a, um),
-tigaórsch
Cassíne, f. fr. de Paraguay-thee, de
tuchtigend, op de wijze eener tuchtiging.
theecassia.
Castimonia, f. lat. de zuiverheid, reinCassinoide of cassinische kromme lijn, f. Math. eene kromme lijn van heid, kuischheid.
Castiteit, f. lat. (casti tas, v. castus, a,
den 4 den graad, waardoor C a s s i n i de beweging der aarde om de zon naauwkeuriger um, kuisch, vroom, enz.) de kuischheid, inmeende te verklaren, dan dit door de e l l i p s getogenheid, reinheid van zeden ; — castitas violéta, de geschonden, bevlekte kuischvan Kepler geschiedde.
heid ; -- castificeeren, (later lat. casCassiry, m. maïsbrandewijn.
Cassock, m. (spr. leéssok) de sluitrok, tifecdre) reinigen, kuisch maken ; — cas lijfrok der engelsche geestelijken ; ook de tifieátie (spr. tie tsie), f. nw.lat. de
reiniging.
ruitermantel, soldatenmantel.
Castor, m. gr. de bever, z. kastor; —
Cassolétte, f. fr. (verklw. v. cassole,
castorèum, (gr. kastórion) n. Pharm.
it. cazzuola, rookpan, kolenpan, v.casse, cazza,
het bevergeil ; in den handel komt het voor
z. c a s s e r o 11 e) een reukvat, wierookvat;
als samengedrukte blaasjes, die nabij de
reukdoosje ; een tafelstel voor peper, azijn
teeldeelen van. den gewonen bever gevonden
en olie ; ook eene peresoort.
Cassonáde, f. fr. (port. cassonada, van worden, de grootte hebben van een hoenderei en met kleine vliezen doorweven zijn.
casson, groote kist, omdat de Portugeezen
ze daarin naar Europa brachten) meel- of Het siberische, dat het beste is, heeft eene
keukensuiker, ruwe suiker, poedersuiker, donkere leverkleur, een' bedwelmenden reuk
en bitteren smaak, en is in zenuwziekten
suiker, die slechts eenmaal geraffineerd is,
een zeer werkzaam geneesmiddel ; — cas
z. v. a. m o s c o v a d e, z. ald.
f. fr. eene soort van lichte, zij-toríne,
cast, adj. eng. (spr. kest) gegoten ; --wollen stof; ook Chem. een bij -deachtig
cast-steal (spr. — stiel) het gegoten staal.
weinig bekend beginsel, door-zonderg
gietstaal.
Castagnetten, pl. (spr. kastanjétten; B e z i o uit het casioréum verkregen.
Castos, m. de jaarlijksche uit- en infr. castagnettes, van 't sp. (castanetas, van
voertol, dien de Europeanen in Japan moecastana, kastanje, wegens de gelijkvormigten betalen.
he id met twee halve kastanjes) spaansche
Castrametátie (spr. tie tsie), f. (v.
handklappers, klaphouten, duimkleppers,danskleppers bij tooneeldansen ; — ook sing. eene 't lat. castra metári, eene legerplaats uitmeten of afsteken) de légeringskunst, de kunst
stof uit zijde, garen en wol.
Castel, m. oudfr. (hoogd. c a s t é l 1, v. om een leger af te steken.
castreeren, lat. (castriire) ontmannen,
't lat. castellurn, verklw. van castrum, z. ald.)
lubben, de teeldeelen wegsnijden ; oneig.
k a s t e e 1, eene burg, vesting; Mar. het verdek aan het vóór- en achterdeel van het verminken ; — castraat, m. (lat. castráschip, voordek, achterdek; — eastellaan,
tus) een ontmande, een gesnedene ; inz. een
sopraanzanger in Italië, dewijl dezen, ondanks.
m. (lat. castellánus, burgbewoner, mid.lat.
het verbod van paus Clemens XIV., doorbevelhebber van een' vorstelijken burg) een
burgvoogd, slotbewaarder, kastelein ; in
gaans als kinderen reeds tot castraten.
gemaakt worden ; ook kuischheidswachter in
de middeleeuwen een poolsch groot-senateur,
--
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het Oosten; — eastrátie (spr. tieitsie),
castreering, f. ontmanning, wegneming
der teeldeelen bij menschen en dieren, inz.
van het mannelijk geslacht, eene uitvinding
der Oosterlingen, die zulke gesnedenen tot
bewakers der vrouwen gebruiken en hen
eunuchoi , eunuchen, d. i. bedbewakers
noemen ; ook in de godsdienstdweperij heeft
de castratie eene groote rol gespeeld.
castrum, n. lat. vesting, burg, vaste stad
(p1. castra, het leger) in de middeleeuwen:
adellijke stamzetel, familieslot, inz. castrum
noble, burgzetel der »besloten » edellieden;
— castrum dolóris, n. een treurtooneel;
smartenleger ; toestel van een katafalk
(z. aid.) ter eere van vorstelijke personen.
casu, casuëel, casuïstiek, enz., z.
and. casus — casuaris, z. k a z u a r i s;
Casula, z. easel.
Casus, m. lat., pl. casus, een geval,
voorval, toeval, eene omstandigheid ; Gram.
de verschillende betrekking , waarin een
naamwoord voorkomt; de uitgangsverandering, de verbuiging, naamval, 't geval; deze
casus zijn: nominativus, de eerstenaamval, noemer, onderwerp ; g e n i t i v u s, tweede
naamv., teler, b ;fitter, afhankelijk gev ; d at i v u s, derde naarnv., gever, doelgeval ; a cc u s a t i v u s, vierde naamval, voorwerp, klager ; v o c a t i v u s, vijfde geval , roeper ,
aanspreker, en a b 1 a t i v u s, zesde naamval,
nemer (in de nederl. spraakkunst wordt
de vijfde naamval thans tot den eersten
gebracht, terwijl de zesde steeds door een
voorzetsel met den vierden naamval wordt
vervangen); — casus recti, m. pl. onafhankelijke naamvallen (nominativus en v oc a t i v u s) ; casus obli qui, pl. eig. scheeve,
d. i. afhankelijke naamvallen: g e n i t i v u s,
dativus, accusativus en in'tlat. ablat i v u s;—per casum obltquurn, oneig. op schee
wijze, langs kromme of slinksche wegen; —-ve
casus belli, het oorlogsgeval, de grond of
aanleiding tot een' oorlog; casus conscientiae, eene gewetenszaak ; c. dabilis, een gegeven of aangenomen geval ; c. fatdlis, een
noodlottig, treurig geval : c. fortuitus of
improvisus, een onvoorzien of niet vooruit
te zien geval ; C. inevitabilis, een onvermijdelijk geval; c. insolitus, een ongewoon geval; C. in terminis, juist het zelfde geval,
eene gelijke ervaring van iets; c. merus, een
louter toeval, iets, waartoe men geenerlei
aanleiding heeft gegeven, waaraan men geene
schuld heeft ; C. mixtus, een gedeeltelijk te
wijten of toe te schrijven geval ; c. necessitátis, een noodzakelijk geval, een geval van
nood ; C. pro amgco, een geval, waarbij de
vriendschap in aanmerking komt; c. providentiae, een voorval, dat men enkel aan
de Voorzienigheid kan toeschrijven ; c. rarior,
een zeldzaam geval ; c. reservi tus, een geval
van voorbehouding ; c. solitus, een gewoon
geval ; C. tragicus, een treurig voorval ; —
casu, casu quo, bij geval, toevallig ; casu
substrdto, in het voorliggend geval ; in casu,

Jur. in geval, enz. ; in hoc casu in dit geval ; — in nostro casu, in ons geval ; in
praesénti casu, in het tegenwoordig geval;
in casum, in geval, bijaldien ; in casum casus.
eig. in geval van 't geval, d. i. bij het plaatsgrijpen van zekere vooruit geziene omstandigheden; — easuëel, adj. lat. (fr. casuel)
toevallig, bij toeval, bij gelegenheid, onze
— easualia, n. pl. toevalligheden,-ker
toevallige, bij gelegenheid voorkomende ambtsverrichtingen ; — casualísmus, m. nw.
lat. het stelsel of de leer van een bloot toeval als oorsprong en regeling van alle dingen ; wie dit aanneemt heet casualist
— casualiteit, f. de toevalligheid ; —
casualiter, adv. toevalligerwijze ; bij voorkomende gelegenheid; — easuíst, m. (fr.
casuiste) een godgeleerde, wiens studie ten
doel heeft, de gewetenszaken op te lossen,
d. i. te beslissen of eene daad goed of kwaad
zij ; ook een kenner van merkwaardige rechts
; — casuistiek, f. de leer of de-zaken
kunst om gewetensvragen op te lossen, inz.
zulke vragen, waarbij botsing van plichten
plaats heeft, de gewetensleer, door Kant
genoemd de dia 1 e k t i e k van het geweten;
ook de kennis van merkwaardige rechtsgedingen ; in verachtelijken zin : de leer der
kunstgrepen, sluwe vonden.
Catacómbe, z. katakombe.
Catafálco, z. katafalk.
Catalogus, z. k a t a l o g u s.
Catánia, m. een voortreffelijke siciliaansche wijn, naar de stad C a t a n i a benoemd.
Catástrum, z. kadaster.
caténa, f. lat. keten, ketting, pl. caténae;
— caténae patrum of c. ecclesiae, pl. verzamelingen van bijbelverklaringen uit de schriften der kerkvaders — eatenaria, f.
Math. de kettinglijn, eene kromme lijn in de
gedaante van eenen aan beide einden opgehangen slappen ketting ; — catenárisch,
adj. (iat. catenarius a, um) ketensgewijze;
— cateneeren (lat. cateni re) samenketenen, aaneen schakelen ; -- eatenátie
(sp. tie tsie) f. (lat. catenatto) de aaneen
-schakeling.
cateeren, fr. (catir, oudfr. quatir, V.
coactus, partic. v. cogére, samendrijven of
-dringen) doek persen, aan eene stof den
persglans geven.
Cati, m., z. kat 2).
Cato, nl. lat. een ernstige wijze, een
streng zederechter (naar den naam van twee
mannen uit het oude Rome , om hunne
strenge zeden beroemd) ; — catonizeeren, den Cato of den zedemeester spelen,
streng recht doen, gestreng beoordeelen.
Catogan, z. cadogau.
Cauchemar, m. fr. (spr. ko-sjemar ;
van 't oudfr. cauquemare, tooverkol, v. 't
oudfr. caucher, provenc. cauquer, it. calcare,
treden, drukken, persen, en het duitsche
mar in nachtmar, eng. nightmare, ons nachtm e r r i e) de nachtmerrie, een gevoel van
verstikking, dat iemand gedurende den slaap

;

;

;
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overkomt en hem, na het doorstaan van
eene onbeschrijfelijke benaauwdheid, doet
ontwaken.
caudex, m lat. de boomstam ; tronk, boomstomp ; — caudicifórm, adj. nw.lat.
tronkvormig.
caulis, m. lat. de stengel van kruidachtige planten ; — eauleseént, adj. nw.
lat. stengelvormend, st.engelig; -- eaulifórm, adj. stengelvormig, stengelachtig.
causa of caussa, f. lat. oorzaak, reden,
bron, oorsprong, grond, aanleiding of gegevene gelegenheid; ook zaak, handeling, rechts
in causa, .dur. in de rechtszaak,-handelig;
cum omni causa, niet allen aanhang of toebehooren ; de gravi causa, uit gewichtigen
grond, wegens eene gewichtige oorzaak ; —
causa appellabilis, eene rechtszaak, in welke
men zich op eene hoogere rechtbank kan
beroepen ; C. cívilis, eene burgerlijke zaak ;
c. crimindlis, eene lijfstraffelijke zaak ; C.
cognita, eene onderzochte zaak, ook : na het
onderzoek der zaak ; C. connéxa, eerre sa
niet te scheiden zaak ; C. de--menhagd,
béndi, de grond der schuldvordering, de oor
waaruit iemand iets schuldig is ge--zak,
worden ; C. denegdtae j _stittae, eene aanklacht
wegens geweigerde rechtspleging; c. divortii,
eene zaak van echtscheiding; C. ecclesiastica,
eerre geestelijke of kerkelijke zaak ; c. efficiens, de werkende oorzaak ; c. exhereditatidnis, de oorzaak, waarom iemand onterfd
is ; causa falsa non nocet, eene valsche oorzaak schaadt niet, d. i. eene rechterlijke
handeling, ofschoon ook uit eene verkeerde
beweegreden volbracht, blijft nogtans geldig
en verbindend, behalve dan, wanneer er
eene wezentlijke dwaling wordt aangetoond;
C. feuddlis, eene leenzaak ; c. /iniilis, de eindoorzaak ; C. formdlis, de formelijke oorzaak;
C. impulsiva, de beweeggrond, drijfveder; C.
ineogncta, eene niet onderzochte zaak, zonder onderzoek; c. inconnéxa, eene onsamenhangende, scheidbare zaak ; C. justa, eene
rechtmatige oorzaak ; C. justa litigándi, eene
rechtmatige reden tot een rechtsgeding, tot
proces-voeren ; C. legit"ima, rechtmatige en
wettelijke oorzaak ; c. lucrativa, eene voor
winstgevende zaak ; C. matrimonidlis,-delig,
eene echt- of huwelgkszaak; C. mínuta, eene
onbeduidende rechtszaak; C. morbi, de ziekteoorzaak ; C. mortis, de oorzaak des doods;
causa peténdi, de grond van aanklacht ; pia
causa, een vroom, weldadig doel, eene vrome
stichting; ad pias causas of ad pios usus,
tot vrome stichtingen of tot milde bedoe
kerken en scholen iets geven-linge,b.v
of vermaken ; causa praegnans, dringende
oorzaak ; C. praejudicidlis, eene voorloopig
uit te maken zaak, die op de beslissing der
hoofdzaak invloed heeft ; C. praeparatoria,
eene voorbereidende zaak, die de hoofdzaak
moet voorafgaan ; C. prima, grondoorzaak ; C.
probabilis, eene bewijsbare, geloofelijke oor
; C. protractae justitiae, eene aanklacht-zak
wegens vertraagde rechtspleging ; C. proxima,

—
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de naaste oorzaak ; c. pupilldris, de zaak
van Benen onmondige of wees; C. remdta,
eene verwijderde oorzaak ; c. separi ta, eene
bijzondere, van andere dingen onafhankelijke
zaak ; c. su f ciens, een toereikende grond;
— causae, pl. oorzaken ; rechtszaken , geschillen ; causae majdres of praepolléntes, gewichtigste, zwaarst wegende oorzaken of
gronden ; causae summarT ae, pl. rechtszaken,
die zonder wijdloopigheid of in het kort zijn
af te doen ; casusdrum patrdnus, een pleit
— causes célèbres, f. pl. fr. (spr.-bezorg;
koos' celèbr') beroemde rechtszaken, pleidooi jen; — causaal, lat. (causalis, e) oorzakelijk, redegevend ;— causaal–verband,
m. verband door oorzaak en werking, waar
verbondene dingen een' schakel van-dore
oorzaken en werkingen vormen ; — eausaliteit, f. ow. lat. de oorzakelijkheid, oor
aanleiding tot eene zaak, de wijze-zakof
van werking eerier oorzaak, het verband,
waardoor de eene der verbondene zaken de
oorzaak van andere Is; --- eausãtie (spr.
t ts), f. lat. (causatio) het voorwenden
eener oorzaak , de verontschuldiging ; —
causatief, adj. (later lat. causatfvus, a,
um), bewerkend, veroorzakend; — eausativum, n., pl. causativa, z. V. a.
factitiva, z. aid. -- causeeren (fr.
causer) veroorzaken, aanleiding geven.
Causerie, f. (spr. ko-z'rie) fr. (v. causer
kouten, praten, gemeenzaam spreken) gekout, gepraat, gekeuvel, gesnap, kout, keu
ij ; — causeur, m. (spr. ko-zéslr)-velar
prater, keuvelaar; — Causeuse, f. (spr.
ko-zeuz') praatster, snapster; ook een gemakkelijke leuningstoel of sofa, een praat
voor twee personen.
-stoel
causes célèbres, z. ond. causa.
caute, lat. (adv. v. caucus, a, um, v. cavdre, z. c a v e e r e n) voorzichtig, behoed
si non caste, caute tamen, ofschoon-zam;
(hij) niet braaf (handelt), zoo (handelt hij)
toch voorzichtig; — cautéla, f. lat. Jur. de
behoedzaamheid, voorzichtigheidsregel, beperking, het voorbehoud ; cautelaire jurisprudéntie, f. dat gedeelte der praktische rechtsgeleerdheid, dat voorzichtigheidsmaatregelen ter verhoeding van mogelijke
schade leert ; — cauteleus, adj. nw.lat.
(fr. cauteleux), voorzichtig, slu%v, geslepen,
arglistig.
;

Cauterizatie , cauterizeeren ,
cauterium, z. ond. k a u s i s.
Cautie (spr. t ts), f. lat. cautio (van
cavére, z. c a v e e r e n) de borg, borgtocht,
waarborg, borgstelling, zekerheid, verzekering, pand, pandgeld, onderpand, het goedspreken, verantwoordelijk blijven voor zich
zelven of voor anderen ; cautio de damno
infécto, zekerheid wegens de te vreezen,
maar nog niet voorgevallene schade; c. de
evictióne, zekerheid ten opzichte der borg
overgedragen eigendom,-stelingvad
waarborging tegen het mogelijk betwisten
eener zaak van den kant eens derden ; c. de
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judicio sist -i, verzekering van ten allen tijde

caballero geschreven) in Spanje een edel-

op verlangen voor het gerecht te verschijnen ; C. de hte prosequénda, verzekering wegens de voortzetting van een rechtsgeding;
C. de non amplius injuriánd o, vel o fcndénd o,
verzekering van eenen andere niet meer te
beleedigen ; c extra judicfális, eene buiten gerechtelijk gegevene verzekering of waar
fidejussoria, borgtocht -verzekering-borg;c.
of waarborg van eenen borg ; c. indemnitdtis, borgtocht voor schadeloosstelling ; C.
judicátum solvi, verzekering van zich aan
de uitspraken of vonnissen te willen onder
; C. jud'icir lis, een gerechtelijk ge--werpn
gevene waarborg of borgtocht ; C. jummatoria,
eene verzekering onder Bede ; c. pignoratitia, zekerheidsmaatregelen wegens pand ; c.
pro expénsis et reconventione, borgtocht of
zekerheid voor kosten en verzet ; c. rati,
ratihabitiónis of de rato, zekerheid wegens
de goedkeuring van den volmachtgever; c.
redlis, goederenverzekering; c. usu fructuaráa,
zekerheidsmaatregelen van den kant des
vruchtbruikers tot de behoorlijke uitlevering
van het voorwerp des vruchtgebruiks ; -cautioneeren (spr. its) nw.lat. (fr.
cautionner) borg blijven, zich tot borg stellen.
Caváda, f. fr. een zot gebaar; een
malle streek.
Cavage, f fr. (spr. kawá-zj' ; v. cave,
kelder, v. 't lat. cave a, hol) het in-den-kelder- leggen van eene waar, de keldering, het
kelderen ; het arbeidsloon voor het kelderen;
de kelderhuur.
Cavagnóle, n. fr. (spr. kawannájóól' ; v.
't it. cavagna, korf; v. a. van 't it. cavajola,
tafellaken, servet) een voormalig hazard- of
kansspel, dat veel op het b i r i b i ( z. aid.)
geleek.
Cavál of c a b a ], m. (van 't lat. cabállus,
fr. checal, paard)
sp. cabállo, it. cavállo,
de ridder in het tarokspel ; — eavaláto,
m. eene it. munt van ruim 45 ct.; eavaleáde, f. een prachtige optocht te paard,
staatsierid, een schitterende ruitertocht; een
statige ommegang, bij welken een voornaam
persoon wordt rondgereden ; — cavalier,
m. fr. (spr. kawa -ljé; it. cavaliéeee, mid.lat.
caballarius) een ruiter, ridder, edelman, heer;
in 't schaakspel : het paard ; Mil. de voorverschansing, walkant, kat, een buitenwerk ;
aan leijen en metalen daken : de rondgebogen blikplaten, waarmede de vorsten bedekt
worden om het binnendringen van 't water
te beletten ; — cavaliére servénte, it., eig.
dienende ridder ; de begeleider der vrouwen,
de plaatsvervanger des mans, vgl. c i c i sb e o ; — cavalièrement, fr. (spr. ka waljèr'rán) ridderlijk, ruiterlijk ; hoffelijk,
sierlijk, los en vrij, ongedwongen, fier ; vluchtig, lichtzinnig; te snel beslissend of bepalend ; vrijpostig, onbetamelijk, ruw ; — cavallerie, f. de ruiterij ; voorheen de ridders en de riddertrein ; — eavallerist,
m. een ruiter, soldaat te paard ; -- eavalléro, m. (spr. kawaljèro, thans gewoonlijk

man van de laagste klasse ; — eavallétta (minder goed caballetta) f. it. Muz.

—

een aangenaam huppelend thema in de aria
of c<avatina der ital. opera's; — cavalletto, m it. eig. paardje; een houten paard
voor 't voltigeeren ; een houten ezel of bok
als strafwerkluig ; — cavalquet, n. fr.
(spr. kawalkè) een ruitermarsch, trompetstuk, dat bij het binnenrukken der ruiterij
in eene stad wordt geblazen.
Cavállo, m. de kleinste napolitaansche
munt; 10 c a v a l l i doen een g r a n o, en
100 g r a n i een' nieuwen d u c a t o van 10
car 1 i n i, die omtrent. = 2 gulden is.
Cavalót, m. fr. (spr. kawaló) oudfransche kopermunt, die onder Lodewijk XII.
werd geslagen en de waarde van 4 centime
had; Mil. voormalig walmusket, dubbelhaak,
kavalot.
Caváta of caváte, f. it. (v. cavare,
uithalen, uitnemen, v. 't lat. cavdre, uitholle n , v. cavus, hol) Muz. een klein gezang,
naar de aria gelijkende; Kmt. waarde eens
wissels naar den koers ; omzetting van een'
wissel tegen gereed geld; — eavatína of
eavatíne, f. een kort zangstukje, waarna
terstond gedanst wordt, zonder herhaling of
versieringen.
Caváte, f. (v. 't lat. caves, hol, cavdre,
uithollen) een gewelf ; een insteekkamertje;
Arch. de gewelfde onderbouw van eene hoogliggende kerk; — cavtie (spr. t--ts ;
lat. cavat)'o) de uitholling; uitgraving van
een' kelder.
Cavecon of cavesson, m. fr. (spr.
kaw'sóiz, it. cavezzóne, van cavézza, halster;
en dit van 't lat. caj)ut, hoofd, gelijk 't lat.
capistrutn, z. aid.) neusnijper, neuspranger,
een ijzeren halve ring, dien men den jongen
paarden op den neus zet om hen te tem
af te richten.
-men
caveeren, lat. (cavPre, zich wachten,
beveiligen, enz.) borg blijven, goed spreken,
borgtocht stellen, voor iets aansprakelijk zijn;
Krul. wissels caveeren, wissels tot geld
maken of aan den man brengen, verhande]en ; in het schermen : eenen stoot beneden
langs het lijf afkeren, z. v. a. pa--warts,
reeren; zich caveeren, tegen iets waken, op zijne hoede zijn, zich in acht nemen;
— cavént, m. (lat. cávens) een borg,
goedspreker.
Cavérne, f. fr of lat. cavérna (v. cavus, a, um, hol) een hol, eerie grot, spe
een kelder; — caverneus, adj.-lonk;
(lat. cavern"Osus, a, um) vol holen, vol gaten; caverneuze respiratie, f. Med.
de ademhaling met een geluid als kwame
het uit een hol.
Cavéseo, m. sp. eene graanmaat, en
een gewicht van centenaar.
Cavezzo, m. lengtemaat in eenige streken van Italië, ongeveer = -2 meter.
Cavia, z. s c a v i a.
Caviaar, z. kaviaar.
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cavilleeren , lat. (cavillári) iemand
bespotten, voor den gek houden, beet hebben ; spitsvindige drogredenen gebruiken ; —
eavillátie (spr. t= ts), f. de bespotting;
het betrappen, vangen door sluwe vragen;
spitsvindigheid, sophisterij ; — cavilleus,
adj. spitsvindig, sluw.
Caviteit, f. nw.lat. (van 't lat. cavus,
a, um, hol) de holte, holligheid, inz. in het
menschelijke ligehaam; de drie caviteit e n : de hoofd-, borst- en buikholte.
Cayenne, f. (spr. kajènn') bij zeker
whistspel de beste kleur; eene half- zijden
gestreepte zomerstof, die men in Frankrijk
vervaardigt ; — Cayenne–peper, eene
sterke, bijtende kruiderij uit het rijpe zaad
van capsicum baccatum (naar Cayenne in
Z.Amerika); — Cayenne-ziekte, eene
op Cayenne inheemsche ziekte, die naar de
roode uitslagziekte der Arabieren gelijkt.
Cazadór, m. sp. (van cazár = fr. chasser , jagen ; vgl. chasse) een jager, scherp
-schuter.
Ceanóthus (amerikaansche), m.
gr. (keándthos, eene distelsoort) de taschbloem, de theestruik van New-Y ersey in
N.Amerika.
cedeeren, lat. (cedére) afstaan, overlaten, wijken, zwichten, inz. van een recht
afstand doen, z. bonis c e d e e r e n; cede majóri, geef den grootere, den hooger geplaatste toe ! wijk voor den machtige ; —eedént,
m. (lat. cédens) de overlater, afstanddoener,
b. v. van Bene schuld aan eengin andere;
cedo nulli, ik wijk voor geen andere (n.r.
in schoonheid) de naam van eene der
schoonste kegelslakken, de parel-kegelslak,
parel -admiraal.
Cedel, ce ê 1, f. een lijstje, briefje, naam
-lijst,z.cedua
Cedent, z. ond. c e d e e r e n.
Ceder, m. (lat. cedrus, gr. kédros) een
boom van het pijnboomen-geslacht in Azië;
de eigentlijke ceder, ceder des Liban o n s bereikt eene hoogte van 4 0 meters
en heeft roodachtig, zeer hard hout; de
e e d e r h a r s is welriekend en bederfwerend,
en werd bij de Ouden tot lijkbalseming gebezigd; de c e d e r o 1 i e dient tot medisch gebruik.
Cedille, f. fr. (spr. sedielj'; uit het sp.
cedilla, d. i. eig. eene kleine c, in het fransch
gekomen) een klein haakje onder de fransche
c (c), het welk beteekent, dat men de c
voor a, o en u als eene s en niet als k
moet uitspreken.
cédola, f. it. (spr. tsje—; vgl. c e d u 1 a)
een schuldbekentenis of kredietbrief van de
bank- en leeninrichting te Rome, even als
onze banknoten in plaats van gereed geld
gangbaar.
cedo nulli, z. ond. c e d e e ren.
Cedraat, n. it. (cedráto) eene soort
van groote, kruidige, zeer welriekende citroen, welks bast met suiker wordt ingemaakt, de muskuscitroen ; ook de boom,
die hem draagt.

Cedro-boom (nw.lat. cedréla odordta;
sp. cedro, ceder) de geurige ceder, eer, hooge
boom in N. en Z.Amerika, met een welriekend, bitter en zeer zacht hout.
Cédula, f. sp. (z. v. a. lat. schedicla, z.
scheda) cedel, ce ê 1, briefje, lijstje, bewijs;
een koninklijke gunstbrief, eene aanstelling;
in 't algemeen oorkonde ; inz. voormaals een
spaansche vergunningsbrief om op de spaan
bezittingen In Amerika handel te drijven.-sche
Ceinture, fr. (spr. sèn'tdur' ; v. ceindre = lat. cing) re, omgorden) de gordel,
lendeband; ook lijst, krans, insluiting.
Cel, z. cella.
Céladon, m. fr. (sp. Seladón ; uit den
roman A s t r é e van d' U r f é) een verliefd
herder, smachtend minnaar ; ook groenachtig Blaauw of blaauwachtig groen, zeegroen,
s e 1 a d o n (zoo geheeten naar de zeegroene
kleeding der herders in de fransche herderspelen der 17de eeuw); ook de naam van
een' nachtvlinder.
Celaster, m. gr. (kélastros; lat. celas
klouterende celaster) een struik-truscande,
in N.Amerika met zeer buigznme en lange
stengels, die ieder nabijstaand gewas zoodanig omwinden, dat het daardoor ten laatste
moet sterven, de boommoorder.
eelatie, z. ond. c e l e e r.e n.
célèbre, fr. (van 't lat. celéber) beroemd,
vermaard — eelebreeren, lat. (celebrdre)
vieren, plechtig gedenken ; feestelijk prijzen ;
— celebrant, in. lat., eig. een vierende,
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;

feestvierder; de mislezer

;

— celebratie

(spr. t =ts) en celebreering, f. de viering ; — celebriteit, f. (lat. celebritas)
de feestelijkheid: de vermaardheid, beroemdheid; een beroemde naam; beroemd persoon.
eeleeren,, lat. (celare) verbergen, verhelen, verheimelijken ; — eelatie (spr. t=ts),
f. nw.lat. verheling, verberging.
CelemIne, f. eene spaansche inhoudsmaat voor droge waren, 3,696 liter (12
celemines doen een fenega).
Celerifère, f. fr. (van 't lat. teler, snel,
en ferre, dragen) een snelwagen, een middel
tot spoedig vervoer ; — eeleriteit, f. lat.
(celeritas) de gezwindheid, snelheid, vaart.
Celestinus, mansn. (van het lat. teler,
snel) de snelle, vlugge; f. Celestina; v.a.
van het lat. coelestis, hemelsch, z. C 1 e stin us.
Celibaat, z. onder c w 1 e b s.
Cella, verklw. eellula, f. lat., cel,
kamertje, kloostervertrekje ; bijecel ; — cel
pl. Anat. kleine holten in het cel -luae,
Bot. kleine holten der vruchten,-wefsl;
van elkander gescheiden als zoo vele vak
cellariën, n. pl. celkoralen ; —-ken;
eellepóren, pl. lat.-gr. zaadkoralen ; —
celleporieten, m. pl. doorboorde koraal
; — cellieten, m. p]. celbe--verstnig
woners, celbroeders en celzusters, geestelijken , die voor de zieken zorgen ; — cel
cellulair, adj. Anat. en Bot.-lues,
uit cellen bestaande, celvormig, in cellen

CELLO

afgedeeld ; — cellulair–stelsel, stelsel,
volgens 't welk de gevangenen in afzonderlijke
cellen of vertrekken alleen opgesloten moorden; zulk eene gevangenis heet dan ce 11 ulaire gevangenis. In Frankrijk beeft
het cellulaire rijtuig, dat in vakken
verdeeld is, zoodat de veroordeelden gedurende hun vervoer geen verkeer met elkander kunnen houden, sedert 1837 de vroegere keten der galeislaven (chaïne des forcats) vervangen ; — cellulose, f. Chem.
celachtig gedeelte van de houtvezel.
Cello, ni. it. (spr. tjséllo, afgekort voor
violoncello (z. ald.); -- cellist, m., z.
v. a. violoncellist

cellula, cellulair, celluleus, enz.,
z. oud. c e l l a.

Celotomie, z. k e l o t o m i e.
Celsiteit, f. nw.lat. (van 't. lat. celsus,
a, um, hoog, verheven) de hoogte, verheven
hoogheid.
-heid,
Celten of Kelten, een oud, uit Azië
gekomen volk, verspreid in W.Europa, inz.
in Gallië, Spanje en Brittanje, reeds in de
oudheid grootendeels door de Romeinen onder 't juk gebracht, later door de germaansche volkeren onderworpen en met deze
vermengd. Slechts weinige overblijfsels van
dezen volksstam hebben hunne eigen taal
tot heden bewaard: zoodanige c e 1 t i s c h e
talen zijn: het Gvlisch in Hoogscho-tland, het I e r s c h in Ierland, het W a 11 i s c h in I Vallis (Wales) en het B re t o n s c h
in de fransche landstreek Bretagne.
Cémbalo, m. it. (spr. tsjémbalo) z.
cimbaal.
Cement, n. (fr. ciment ; van 't lat.
caementurn, bloksteen, mopsteen (van ced-)re,
houwen) een bindmiddel, metselkalk, mortel, tras; — cementeeren (fr. cimenter)
vereenigen, door metselkalk verbinden ; ook
gloeijen, branden, louteren ; — eemen
tie tsie), 1. of het cemen-t^ie(spr.
teeren, het gloeijen van een ligchaam in
gesloten vaten tusschen een ander tot poe
gebracht ligchaam (c e m e n t e e r p 0e--der
der), dat door behulp van het vuur zekere
veranderingen in het eerste moet te weeg
brengen ; — eeméntkoper, de kopernederslag, die uit zulk water ontstaat; —
eementstaal, brandstaal, dat men ver
staafijzer sterk te verhitten in-krijgtdo
een mengsel van kool, roet, asch en keu
-kenzout;—méwar,kiezlog
koperhoudend water, zulk water, dat door
middel van het zwavelzuur opgelost koper
met zich voert en het op ijzer nederslaat.
Cenangie, z. k e n a n g i e ;--- Cenchrieten, z. kenchrieten.
cendré, fr . (spr. sandré ; van cendre =
lat. cinis, gehit. cinéris, asch) aschgraauw,
aschkleurig ; blond -- eendrillón, f.
(spr. sandrieljón) asschepoetsster, eene onzindelijke keukenmeid ; — cendres bleues, pl.
fr. (spr. sándr'bleu') mineraalblaauw, bremerblaauw, een mengsel van kalk, zwavel;
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zuren kalk en tweede koper-oxydehy-draat,
dat veel bij . het schilderen wordt gebezigd.

Cenobiet , cenobitisch , cenobium, liever k oe n o b i e t, enz., z. ald. ; —
cenosis, z. k e n o s i s.
Cenotaphium, n. (gr. kenotápphion,
van kenós, ledig, en tálphos, graf) een ledig
graf, grafteeken, praalgraf, tombe, opgericht
ter eere van eenen elders begravene (bij de
Ouden veel in gebruik) .
Censaal, z. s e n s a a l eenserie, z.
courtage, ond. courtier.
censeeren, lat. (cens.5re) beoordeelen,
aan een oordeelkundig onderzoek onderwerpen, waardeeren ; berispen ; — censor, ir,.
bij de oude Romeinen een regeeringspersoon,
met de handhaving der goede zeden en
openbare orde belast ; een beoordeelaar, inz.
van boeken, een boekenrichter, boekbeschou;

wer ; -- censureeren,

fr. (censurer)

be-

rispen, wraken, afkeuren, nadeelig beoordeelen ; in den ban doenn, uit de kerkelijke
gemeenschap sluiten ; — censuur, f. (lat.
censura) de monstering, beoordeeling, het onderzoek, de boekbeschouwing, het boeken gericht 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. imprimátur); censure
ecclesiastics, Jur. de kerkstraf, kerkelijke boete;
— censurabel , adj. barb.lat. (fr. een
aan onderzoek, beoordeeling, enz.-surable),
onderworpen ; berispenswaardig, bestrafbaar,
wraakbaar, verwerpelijk ; weleer ook : cijns baar, schatplichtig ; — census, m. de
schatting, telling des volks bij de Romeinen; de schatting van liet vermogen der
burgers, volgens welke alle burgers in zes
klassen en deze weder in centuriën ver
waren ; de daaruit volgende belasting,-del
opbrengst, c ij n s; ook de hedendaagsche, op
bepaalde tijden plaats hebbende volkstelling;
census annuus, de jaarlijksche belasting; C.
aredrum, de grondbelasting ; censita bona, n.
pl. cijnsbare, met cijns belaste goederen; —
eensitus, m. de cijnsbare of schatplichtige, hij, die belasting moet betalen : —
eensuaal (later lat. censuális, e), tot het
belastingstelsel behoorende; belastbaar, cijns baar; — censuccles, m. p1. cijnsplichtigen, be-

lastingschuldigen ; — censueeren, nw.
lat. belasten, eene belasting opleggen.
Cent, 1) van 't lat. centum, honderd,
woord, dat de verhouding van de winst tot
het kapitaal uitdrukt, b. v. 5 per cent of
5 '/ o d. i. van het kapitaal ; eene koperen munt, het honderdste van den nederland schen gulden ; ook het honderdste gedeelte
van den dollar in Amerika ( 2 z cent)
en op de Ionische eilanden ; cent jours, pl.
fr. (spr. san zjoer), de honderd dagen van
den 2 0 sten maart tot den 2 8 sten jun y 1815,
gedurende welke Napoleon na zijne terugkomst van Elba in Frankrijk regeerde ; —
eéntenaar, m. (van 't lat. centenaries, a,
.
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um, honderd bevattend) een gewicht van 100
tot 110 pond ; -- eentenarius, m. lat.
een honderdjar ige; — eentezimaal , adj.
in honderd deelen verdeeld; -- eente-

zimaalrekening, f. nw.lat.-ned. de rekening naar honderdste deelen;—eentezimeeren, lat. (centesimi re, van centesimus,
a, um, de honderdste) den honderdsten man
uitnemen, afzonderen ; — centezimatie
(spr. t-ie—tsie) f. nw.lat. de uitneming van
den honderdsten man, inz. ter bestraffing, ter
terechtstelling; — eentésimo, m. it. (spr.
tsjentéz—) eene kleine pasmunt in 't voor
Italië ; — centiare, fr.-maligekonrj
z. a r e ; — een
(spr. schil--) T are,
flY
lat. (v. caput, hoofd) honderd-ticeps, centifolie, f. lat. (centi-fohoofdig
lta rosa) de honderdbladerige roos; — eentigrádiseh, adj. nw.lat. honderdgradig ; —
centigramme, fr. (spr. santi—)
gramme, z. gramme; — centilitre, 1 5
liter of ined. kan, z. 1 i t r e ; — eentimánen, m. pl. lat. (centimáni) Myth.
honderdhandige reuzen, gelijk Briareus, Gyges,
enz. ; — centime (spr. santiém'), z. f r a n C;
; —

— eentimètre (spr. sa.nti'—), centi-

meter, m. 1 ^ meter, z. metre; —
eentipédiseh, adj nw.lat. honderdvoetig;
centistère, fr., z. ond. stère.

—

Cent 2) of z e n t (spr. tsent), hoogd.

van 't mid.lat. centéna, dat als overzet
ting van 't oudd. huntari, angels. en eng.
hundred, oorspr. een landsgedeelte of dis trict van 100 hoeven of dorpen beteekent)

bij de oude Germanen een district, rechtsgebied, lijfstraffelijk rechtsgebied onder eene
gemeenschappelijke overheid staande; —
centgericht, de overheid van zulk een
district, het lijfstraffelijk gerecht, de bloedban ; -- eentgraaf, de opperrechter van
een tentgericht — eentheer, de bezitter van een goed, waaraan lijfstraffelijk
recht is verbonden.
;

Centaurus, m. gr. (eig. kentauros, d.i.
Of stierdooder, iemand die oorspr. te paard
op de stierejacht ging, Of enkel stieraandrijver, herder te paard, v. kente'in, steken,
prikkelen, inz. om aan te drijven, ook ne
táuros, stier) Myth. een paard -derstkn,
een der fabelachtige monsters, half-mensch,
mensch en half paard, gesproten uit C e nt a u r u s, zoon van Ixion, dien deze teelde
bij de wolk, in welke hij waande Juno te
omhelzen ; ook een sterrebeeld aan den zuidelijken hemel, dat door eerre figuur, hals
mensch half paard, wordt afgebeeld ; —
centaurea, f. lat. (gr. kentauris of kentauría, ook kenta'urion) het duizendguldenkruid, eene 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
een' der pijlen van Hercules was toegebracht.

Centenaar, eentenarius, z. ond.
cent 1).

Centerboor, f. lat. -ned. (v. centrum,
z. aid.) boor, die groote regelmatige gaten

CENTRUM.

—

maakt en snel in liet plankenhout doordringt -- centerhoek , Math. de middelpuntshoek, ontstaande door uit het middelpunt eens regelmatigen veelhoeks lijnen
naar de uiteinden van eene zijner zijden te
trekken.
;

eentezimaal, centezimeeren,
centezimo, z. ond. cent 1) ; — cent–
gericht, tentgraaf, z. ond. cent 2);
— centiceps, centifolie, enz. z . ond.
cent 1).
Cento, m. lat. (pl. centdnes), fr. centon,
lapwerk, arlekijnspak, inz . een mengelmoes

van verzen, uit den samenhang genomen,
waarin zij bij de dichters te vinden zijn, en
tot een nieuw samenhangend geheel gemaakt ; een lappedeken -vers ; Muz. een oratorio of eene opera door verscheidene mesIers gecomponeerd; ook wel p a s t i c c i o
(spr. pastiétsjo) of pastiche, fr. (spr.
pastiésj') geheeteri.

Centrum, n. lat. (gr. kentron, eig.
spits, stekel) het middelpunt, b. v. van een'
cirkel, van een ligchaam, het vereenigingspunt, midden ; oneig. de plaats, waar iemand
b ,hoort, zich als te huis, in zijn schik bevindt ; Mil. het middelgedeelte van een slagvaardig leger, in tegenoverst. van de beide
vleugels; — centrum gravitPtis, Phys. het
zwaartepunt -- centraal , adj. (lat. centrflis, e) middelpuntig, het geen tot het
middelpunt van eenig ding behoort, of het
uitmaakt, zich daarin bevindt, daarheen gericht is, enz. ; -- centraal – bestuur,
;

liet van een middelpunt uitgaande bestuur;
— centraal – beweging, de kringvor-

mige beweging of de kromme baan van een
bewegend ligchaam om een zeker punt,
waardoor het wordt aangetrokken, b. v. de
beweging der maan om de aarde ; — een
– krachten , de tweederlei krachten
-tral
of wetten, aan welke de bewegende ligchamen bij hunne centraal-beweging gehoorzamen en waardoor zij in hunne baan worden
gehouden ; deze zijn de centripetale

kracht, de middelpuntzoekende, naar het
middelpunt strevende kracht, en de cen-

trifugale kracht, de middelpuntschuwende kracht, die, waardoor een ligchaam
zich van het middelpunt zijner cirkelbaan
poogt te verwijderen ; — centraal–machine, f. een werktuig, waardoor de een
beweging in eenen kring aanschouwe--tral
lijk wordt voorgesteld ; --- centraal–organen, m.. pl. de hoofd- levenswerktuigen,
b. v. het hart, de longen, enz.; — een
midden- of hoofd--tral–pozíie,f.Md
stell ing ; — centraal -projectie , z.
p r o j e c t i e — centraal -punt , het
middelpunt : — centraal– school, kring -,
;

kreits- of hoofdschool, die in het midden
van het district ligt, waarvoor zij bestemd

is; — centrale vergadering of cen-

trale congregatie, lat . hoofdvergadering, eig. middelpuntsvergadering, d. i. zulk
eene, in welke zich de werkzaamheden van

---

GENTUM
andere vergaderingen als in een middelpunt
vereenigen ; — centraal–vuur, Phys.
het reeds bij de Ouden onderstelde middel punts- of kernvuur des aardbols, in het
welk men weleer den oorsprong der vulkanen en soortgelijke verschijnselen dacht te
vinden ; thans de warmte, die aan het binnenste des aardbols eigen schijnt te zijn en
van de verwarming door de zon geheel onafhankelijk is ; — centralizeeren, (fr.
centralises) in één middelpunt vereenigen,
samentrekken, het vereenigen van 't gezach,
van al de staatsmachten in de handen van
de regeering ; -- eentralizdtie (spr.
tie=tsie) f. (fr. centralisation) de vereeniging, samentrekking, vereenvoudiging, de
vereeniging van de macht der regeering in een
middelpunt, in eene hoofdstad, enz.; centra
f. de middelpuntseenheid, middel -lite,
centreeren, het mid--puntsverig;
delpunt 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, adj. z. v. a. c e n t r a a 1 ---- een
f. gr. een regel in de werk-trobaïk,
om den inhoud van een vlak of-tuigknde
ligchaam, dat door omwenteling van eene
lijn of eene figuur ontstaat, door liet zwaar
bewegende lijn of figuur te vin--tepundr
den ; de leer van het zwaartepunt ; —
eentrobarisch, adj gr. het zwaartepunt
betreffend ; -- centroskopie, f. gr. de
beschouwing der zwaartekracht.
centum, lat. honderd (z. cent 1); —
eentumvir, m. een honderdman, een der
eentumviri, honderdmannen of 105 (later 180) rechters in 't oude Ronie, die de
geschillen der burgers over eigendom, erfenis, schuld, enz. beslechtten ; — eentumviraat, ri. het gerecht der honderdman
waardigheid van c e n t u m v i r;--ne,d
eentuplum, n. n iv.lat. liet honderdvoud,
honderdvoudige ; — eentupleeren, v er
honderd vermenigvul--hondervuig,mt
digen ; — centurie, f. lat. (cen t ur'i a) een
aantal van honderd ; inz eene krijgsschaar
van 100 man, Gene oudrom. legerafdeeling
(compagnie), het Ede deel der cohorte en
bet 100ste deel van liet legioen ; zie ook
op census; -- de nlaagdenburgsche
centuriën, eene naar eeuwen ingedeelde
kerkelijke geschiedenis, op kosten der evangelische vorsten ondernomen en (loos F l ac i u s in 1 il2 begonnen ; -- centurio, m
lat. een hoofdman, bevelvoerder over 100
man of eene centurie Lij de oude Romeinen.
Cephaleea of k e p h a 1 a a, f. gr. (var,
kepahalé, hoofd) Med. de aanhoudende hevige
hoofdpijn; — cephalagra, it de hoofdjicht ; -- cephalalgie, f. de hoofdpijn, het
boofdwee; — cephalálgiseh, adj. aan
hoofdpijn onderhevig ; tot hoofdpijn behoorende ; — cephalcematoom, n (val.
h a m a t 0 0 m) een bloedgezwel van den
;

,
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schedel bij pasgeboren kinderen ; — ce
n. pl. hoofdzuíverende mid--phalntie,
delen ; — cephalica, pl. hoofdversterkende middelen ; — eephalitis, f. de
hoofd- of hersenontsteking; — cephalodesmion, n. een hoofdverband ; — Cephalogenesis, f. de hoofdvorming ; —
eephalologie, f. de hoofdieer, hersenleer;
— eephaloloxie, f. een scheeve hals,
scheefhoofdigheid; — cephalometer, m.
een hoofdmeter, een werktuig om het hoofd
van pasgeboren kinderen te meten ; — Ce
n. een uitwendig hoofd--phalo.rm,
gezwel — cephaloponie, f. een aan
gevoel van zwaarte in het hoofd;-houden
— eephalopyósis, f. een ettergezwel
in het hoofd; — cephalotomie, f. de
ontleding van het hoofd of het bekkeneel;
-- cephalotríbe of eephalotríptor,
nl. een tangvormig werktuig tot samendrukking van het hoofd der doode ligchaamsvrucht
bij moeijelijke geboorten.
Cer, [Chen.] verkorting van c e r e r i u m
of cerium, z. aid.
Ceraat, n., z. c e r a t u m.
Ceramographie, z. keramograp h i e;— ceraphyliet, enz., z. k e r aphy lliet.
Cerasine (spr. s=z) f. nw.lat. (van 't
lat. eerásus, kerseboom) eene stof, in de gom
der kerse- en pruimeboomen vervat; het koudonoplosbaar bestanddeel van de fransche
gomsoorten.
Cerast, m. gr. (kerástés) de hoornslang;
— cerastium, Bot. de hoornbloem.
;

Ceratiasis, ceratitis, ceratocele
enz., z. k e r a t---.
Cerátum of ceraat, n. lat. (van Gera,
was) Med. eene vw aszalf, waspleister; —
cerátie (spr. t=ts) f. nw.lat. (van 't lat.
cerdre, met was overtrekken) overtrekking
niet was, wasbedekking ; ook de verandering
in eene wasachtige stof door oplossing of
smelling.
Ceraunia, Ceraunometer, enz., z.
keraun—.
Cerbérus, m. lat., of gr. k e r b r o s.
Myth. de helhond, een hond met drie kop
ingang van den Tartarus-pen,di
bewaakte, z. ond. Pluto; ook een noorde
naast de _Hand van Hercules.-lijksterbd
Cerele, m. fr. (van 't lat. cerculus) een
kring, een gezelschapskring; de voorste kring
in schouwburgen.
Cercópen of k e r k ti p e n, m. pl. gr.
(kérköpes, van kérkos, staart) m. pl. N. H.
gestaarte apen; ook sluwe, arglistige, teugel
cereopithéken,-lozeinsch;
m pi. gr. langstaartige apen, meerkatten.
Cerdaken, z. t s j e r t a k e n.
Cerdonísten, m. pl. ketters der 2de
eeuw, aanhangers van C e r d o, die een goed
en kwaad beginsel als oorzaak van alle
dingen leerde,
Cerea of cerla, f. nw.lat. (gr. union,
van 1c r!s, was) eene soort van kwaadaar-
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dig hoofdzeer, welks kleine zweren niet ongelijk zijn aan honigraat.
eereaal, cerealiën, z. ond. C e r e s.
Cerébrum, n. lat. de hersenen ; —
eerebéllum, n. de kleine hersenen, die
onder en achter de groote liggen en door
sommigen voor den zetel der ziel gehouden
worden ; — cerebraal, adj. wat de hersenen betreft — cerebraal systeem, n.
dat gedeelte van het zenuwstelsel, het welk de
hersenen en de van haar uitgaande zenuwen bevat ; — eerebrósis, f. de hersenontsteking met razernij, hersenwoede.
Ceremonie, f. lat. (caerimonia ; fr.
cérémonie) in het algemeen een gebruik;
eene plichtpleging, gewoonte, gebruik van
hoffelijkheid, wellevendheid; hof- of kerkgebruik; plechtigheid: -- ceremonie-el,
n. het vooraf bepaald en geregeld gebruik
bij plechtigheden en feesten ; het gebruikelijke, door gewoonte of landsgebruik gevorderde bij deze of gene gelegenheid; — ce
de persoon, die met-remónist,
bet regelen der ceremoniën is belast, die
aan eenen feestelfjken maaltijd den gang der
plichtplegingen, de toasten, enz. regelt; —
ceremoniëus, adj. (fr. cérémonieux) plechtig, feestelijk, wellevend, inz. vol plichtplegingen, lastig beleefd, stijf, vormelijk.
Cererium, minder juist cerium, n.
nw.lat. (naar de planeet Ceres benoemd)
Min. een enkelvoudig metaal, van chocolaadbruine kleur, ín1803 door Hisinger en Berzelius in Zweden ontdekt; — eereriet, n.,
eerinsteen, m. of eeriet, ii. eene metallische delfstof, die c e r e r i u m bevat.
Ceres, lat. of D e m Pt e r, gr. f. Myth.
de godin des landbouws en der veldvruchten,
dochter van Saturnus en Rhea ; ook de naam
der planeet, die op 1 Januarij 1801 door Piazzi
te Palermo werd ontdekt ; — Ceres en
Bacchus, Poet. het koren en den wijn;
eereaal, adj. (lat. cereális, e), wat
Ceres, den graanbouw of het graan betreft;
— eereáliën, n. pl. feesten ter eere van
Ceres, Ceresfeesten, door de oude Romeinen
van den 9-18 April gevierd; ook palm
of zulke planten. die holle, met-vruchten
geledingen voorziene stengels schieten, lange
en smalle bladeren hebben, met vezelige
wortels voorzien zijn en melige zaden dragen, alzoo tarwe, spelt, rogge, gerst, haver,
maïs en gierst; door sommigen wordt er ten
onrechte ook de boekweit toe gerekend.
Cerevisia (spr. s=) f. lat. (een oorspr.
celtisch-gallisch woord) bier ; kruidenbier,
waarin bloedzuiverende kruiden zijn getrokken.
Ceria, z. c e r e a.
Ceriet, z. ond. c e r e r i u m.
Cerine, f. eene bijzondere stof, die men
in bet was der bijen heeft gevonden.
Cerinsteen, eerium, z. ond. c e r. er i u m.
Cerinthiërs, m. pl. eene secte van
scheurmakers der eerste eeuw, naar eenen
;

CERVELAATWORST.
C e r i n t h u s benoemd, die leerde, dat Christus bij zijne tweede komst aan zijn volk
vleeschelijke geneugten zou schenken.
Cerium, z. eererium.
cerneeren, lat. (cern)re) waarnemen,
gadeslaan ; insluiten, omringen, inz. eene
stad, vesiing, enz. met troepen (fr. cerner,
v. 't lat. cercinare, cirkelrond maken, cercinus, cirkel) .
Ceracensuálen, m. pl. nw.lat. (van
cera, was, en census, cijns) zulke personen,
die aan een landgerecht, waaronder zij staan,
eene jaarlijksche belasting in was moeten
opbrengen ) — eerographie, f., z. k er o g r a p h i e; — eerOlelne, f. fr. (van
't. lat. Gera, was) eene vette, zeer weeke en
zeer smeltbare stof, aan 't witte was ontleend, door het in sterken wijngeest te laten
koken; — eerelíth, m. lat.-gr. wassteen,
eene soort van speksteen ; — eeromantie,
z. keromantie; — eeromél, m. nw.
lat. eene zalf uit gesmolten was en honig;
— eeroplastiek, f., z. k e r o p l a s t i e k;
— eerosine (spr s z), f. barb.lat. eene
wasachtige brandstof uit het grijsgroene stof,
dat men op den bast van vele soorten van
suikerriet vindt.
eerteeren, lat. (certáre) strijden, wedijveren ; -- eertámen, n. een strijd, kamp,
wedstrijd — certátie (spr. tie=tsie), f.
(lat. certat`ao) het wedstrijden, de wedstrijd.
Certepartie, z. chertepartij.
certificeeren, nw.lat. (certifiedre, fr.
certifier, van 't lat. certus, a, uin, gewis, en
(acere, maken) gewis of Zeker maken, ver
bevestigen, getuigen, een getuig -zekrn,
geven ; — certificaat, n. eene ge--schrift
tuigenis, een getuigschrift; certificat d'origine,
fr. (spr. sertifiká dorizjién') een bewijs of
getuigenis van oorsprong, afkomst, inz. voor
koopwaren — eertifieátie (spr. tie=tsie)
f. het bevestigen, verzekeren, voor waarheid
verklaren; verzekering, waarverklaring,
certificátor, nw.lat., of certificateur,
fr. m. die eene borgtocht, een geschrift, enz.
bevestigt, verzekert, die zich borg stelt van
Penen borg, de achterborg ; — eertioreeren (spr. ti = tsi-) later lat. (certiordre, van
certior, zekerder, cornpar. van certus) verzekeren, vergewissen; — eertiorãtie (spr. ti en
tie = tsie) f. Jur. de inlichting omtrent zekere
rechtsverhoudingen, welke naar het voorschrift der rechten somtijds moet gegeven worden aan de zulken, bij wie men de eigene
bekendheid daarmede niet onderstellen mag.
Ceruis, n. (fr. céruse, lat. cer'dssa) lood
blanketsel ; — cerussa-wit,spanch;
Jovis, tinasch ; c. nativa, koolzuur lood.
Cerümen, n. nw.lat. (v. Gera, was) oor
oorsmeer, oorsmout; — eerumineus,-was,
adj. oorsmeer bevattende, oorsmoutachtig.
Cerussa enz., z. ond. e e r u i s.
cervantésk, cervántisch, adj. Litt.
dat naar den stijl, de manier van C e rV a n t e s, schrijver van Don Quijote, zweemt.
Cervelaatworst, f. (fr. cervelat, it.
;

;
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cervelláta, van cervéllo' lat. cerebellum, verUw. van cerebrranm, hersenen) eig. hersenworst; gerookte en sterk gekruide vleeschworst.
eervieaal, adj . lat. (van cervix, f. nek)
den nek betreffende.
cesseeren, lat. (cessiire) ophouden, wegblijven, wegvallen, een einde nemen ; cessat,
het houdt op, valt weg ; cessánte causa cessat
e f/éctus, met de oorzaak houdt ook de v er king, de uitwerking op: eene grondstelling,
die eig. niets meer beteekenen moet dan:
zonder oorzaak geen uitwerking; want de
eenmaal voortgebrachte werking kan langer
duren dan de oorzaak ; algemeener zegt men:
cessánte conditióne cessat conclitiont tuns; —
cessátie (spr. t=ts) f. (lat. cessatio) het
dralen, talmen, vertragen, stilstaan, ophouden.
eessíbel, barb. lat. (van 't lat. cedére,

z. e e d e e r e n, fr. cessible) dat afgestaan kan
worden, vervreemdbaar, voor afstand vatbaar;
— cessibiliteit, f. de vervreemdbaarheid, de geschiktheid, bevoegdheid tot afstanddoening; — Cessie, f. lat. (cessio) de
afstand, overdracht, overlating van eene zaak
of een recht aan een ander; cessio bonórum,
de overgave, afstand van zijne goederen of
have aan de schuldeischers; cessio nominis,
naamsafstand ; Jur. afstand eener schuldvordering ; — cessie -aete, f. eene oorkonde,

waardoor aan een ander een recht wordt
afgestaan ; — cessionar^us, lat ., of ces sionair, m. (fr. cessionnaire) de aan - of
overnemer, hij, wien door iemand eene zaak,
eenig recht, enz. wordt afgestaan ; vgl. c eden t; — cessus, m. lat., hij, tegen wien
iets wordt afgestaan, die dus betalen moet.
c'est à afire, fr. (spr. sèt a diér') dat is te
zeggen, dat wil zeggen, dat is, dat beduidt.
c'est tout comme chez nous, fr. (spr. sè
toe komen' sjé floe) dat is juist zoo als bij

ons; wij zijn in het zelfde geval.
Cestus, m. lat. (v ccedere, houwen, hakken, slaan) een strijdhandschoen, een zware
handschoen der romeinsche vuistvechters;
ook een vrouwegordel, inz. die van Venus
(v. 't gr. kestós, eig. gestikt); — eestoldisch, adj. riemvormig, lint- of bandvermig.
Cesuur, z. cw suur.
Cetacea of eetacéën, n. pl. nw. lat.
(van 't lat. Cetus, gr. k tos, walvisch) de
groote in het water levende zoogdieren, de
walvischsoorten ; — cetaceum, n. wal schot, s p e r in a-c e t i;— cetine, f. eene
vetstof, die de bazis van het walschot uitmaakt ;

-- cetographie, cetologie, f.

beschrijving der walvischsoorten.
cetérus, a, um, lat. de of het overige, andere ; cetéri, ae, p1. de overigen ; cet(ra, n.pl.
de overige (zaken), het overige; et cetera, afgek. etc., en het overige, en zoo voort ;
ceteris paribus, al het overige gelijk gesteld,
of onder overigens gelijke omstandigheden.

cetine, cetographie enz., z. ond.
cetacea.
Cetra, f. lat. een halfrond schildje,

met leer, doorgaans olifantsieêr, overtrok
een schild-ken;—,trausmzlk
gewapend.

Ceurawath, eene secte van B a n i an e n in Oost- Indië, die, in het geloof aan
de zielsverhuizing, ook niet het kleinste

insect dooden.
Ceylaniet, m. Miner. een zwarte steen,
eerie verscheidenheid van s p i n e 1.
Chabin, m. fr. (spr. sjabéiz) de fabel
bastaard van den geitebok en het-achtige
schaap.
Chablón, m . (spr sjablón ; boogd. schablone, schab,'on, vervormd uit het fr. eschantillon, staal, monster, model, vormplank der
stukgieters, v. eschanteler, aan stukken snijden , v. chant, cant, hoek, stuk), het vormbord, b. v. der klokgieters; een bouwmodel,
schildermodel, enz.; vgl. model.
Chabnam, n. indisch neteldoek.
Chabraque, f. fr . (spr. sjabrák'; V.
het turksch tsjaprak) een sierlijk zadeldek,
schabrak.
Chacart, n. fr. (spr. sjalcár) eene soort
van geruit indisch katoen.
Chacoli, m. een biscaysche wijn.
Chaconne, fr. (spr. sjakónn') of it.
ciaccóna, sp. chacóna (spr. tsjakóna)
Muz. eene symphonie, waarop men verzen
maakt, doorgaans met een referein ; een voor
den dans gezet stuk ire 4 maat, met matige
beweging en duidelijk sprekenden tact.
Chaera, f., pi. chacras, sp. (spr.
tsja--), boerenhutten, landwoningen in Z.
Amerika.
chacun a son gout, fr. (spr. sjakuin a son
poe) ieder naar zijn' smaak of welgevallen.
Choeraphrosyne, f. gr. van chairein,
verblijden, en aphrosynf, verstandeloosheid)
de krankzinnigheid, waarbij de lijder vrolijk

en opgeruimd is.

Chagrin, i) of chagrain, n.

fr.

(spr.

sjagrèn ; it. zigrino, van het turk. sagri,
paarderug, daar het leder van den rug der
dieren wordt genomen), s a g r ij n, eene soort
van ruw, als met korrels bezet, gelooid leder,
doorgaans van muilezels of ezelsvel bereid,
sagrijnleder, zeekattevel ; vischhuid, inz.
haaijevel; ook eene daarnaar gelijkende stof,
sagrijntaf, gekeperd taf ; -- chagraineeren, leder tot sagrijn maken, het leder kor
groeven.
-relnof
Chagrin, ) n. fr. (spr. sjagrèn; v.
chagrin, ruw, korrelig leèr; ruwe vischhuid,
die men tot afwrijven en vijlen gebruikt;
van daar oneig. voor: knagende kommer; anderen denken aan 't arab. sjakrain, ongelukkig) verdriet, kommer, droefheid, leed; ehagrineeren (spr. sjagr—) bedroeven,
verdrieten, kwellen, ergeren, krenken; —
ehagrinánt, adj. krenkend, bedroevend,
verdrietig, enz.
Chahi, chahee, m. eene kleine perzische munt = 15 ct.
Chahut, m. fr. (spr. sjahí ), z. v. a.
cancan, z. afd.
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Chaine, f. fr. (spr. sjèn') ; van 't lat.
caténa) de keten, ketting; de keten in de
danskunst, de kettingdans; eene voortloopende rij van uitgezette posten, aangestelde
werklieden, enz.
Chairman, m. eng. (spr. fsjeermen) een
rosbaardrager; ook de voorzitter in eene vergadering (v. c h a i r, stoel).
Chaise, f. fr. (spr. sjèz') eig. de stoel,
de zetel; eene halfkoets, een licht rijtuig
met twee wielen, eene s j a i s of sjees ;
chaise longue (spr. — long') eene soort van
sopha of leuningstoel ; — chaise percée, een
nachtstoel voor natuurlijke behoeften, een
stilletje.
Chako, sjako, z. r z a k o.
Chalánd, m. fr. (spr. sjalán; neder].
k a 1 a n t, k l a n t ; oorspr. en eig. eene soort
van vaartuig tot vervoer van waren, waarmede men voorts den kooper, die de waren afhaalde, vergeleek ; mid.lat. cheland)um
mid.gr. chelándion) hij, die gewoonlijk bij
den zeifden koopman koopt ; — chalandíse, f. (spr. sjaldndiéz') k 1 a n d i z i e , k a1 a n d í z i e, de nering, de ruime afzetting
van waren, de welbeklantheid.
Chalasis, f. gr. (v. chaldn, loslaten, ontspannen) Med. de verslapping der zachte
deelen, b.v. van de borsten; -- ehalastika,
n. p]. verslappende, ontspannende middelen;
— chalástisch, adj. verslappend.
Chaláza, f., of ehalazium, n. gr.
(v. cháladza, hagel, hagelkorrel) een klein,
rond gezwel aan het ooglid; — ehalazue,
f. pl. lat. hagelsnoeren, witachtige vezels of
koordjes over het dooijervlies van het ei,
welker samenlooping men hanetreê noemt;
Bot. de inwendige kern (amygdala) van eene
zaadkorrel ; -- ehalazósis, f. de vorming
van zulk een gezwel; — ehalazophalkes, m. pl. priesters bij de Ouden, aangesteld om door offeranden den hagelslag en
de onweders te voorkomen;
Chalcedoon, m. gr. eene soort van
troebele, doorgaans gewolkte, halfdoorzichtige topaas, zoo genoemd naar het landschap
C h a 1 c e d o n i ë in Klein -Azië, alwaar hij
vroeger menigvuldig werd gevonden, de nevelof melksteen, kwarts -agaat --- chalcedónyx, m. (vgl. onyx) een melksteen met
afwisselend bruine, witte en grijze streepen.
Chalciet, m. Min, zwavelzuur koper;
een edelgesteente.
Cháldron, n. eng. (spr. tsjádrun) v.
't oudfr. chauldron, it. calderone, sp. calderon,
ketel, vergrooting van 't fr. chaudière, it.
caldaja, sp. caldera, mid.lat. caldaria, ketel,
V. 't lat. caldarius, tot de warmte behoorende,
van callus, calidus, warm; dus eig. een ketel-vol) of chalder (spr. tsjádur) n. de
kolenmaat van Engeland van 36 eng. schepels
(bushels) of 2000 pond = 1308,5258 liter.
Chale, m. fr. (spr. sjaal') z. s h a w 1.
Chaleur, fr. (spr. sja—) de warmte,
hitte, zoo in eig. als oneig. zin ;-- chaleureus, adj. heet, heet van aard.
;
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Chalif, z. khalif.
Chalkos, ni. gr. erts, metaal, inz. koper; eene oudgr. munt, ongeveer 3 ct. (8
chalkoideden 1 obolus, f8 eenedrachm e); ook een oud-gr. gewicht als onderdeel
der drachme ; — chalkogástriseh,N.H.
met koperkleurigen buik ; -- ehalkograaph, ni. eig. een metaalschrijver; een
plaatsnijder;---ehalkographie,f. de plaatsnijkunst, de graveerkunst --ehalkográphiseh, adj. de plaatsnijkunst betreffende;
-- chalkolíth, m. Min. uranium-spaath,
geoxydeerd uranium, z. u r a n i u m ;— ehalkopterisch, atlj. N. H. met koperkleurige vleugelen ; -- ehalkopygisch, adj.
N. H. met koperkleurigen aars; — chalkotypie, f. koperdruk, de door Heims te
Berlijn gedane uitvinding, om eerre teekening
op eene koperen plaat door eene chemische
verrichting in een verheven werk te ver
waarvan de drukpers een willekeu--ander,
rig getal afdrukken kan maken.
Chalmieten, m. pl. Min. padtlesteenen
van oogvormige gedaante.
Chalon, m. fr. (spr. sjal(in) eene wol
stof tot voering (vermoedelijk naar C h a--len
1 o n s in Frankrijk benoemd).
Chaloupe, f. fr., z. sloep.
Chaly, n. fr. (spr. sjah) eene fijne
wollen stof voor kleederen, ook met ingeweven zijde voor vesten ; oorspr. eene te
Angola uit geitenhaar vervaardigde stof.
Chalybographie, f. gr. (van 't gr,
en lat. chalybs, staal) de staalgraveerkunst,
kunst om in staal te griffelen ; — ehalybsOnans, n. nw.lat. (van chalybs en sondre,
klinken) een door Die z uitgevonden nieuw
speeltuig uit staal en glasstaven.
Chamáde, f. fr. (spr. sjamáád', port.
;

chamada, it. chiamata, v. 't port. chamar, it.
cliamare, lat. clamdre, roepen, alzoo eig. de

roep of het geschreeuw der overgave ; anderen denken aan 't arali. sjamatah, gedruisch)
_Mi]. het teeken van de trompet of de trommel (of de witte vanen), dat Gene belegerde
stad wil onderhandelen ; van daar de c h am a d e s 1 a a n, den overgaafmarsch slaan.
Chameeléon, z. kanmeleon.
Chamáre, chamárre, fr. (spr. sja—;
sp. camarra = samaar) een met passement omzette poolsche rok — ehamarreeren (spr. sja— ; fr. chamarrer) beleggen, bezetten, met galons omzetten, b. v.
kleederen ; — ehamarrure, f. het omzetsel, omboordsel met gouden of zilveren
passementen.
Chambellan, fr. (spr. sjanbellàn; mid.
lat. cambellanus, camberlanus, v. 't lat. camfra, fr. chambre) of chamberlain, eng.
(spr. tsjéémberlin) m. een kamerheer ; —
chamber—cloak, m. eng. (spr. tsjéémber
klonk) een wijde, lange huisjas, doorgaans
van gebloemde stof.
Chambre, f. fr. (spr. sjáyAbr' ; van 't
lat. camera, z. ald.) kamer, vertrek; — chambre ardente (spr. —ardánt') eig. heete, gloei;
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jende kamer; de naam van twee voormalige
rechtbanken in Frankrijk, waarvan (Ie Bene
over zaken van ketterij, ale andere over
misdaden van vergiftiging vonnis sprak, en
wier vergaderzaal geheel met zwart behangen en alleen door toortsen verlicht was; -chambre qarníe, eene met huisraad voorziene
of gemeubeleerde kamer ; --- cha2226re i-ntrouvable (spr. --èntrrouvábl'), niet te vinden
kamer, spotnaam van de in 181 na de 'ede
restauratie saamgeroepen kamer der afgevaardigden in Frankrijk ; -- chambrière,
f. fr. (spr. sjá-iibz'i-èr') eig. liet kamermeisje;
de africhtings- of dresseerzweep in de rij

; — chambreeren (fr. chambrer)-schol
kamergenooten zijn, bijeen wonen.
Chambertín, m. fr. (spr. sjalibertèn)
eene goede soort van bourgogne-wijn.
Chambre, chambriere, enz., z.
orid. c h a m b e l I a n
ktanieIeon.

;

— chameleon, z.

Chamiet, m. (van 't lal. chama, gr.
chin?, de kammossel met, twee geopende
schalen, v. het gr. chán, chains, ik ben of
sta open) eerie versteende schelp, die in
haren natuurlijken toestand reuzeschelp heet.
Chamis, z. harar.
Chamois, adj. (spr. chamnoá; le chama s, de gems of klipgeit ; it camozza, camoscio, sp. camusa, gamuza; v. 't oudd. gamz,
gems, k a m o e s) gemskleurig, naar de izabelkleur zweemende, bleekgeel ; -tot zeemleder, kamui;- of
kamoesleder looijen ; — chamoiseur, m.
eon looijer of bereider van zeemlei^r.
Chamótte, f. (spr. sjram(itt' ; misschien
naar den naam des uitvinders ?) eerie tot poe
gebrachte massa, bereid uit (Ie aarden-per
potten, waarin het, porselein gebakken is,
waarvan lien c h a in o t s t e e 11 e n vormt en

brandt, die, met leem vermetseld, den st erksten hittegraad uithouden.
champ, m• fr. (spr. sjan; vain 't. lat. campus)

het veld — champ de bataille, m.fr.
(spr. sjáuz (l'i)atálj') de kampplaats, het slagveld ; champ (Ie jèdération (spr. — ra-sj(Th)
het verbondsveld ; champ (Ie Mars, liet Marsveld te Parijs.
;

Champagne –wijn, champagne,
m. (spr. sjánpánnje --) Bene bekende wijnsoort
uit de provincie C h a m p a g n e in Frankrijk;
-- champagnebier , koolstofhoudend
suikerwater; ook zekere biersoort.
Champignon, in. fr. (spr. saIi/2i-fíjo^z, ;

v. champ, veld; ital. r ampi(Jnuolo) kamper
een eetbaar zwam, veld- of aardzwam,-noelj,
herezwani, paddestoel, duivelsbrood; ook de
kop of neus aan de brandende pit eener
lamp ; oneig. iemand, die snel en onverwacht
fortuin maakt.
-

Champion, m. fr. (spr. sjanp4ón; mid.
lat. camp' o, v. 't lat. campus, veld), kampioen, een kampvechter, strijder, held.
Chamsin, m. (v. 't arab. chamsin, vijf
omdat hij inz. gedurende de i0 dagen-tig,
van 't einde der maand april tot aan 't lie-
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gin (ter riverstrooming des Nijis in juny
waait) in Egypte de uit tie woestijn komende
heete wind, z. v. a s aa in o e m, z. aid.

Chan, z. khan.
Chance, f. fr. (spr. sjans ; eig. de val,
oudfr. chéance, van choir; lat. cadre, val
betrekking tot liet vallen der dob--len,mt
belsteenen) eene soort van dobbelspel; de
daarbij geworpen oogeu ; een waagspel, k a n s,
de mogelijkheid van gelukken of mislukken.
Chancre, in. fr. (spr. sjank2 ; v. 't lat,.
cancer), s j a n k e r, eik;. kreeft; eene kanker
om zich vretende, venerische zweer-achtige,
of gezwel ; --- chancreus, adj. met zulke
gezwellen behebd, v e n e r i s c h (z. aid.)
,

changeeren (spr. sjanzj----), fr. (chanple2, provenc. camjaa, cambiar, it. cambiare,
canljiare; van 't. lat. camb-i-re, mi(l.lat. cambiizre ; vgl. c a in b i o) veranderen, verwisselen, vertuischen ; ook veranderd worden ,
verschieten (van kleuren) ; — change, m.
fr. (spr. sján' zj') de ruil, ruiling, verwisseling, tuisching; afwisseling, verandering ; wis
wisselbank ;---- change- conto,-selhand,
n. fr. -it. de rekening, op welke de boekharidelaars verruilde werken opteekenen ; —
changeant , fr. (spr. .eiai'2zján) verander
stoffen); verschie--lijk;weèrschnd(va
tend (van kleuren) ; --- changeant, in.

zekere taf, die van verschillende kleur schijnt,
omdat ale inslag en ketting van onderscheidene kleuren zijn genomen, weèrschijiidoek
ook een schoone vlinder ; -- changement, n. fr. (spr. sja)iawj'mdI.) ale verandering, afwisseling.
Chanoine, in. fr. (spr. sjanoann ) z. v. a.
Canonicus (z. aid.); f. chanoinesse.
Chanson, f. fr. (spr. sjansriu2 ; v. 't lat.
caant'to) een gezang, lied; inz. een wereldsch
A

'

lied, volkslied; -- chansons, f. pl. oneig.
laffe praat, beuzelingen ; -- chanson—

nétte, f. een liedje of deuntje ; ---- chan

-

sonnier, m. (spr. ---njé') de liedjesdichter
(bijnaam van den grooten franschen volks(l ichter de B é r a n g e r); — chansonneeren (fr. chaasonner), in liedjes bezin -

gen ; -- chanterelle, f. (spr.

sjant—)

'duz. de eerste of dunste snaar van een
speeltuig en die deu [ijnsten tooit geeft, de
zangsnaar, quint.

chantourneeren,fr. (spr. .cj(th.toerrt—)
uitsnijden naar een model, uit werken, uit hollen.
Chaos, in. gr. eig. ledige ruimte, afgrond (vgl. c it a s in a); bij de oude dichter
wijsgeren : de oorspronkelijke stof der-lijke
wereld, die men zich als een geheel ruwe,
vormlooze en ongeordende klomp dacht, eer
de scheppende almacht aan de stof hare tegenwoordige gedaante gaf; de warrel- of
mengelklomp, de bajert; in 't algemeen :
verwarring, wanorde, een warboël ; -- ehaÓtisch, adj. woest, verward, ongeordend,
vermengd ; -- ehaomantie (spr. t ts),
f. waarzeggerij uit tie lucht en weèrver—

schiájnselen.

CHAPEAU
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Chapeau, m. fr. (spr, sjapó) pl. cha
peaux (spr. sjapoos; midlat. capellus, van
't fr. chape, provenc. en sp. capa, it. en mid.
lat. tappa, een mantel met eene kap, die
men over 't hoofd sloeg, v. 't lat. cap're,
vangen, omvatten ; vgl. het nederl. kap) de
hoed ; een man, manspersoon, een heer, inz.
als geleider en beschermer eenex dame (in
deze beteekenis is echter chapeau niet fransch :
men gebruikt daarvoor cavalier) — cha peau bas, adv. (spr.
bá) met den hoed
af, met den hoed onder den arm ; — cha
—roezj') de kardinaals--peau–rog(s.
hoed ; — chapelet, m fr. (spr. sjap'lé ;
van 't oudfr. chapel, krans, als hoofdsieraad)
de rozekr ans, paternoster ; — ehapelgor ris, in. pl. sp. (spr. tsjapelgórries) d. i, eig.
roodhoeden, roodmutsen (van het baskisch
chapela, hoed, en gorria, rood) lichtgewapende, onregelmatige baskische troepen, aan hangers der Christinos in Spanje — eha perón, m. (spr. sjap'róia) hoofddeksel, kap;
oneig. eene bejaarde, stemmige vrouw, die
het opzicht houdt over jonge meisjes of
vrouwen. eene eer bewaakster; -- chape ronneeren, dames begeleiden en heschermen; vgl chapeau.
chapelle ardente, f. fr. (spr. sjapell'ardánt'),
eig. vurige, brandende kapel), verlichte toestel, hetzij in eene kerk of kapel, hetzij in
een huisvertrek, rondom een ten toon gesteld lijk, z. v. a. castrum doloris.
;

—

;

Chapetón, m., pi. chapetónes, sp.
(spr. tsjapetónes, waarsch. van 't mid.lat. capitare, aankomen, it. caprit(tre, voleindigen,
ii.l. de reis, aankomen, V. 't lat. caput,
hoofd, einde) nieuw aangekomen europeesche kolonisten in 't voormalig spaansch
Amerika (ter onderscheiding van de c r e o1 e n, die in Amerika zelve geboren zijn).
Chapítre, n. fr. (spr. ,cjapiétr'; van 't
lat. cap-it?.clum) kapittel, het hoofdstuk,
hoofddeel, de boek- of schriftafdeeling, het
punt, voorwerp, de stof van een gesprek;
de vergaderplaats der domheren ; — chapitreeren, fr., kapittelen, z. ald.
Char, 1) hoogti. (oudd. chara, rouw,
klacht) in samenstellingen, b. v. char
treurweek, stille week, de week
-woche,d
voor paschen ; — chárfreitag, rouw vrijdag, de goede vrijdag, vrijdag voor paschen.
Char , 2) fr. ni. (spr. sjár' ; V. 't lat.
carrus) wagen ; eerre wijnmaat in fransch
Zwitserland 618,3 liter ; — char–abanc, m. fr. (spr. sjdr a ban) een open wagen met zitbanken langs de zijden ; op de
fransche en belgische spoorwegen : een wagen vair de ide klasse.
character indeleb lis, z. c h a r a k t e r.
Charade, f . fr. (spr. sjarácid') een letfergrepen- of syllabenraadsel, waarbij een
meerlettergrepig woord in zijne enkele lettergrepen ontbonden en ieder van de dus
Gevormde woorden bedektelijk omschreven
wordt.

Charádsch., ern. turk. (van 't arab.

chara'dsch, opbrengst, inkomen, staatsinkomen, belasting, v. charadsja, uitgaan, uit-

komen, uitvoeren, invorderen) hoofdgeld; in
't algemeen de belasting, opbrengst, waaraan.
Christenen en Joden in Turkije onderworpen zijn ; — charádsjis, m. pl. de ont vangers van dat hoofdgeld ; — eharádsjibasji, m. pl. de opzieners over die hoofd
rechters in de daarover ontstaande-geldn
moeijelijkheden.
Charakter, enz., z. karakter ; character indelebili s, lat., in de r. kath. kerk:
eene onuitdelgbare eigenschap, een onuitwischbaar merk, dat iemand verkrijgt door
't ontvangen van een sacrament, b. v. van.
de priesterwijding.
Charavári, m. pl. hongaarsch (spr.
sjarazvári) overbroek, Pene wijde lange broek
der Hongaren, inz. rijbroek.
Charbon, ni. fr. (spr. sjarb(j)1.; van 't.
lat. carbo) kool, houtskool ; eene bloedzweer,.
pestbuil ; — charbon – chandelle, m.
(spr. —sjandéll'), z. v. a. c a n d l e c o a 1.
Cháreanas, m. eene zijden stof uit
O.Indië.
Chardóns, m. pi. fr. (spr. sjardón;'
eig. distelen ; van 't lat . carduus ; vgl. c a rd o n e) ijzeren punten op hekken, muren,
en deegel,

Cltarfreitag, z. ond. char 1).
Charge, f. fr. (spr. sjarz j' ; eig. de lading of vracht van een' wagen ; z. c a r go)
1) de last, vracht ; van daar : á, charge z ij n,.
tot last zijn, lastig, bezwaarlijk vallen ; on-eig. de eerepost, het ambt, de bediening;
^) de aanval der troepen in den strijd; ook
het teeken tot den aanval; de lading van.
een schietgeweer ; — charge- paard, stil..
dienstpaard, inz tot gebruik der officieren;
--- chargeeren (spr. sjarzj—; fr. charper) belasten, beladen, bezwaren ; opdragen,.
b. v. eene taak of werk, opleggen ; overla
vgl. c a r i c a t u u r, b. v. eene schilde -den,
gechargeerde rol, eene rol,-rij;—en
die er op berekend is om door overdrijving
bij de voorstelling te werken); ook een
schietgeweer laden en daarmede vuren ; aanvallen, inz. van de ruiterij ; -- charge
,

d'affaires, m. (spr. sjarzjé dafèr') een
zaakgelastigde, inz. de plaatsvervanger van.
een' gewonen gezant aan eenig hof;
chargeering, f. de lastgeving, opdracht?
de lading.
Chariage, f. (spr. sjariá-zj' ; v. charier,
charrier, op een' w agen vervoeren, v. char,:
lat. carrus, wagen) het vrachtloon, de vracht,
vervoerprijs.
cháris, f. gr. de bevalligheid, liefelijkheid ; het gunstbewijs; pl. Chariten (gr.
Clhárites) of Charitínnen, Myth. beval
Gratiën, z. aid. ; —-lighedn,z.va
eharientísmus, n. gr. de verzachte uit
voor iets leelijks ; eene kiesche-druking
scher ts; — charisterium, n. (gr. cha-

ristPrion, toegenegenheid, geschenk.) eene mil1e _ave of belas ting, die (le bisschoppen in
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A.

1ringenden nood van de kerken, enz. heffen ;

carínen, lied ; tooverfornlualier) de wonderbaarlijke uitwerking, die liet bijgeloof aan
tooverkunst of invloed van booze geesten
gengeschenk, eene wedervergelding.
toeschrijft, een toovermiddel, tooverij., betooCharitas, f., z. caritas; — cha- vering; al wat zeer behaagt, gevoelig treft,
rité, f. fr. (spr. sjarité) de mildheid, wel
de bekoorlijkheid, aanvalligheid, innemend
verzorging, verpleging van-daighe;
verrukking; — charmeeren (fr.-heid,
zieken ; de naam van een ziekeiigasthuis te charmer), innemen, bekoren, verliefd maken,
Berlijn en elders, een hospitaal ; — cha- verrukken, betooveren ; — charmant, adj.
ritable, adj. (spr. sja—) liefderijk, mild- bekoorlijk, allerliefst, schoon, aanvallig, indadig, weldoend, zachtmoedig ; — chari- nemend, betooverend ; als : subst. de mintatief of charitativum, n. nw.lat. eene naar ; —charmante, f. de geliefde, liefste,
uoodbijdrage.
minnares.
Chariten of charitinnen, z. ond.
Charmille, f. fr. (spr. sjarmiélj' ; van
ha ns.
charrne, hagebeuk, provincial charne; van
Charity–school, n. eng. (spr. tsjár- 't lat. carptnus) eene heg van hagebeuken.
ritti-skoel) eene liefdadige school, armschool,
Charníeo, m. een zoete spaansche wijn.
vrijschool.
Charnière, f. fr. (spr. sjarnièr', bij
Charivari, n. fr. (spr. sjariwárvi ; waar
ons gewoonlijk uitgesproken en geschreven
een klanknabootsend woord : anderen-sch.
scharnier ; v. 't fr. Gran, lat. Irena, indenken aan 't lat. chalybarium, omdat dit gesnede, kerf, keep ; v. a. van 't lat. card o,
raas op koperen vaatwerk wordt gemaakt ; geuit. caráinis, duim van een deurhengsel),
oudfr. caribari, chalivari, calivaly, chal ivali, het lid, de vereeniging of ineenvatting van
provene. caravil, mid.lat. charivarium, chatwee stukken of doelen van eene doos, kist,
ravartlum, charavaria, charavallium, chalvaenz. door middel van eene spil, waarop zij
ricum, chalvar'tum) spotmuziek, geras van
draaijen.
ketels, potten, pannen, enz., dat 501115 geCharon, nl. gr. Myth. de veerman of
snaakt wordt voor de deur van bejaarde
schipper der onderwereld, die de schimmen
lieden, die hertrouwen ; voorts ieder ge- der gestorvenen over den S t v x en Acheschreeuw, getier, gejoel, waarmede de volks- ron bracht, tegen betaling van een' o b óhoop zijne afkeuring van het geen er voor
1 u s, dien de Ouden daarom hunnen dooden
te kennen geeft, een standje ; slechte,-valt
in den mond staken ; — eharonsboot, f.
oorverscheurende muziek, kattemuziek ; nog
fig. de dood, de overgang tot een ander leven.
in het kaartspel: de vier vrouwen in ééne
Charpie, f. fr. (spr. sjarppie, mid.lat.
hand ; — charivarizeeren, iemand door carpia, van 't lat. car1$ére, plukken, afpluigeschreeuw, enz. hoonen.
zen) pluksel, uitgerafeld linnen om op zieke
Charlatan, m. fr. (spr. sjarlatán ; sp. ligchaamsdeelen te leggen, wiek.
charlatan, it. ciarlatano, van char/ar, ciarCharqué of t a s á j o, n. ligt gezouten
Iare, zwetsen) een kwakzalver, zwetser,
rundvleesch, dat men te Buenos-Ayres in de
snoever, pogcher, snorker, praalhans, windzon droogt, en vervolgens in vrij aanzienlijke
buil, grootspreker, opsnijder ; — eharlahoeveelheden naar de koloniën der keer
tanerie, f. of charlatanísmus, n. de
verzendt, waar het den Negers-kringslade
kwakzalverij, de grootspraak, snoeverij, snor
tot voedsel dient.
-kerij,nz.
Charre, n. eng. (spr. tsjar) 30 gegoCharlemagne, fr. (spr. sjarl'rnánj ; tene blokken lood (als gewicht)
van het lat. C a r ó 1 u s m a g n u s) Karel de
Charta, f. lat. (gr. chartés, nl.) eig.
Groote, de bekende koning van Frankrijk en
papier, blad, schrift; eene oorkonde, handkeizer van het Westen; van hem schijnt de
veste ; fr. charte, f. (spr. sjart') eng. charbij vele spelen gebruikelijke zegswijze ontter, n. (spr. tsjárter) in 't algemeen ieder
leend: Charlemagne maken, wanneer
schrift, dat in de staatsarchieven wordt beeen speler, die aan de winnende hand is.
waard; tegenwoordig verstaat men er meer
het spel ontijdig staakt.
bepaaldelijk de grondwet of constitutie dooi ,
Charles, fr. (spr. sjarl') manse., z. v. a. de wetten, waardoor de rechten van volk
Karel (z. ald.) — Charles d'or, z.
en vorst worden geregeld ; per chartam, lat.
C a r o l i e n;— Charlotte, v r. naam, z.
door of volgens papier, d. i. volgens een
v. a. Carolina (z. ond. Karel); ook Bene
schriftelijk bewijs, volgens testament, b. v.
meelspijs van appelen en geroost brood,
iets bezitten ; — charta magna of
naauwkeuriger: charlotte de pommes;
magna charta, f. lat. (magna, groot)
—char 1 o t t e nu s s e, eerie charlotte van geeng. great charter (spr. greet tsjárter),
klutsten room, omlegd met kleine beschuitjes.
de gioote oorkonde, welke de grondwet der
Charlière, f. fr. (spr. sjarlièr') een iriet engelsche staatsinrichting bevat en in 1-21
waterstofgas gevulde luchtbol, zoo geheeten
door koning Jan zonder land is gegenaar den natuurkundige C h a r l e s (onder
ven ; charte constitutionelle, f. fr. (spr. sjant'
-scheidnvaMotglfère).
konstitusionéll') de oorkonde der fransche
Charlotte, z. ond. Charles.
staatsinrichting, door L o d e w ij k XVIII. in
Charme, ni. fr. (spr. sjarm'; van 't lat. 181 1 gegeven ; -- charte–partie, fr.

— charistie, z. e u c ll a r i s t i e;-- charistikon, of charisticum, n. een te-

,

,
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-
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(spr. sjort' —) z. cherte pa it ij ; — chartiat^cum, n. nw.lat. papiergeld ; ook zegelpapier ; -- Chartísten, m. pl. in Engeland de volkspartij, die door eene nieuwe
volks-grondwet de engelsche staatsregeling
geheel en al wil veranderd hebben ; in Portugal de aanhangers der constitutie, door
Don Pedro in 18 2 6 gegeven ; -- chartísmuS, n. de grondstellingen en het streven der genoemde eng. partij ; --- chartomantie (spr . tie tsie), f. gr. het kaartleggen, het waarzeggen uit de speelkaarten;
-- ehartoph:rlax, m. gr. een oorkondenbewaarder -- ehartulariën, f. pl.
(mid.lat. chartularia, verklw. v. charta ; en
chartaria) verzameling van afschrift en van
oorkonden.
Charybdis, z. Scylla.
;

Chasidoeërs, chassidim ,

ni. pl.

liebr. de vromen, eene joodsche secte, die
sterk verspreid is in russ. Polen, Moldavië,
Wallachije en in eenige streken van Galicie
en Hongarije, gesticht door Israël uit Podolië, bijgenaamd B a a l s c h e m, d. i. de
wonderdadige; zij houdt zich aan den Tal
hecht weinig waarde aan het Oude-mud,
Testan;nt en zoekt or een deugdzaam leven, bidden en kabbalistisch nadenken over
God en zijne geboden de bron des lichts
naderbij te komen.
Chasma, n. gr. (van chaínein, gapen)
eene klove, een afgrond; Med. de wijd geopende, opgespalkte mond — chasmus, m.
en ehasmodie, f. het geeuwen, de diepe
inademing met wijd geopenden mond, waar
trage bloedsomloop in de longen-dore
versneld wordt ; -- chasmódisch, adj.
geeuwend, tot geeuwen geneigd.
Chasse, f. fr. (spr. sjass'; provene. cassa,
sp. casa, it. caccia) de jacht ; de vlucht ; de
speelruimte bij het kaatsen ; Muz. een klein
jachtstuk; à la chasse, een biljartspel met
15 ballen ; chasse morte, een verkeerde, mis
kaatsen ; oneig. verlorene-luktesaginh
moeite ; — chasse — ehien, m. spr. ( —sjén)
de kerkeknecht, hondeslager — chasseeren (spr. sjas—) wegjagen, voortjagen;
in de danskunst eene c o l o n n e op- en neerdansen ; -- c hassé, in. (spr. sjassé) de
zijpas, waarmede die dansfiguur wordt uit
; — chasseur, m. (spr. sj—) de-gevord
jager; de liefhebber van de jacht ; chasseur
à cheval (spr. —sj'wál) een jager te paard,
een rijdende jager.
chasseeren, chasseur, zie onder
Chasse.
Chasséki, of voluit Chasseki sul tána, f. turk. (chásseki sultan, van châsseh,
eigendom, huis des vorsten, van 't arab.
cháss, eigen, den vorst behoorende) de eerste
sultane, de moeder van den kroonprins.
Chasselas, m. fr. (spr. sjass'lá) eene
soort van zeer zoete druif --- chasse las blane (spr. --blán) peterseliewijn
(hoogd. gutedel, spr. poet—).
Chasse –marée, in. fr. (spr. sjass'--;
;

;

;
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v. chasser, jagen, en rnarée, zeevisch) de

vischvervoerder, ventjager, de man, die met
spoed de versche zeevisch naar de stad rijdt;
ook de kar, vischkar, waarmede dit geschiedt.
Chassis, m. fr. (spr. sjassi; van 't lat.
capsa, kast, kist ; fr. chasse, reliquiën-kastje ;
invatting) een raam, rand, eene lijst.
Chateau, n . fr. (spr. sjató ; oudfr. chastel , van 't lat. castellum-, z. c a s t e 1) kasteel,

slot, burg; — Chateau-Lafitte, -laRose, -la-Tour,-Margaux,m.fr. (spr.
lavet, larooz', latoer, margó) fijne soorten van
Bordeaux-wijn, naar gelijknamige kastcelen of
plaatsen zoo geheeten ; — Chateau-Premaux (spr. —premó) . eene soort van bourgogue-win ; --- m. fr. (spr.
sjat'lèha) de burgvoogd, k a s t e l l a a n, kastelein;— chatelaine, f. eig. de burgvoogdes; een lint, band of ketting, door de
dames om het lijf gedragen en waaraan
sleutels, reukfleschjes en dgl. hangen ; —
chatelet, n. fr. (spr. sjat'lè) een voor
gerechtshof te Parijs; ook eene ge--malig
vangenis aldaar — gechateleerd , adj. in
de wapenkunde ; met torens bezet.
Chatkos, m. eene oudgrieksche munt,
ongeveer = 1 cent.
Chatouille, f. (spr. sjatóélje; fr. vorm
gegeven aan 't hoogd. schatulle, mid.lat. scatula, it. scátdla, hoogd. schachtel, doos) eig.
een kistje met vakken ter bewaring van
geld, kostbaarheden, gewichtige papieren,enz.;
de bijzondere kas of goederen van Benen
;

vorst, waarover bij vrijelijk beschikken kan
en waaraan de Staat geen deel heeft (on-

derscheiden van de domein -, kroon- of erf-

goederen).

chatouilleux, adj . fr. (spr. sjaloeljéu;
v. chatouiller, kittelen, als ware 't lat. catulliare, v. catulire, en dit van catus, kat,
omdat dit dier hoogst gevoelig voor kittelen is) kittelig; netelig, bedenkelijk, gevaarlijk.
Chat –sjerif of chatti – sjerif, z.

hatsjerif.

Cháttery , n. eng. (spr. tsjétt'rie) ka
linnen stoffen (een plat woord). -toenf

Chaudeau, ni. fr. (spr. sjodó ; oudfr.
chandel, als van een mid.lat. calidellum,
verklw. v. calidum, eene soort van drank;
van 't fr. chaud = lat. cal)'dus, warm) warme
eijerwijn, een warme drank, bereid uit wijn,
eidooijers, specerijen, enz. ; kandeel ;—ehaudeplsse, f. fr. (spr. sjo-d'píéss') een druiper, slijmvloed van de pisbuis.
Chauffeurs, m . pl. fr. (spr. sjo - féurs; v.
chau f er, verhitten, heet maken) roovers en
moordenaars in Frankrijk, op het einde der
vorige en in 't begin van deze eeuw, zoo
geheeten omdat zij de personen, die zij overvielen, door hen de voetzolen te branden,
poogden te dwingen tot openbaring van de
plaats, waar zij hun geld of kostbaarheden
geborgen hadden ; voetschroeijers.
Chaussée, f. fr. (spr. sjo-sé'; provene.
caussada, sp. calzáda, mid.lat. calceata, catciata, via calciata, eig. met kalk gemetselde
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weg, v. 't mid.lat. ealcea, e, caleiai e, niet
kalk opmetselen, v. 't lat. calx, genic. cale s,
kalk) een verhoogde straat, dijk, kade of
hooge weg, de straatweg, steenweg, kunststraat; de damweg, dijk.
chausseeren (spr. co-s------, fr. chausser,
V. chausse, provene. caussa, sp. en it. calza,
eene voet- en beenbekleeding, v. 't lat. calc)1us, schoen, halve laars, en dit v. calx,
hiel; vgl. c a 1 e e o n s) 1) schoeijen, met kousen en schoenen bekleeden; 2) eenen weg
in eene kunststraat veranderen, hem niet
zand of puin ophoogen en aan de zijden
met slooten voorzien, straten, plaveijen ; -chaussóns, pl. (spr. cho -són) lichte schoenen van zeer zacht leder om te dansen of
te schermen ; ook eene soort van appel
; — ehaussure, f. het schoei -tarjes
voet- of beenbekleedsel.
-sel,ht
Chauve–souris, f. fr. (spr. sjo- v'soerí;
,d.i. eene kale naakte muis) eene vleêrmuis;iron. nachtloopster, straathoer; —een maskerkleed,zwarte domino met overgeslagen kap.
Chav, m. eene inhoudsmaat voor droge
waren in sommige zwitsersche kantons in
gebruik = 2197 .591M liter.
Chaveri, m. eene opentlijke verkoopplaats, groote winkelzaal in O.Indië.
Chavonis, at eene soort van indisch
mousselien.
Chayáver ook ehaváyer, m. eerie
plant, die in vele streken van O.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, iii. de roode verfstof bij uitnemendheid, en levert het zoogenoemde i nedisch rood op.
Che, in. eerie harp, een speeltuig der
Chinezen, die met 25 snaren is voorzien.
Chebel, m. eerie oude lengtemaat in
Egypte, Judea en andere dealen van Azië, ongeveer= 3 meter, de groote oostersche vadem.
Cheek, n. eng. (spr. tsjék) de kassiersaanwijzing, het kassiersbriefje; de orde aan
den kassier om te betalen ; ook een geruit
weefsel.
Chef, m. fr. (spr. sjet'; van 't lat. caput,
hoofd) weleer het hoofd van 't ligchaam ; een
aanvoerder, bevelhebber, opperste, hoofdaanvoerder; — generaal en chéf (spr.
— an sjéf) een opperbevelhebber ; — chef
d'oeuvre, n. (spr. sjè deuwr') een mees
kunststuk, het voornaamste werk -tersuk,;
— ehef-d'eseádre, nn. de aanvoerder
can eene afdeeling oorlogschepen, de schoutbij-nacht; — chef–prezident, de eerste
voorzitter, opperpresident.
Cheillagie, f. gr. (van chéilos, n. de
lip) Med. de pijn aan de lippen ; --- ehei11nus, m. N.H. de lipvisch; — cheilitis, f. de lipontsteking — cheilokáce,
f. lipkwaal, inz. z. v. a. cheiloneus, m.
het lipgezwel ; — eheilokarcinoma,
n. de kanker aan de lippen ; — eheilophyma, n. een uitwas aan de lippen; —
9

;
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cheiloplastiek, f. de lipvorming, de lipvormkunst ; — cheilorrhagie, f. de bloeding uit de lippen.'
Cheiranthus, m. gr. (van cheir, f. de
hand, en ánthos, n. bloem ; eig. handbloem)
Bot. de violier, violierplant, eene tuin- en
potbloem ; -- cheiriãter, in. (van 2- dtrós,
arts) wondheeler, chirurgijn ; — cheirísma, n. hetgeen de wondheeler met de han
aan eenig beschadigd deel doet; -- chei--den
rogräphum, z. chirographum; -cheiroskopïe, z. v. a. c h i ro m a n t i e;--eheirosophie, z. v. a. ehirono iii ie;-cheirotherium, z. e h i r o t h e r i u in; —
eheirotonie, f. afstemming door uitstrek king of opheffing der handen.
Chekao, nl. Min. een chineesch spaath,
dienende tot de vervaardiging van het por
-selin.
Cheki, de eenheid der gewichten in
Turkije voor goud en zilver 0,38935 kilo.
Chelidónium, n. gr. (chelidónion, van
c,'ieliulbn, f. zwaluw) Bot. zwaluwwortel,
goudwortel, schelkruid, stinkende gauwe,
oogenklaar — chelidonine, f. schelkruidstof, een alkaloïde in die plant vervat ; ehelidOnius, m. de zwaluwewind, een luwe
wind bij den aanvang der lente ; -- ehelidoniet, ni. zwaluwsteen, een witte of
roode steen, dien men soms in de maag der
zwaluwen vindt — ehelidoxanthine,
f. Chem. een geel kleurend beginsel zonder
stikstof, uit den wortel, de bladeren en de
bloemen van 't schelkruid.
Chelinque (fr. ch.elinpae of chalinyue)
een platbooind vaartuig, eene indische boot
op de kust van Coromandel.
Chelles, f. pl. (spr. sjélles) een geruit.
indisch katoen.
;

;

Chelonieten,

m. p1. gr. (van chelóne,

schildpad) schildpadsteenen, naar men wil,
steenen uit de maag der schildpadden) ; —
chelonietiseh, adj. schildpadachtig; —
chelonophágen, m. pl. schildpadeters
in }Ethiopië.
Chime of chema, f. oud-gr. vochtmaat, onderscheiden in groote en kleine ; de
laatste deed 2 cochleariën, de andere 4.
Chémié, chimié of beter chymie,
f. gr. chérneja, chymeia, v. chyinos, vloeistof,
sap, v. chyn, chéo, ik giet, laat vloeijen, dewijl de chymie het eerst ondernam, sappen
ter genezing van kwalen uit de planten te
trekken, en deze ook wel vaak te vermengen ;
v. a. van liet woord chemn of Chim, kopt.
Kherni,waarmede men eerst Egypte aanduidde;
of wel van C h e m i s, eene stad in Egypte,
alwaar de wetenschap, die het woord aan
eerst haar aanzijn zou hebben ge--duit,he
kregen) de leer van de eigenschappen en de
natuur der stof, de meng- en scheikunde, de
wetenschap van de wetten en oorzaken der
menging en scheiding en van de verschijn
zich daarbij voordoen, doorgaans-seln,di
eenvoudig s c h e i k u n d e geheeten ; chemicus, chemist , m. een schei -
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kundige ; --- chemisch, adj. i4 at tot de
scheikunde betrekking heeft, scheikundig; —
ehemismus, H. de gezamentlijke natuur
natuurverschijnsels ; —-verhouding
chemiatrie, f. uitoefening der geneeskunst
naar chemische grondslagen, onderscheiden
an iatrochemie; — chemiáter, m.
een arts, die volgens zulke gronden genezingen zoekt te bewerken ; — ehemicalia, n. pl. chemische toebereidingen ; —
chemityple, f. de verandering van gestreepte en geëtste metaalplaten door chemische middelen in verhevene drukstempels,
volgens de uitvinding van den Deen P i i 1.
chemin, m. fr. (spr. sj'mén; provenc cárnin,
it. cammino, mid.lat. caminus, v. eelt. oor sprong : wallis. carnan, weg, cam, schrede,
tred, cainu, sanskr. gam, gaan, verwant met
komen) de weg, de straat, de gang; —
chemin couvert, m. fr. (spr. koewèrr)
Mi!. een bedekte weg of gang ; — chemin
ornières, een
de fer of chemin
spoorweg, eerie ijzerbaan ; — ehemineeren (fr chenziner), op een' weg voortgaan,
wandelen ; Mil. kromme gangen of marschen
maken, zigzaggen ; — cheminement, n.
(spr. sj'mi-n'mán) het zigzaggen ; de .gang der
loopgraaf, die eene belegerde vesting nadert.
chemisch, z. oud. c h e ni i e.
Chemise, f. fr. (spr sj'miés'- midlat.
camnis)a, z. aid.) het hemd ; een vrouweslaaprok, hemdkleed; -- chemisétte (spr.
s=z) f. een halfhemd, voor -.of kraaghemdje ;
een kort -vestje ; -- ehemizét--speld,
borst-, doekspeld.
Chemist, chemitypie , z. ond.
the in i e.
ChemÓsis, f. gr. Med. eerie hevige
ontsteking van het bindvlies des oogs.
Chemsin, pl. arab. (vaa chews, vijf)
vijf gebeden, die de Muhamedanen dagelijks
moeten bidden.
Chenal, ni. fr. (spr. sjnál, van 't lat.
candlís, kanaal, eng. channel) een oaauww
vaarwater tusschen klippen, zandbanken,
enz.; eene kil.
Cheníea, f. inhoudsmaat voor droge
waren in Perzië = 1,3151 liter.
Cheníce of chenix, f. eene oudgrieksche inhoudsmaat voor granen, iets meer
doende dan een liter; vier c o t y" t e n deden
eerie chenix, /i8 chenices een m e d i m n e.
Chenille, f. fr. (spr. sj'niélj'; eig. de
rups, van 't lat. canici 1a, hondje, wegens
de gelijkvormigheid van vele rupsekoppen
met hondekoppen ; Y. a. van 't lat. catëna,
keten, omdat de ringen van 't ligchaam dezes
worms eene soort van ketting vormen) een
boordsel van fluweelzijde, rupsvormig snoer
of koord als omzetsel, ook wel chenillette (spr. sj'niljétt) geheeten ; ook eerie
soort van vrouwenoverrok.
Chenopodium, n. gr. (van chén, gans,
en poes, genit. potlos, voet) Bot. ganzazoet.
eerie plantensoort uit de 5'de klasse 2de orde
van het Lin(Ische stelsel.

a

CIIEVAL.
(her,fr. (spr. sjèr) t., clr.ère ;v. 't lat. cares)

lief, waard; kostbaar, duur; mon cher, mijn
waarde ; Ana chère, mijne lieve ; cher anni,
waarde vriend; --- geliefd, hartelijk
bemind.
Cherassi, in. perzische goudmunt, ook
e h e v e s i genoemd : die van Sjach -Iwan = Z
gl. 50 ct., die van Abut Faiz = 7 gl. 3 3, 5,
ets, die van Koelikan = 18 gl. 2 5 ct.
Cherbáli, eherbássi, de beste soort
van perzische zijde.
cherche, fr. (spr. sjérsj' ; van chercher,
zoeken) zoek op! (toeroep aan honden).
chéri, z. ond. cher.
Chereonnée, f. fr. (spr. sjeik—) eerie
indische stof, half zijde half katoen.
Cherlesker, m. de turksche luitenant generaal.
Chersonésus, f. gr., schiereiland, b. v.
Ch. Taurica, het taurische schiereiland, de
Kring.
Chértepartij, f. (fr. certepartie, ontstaan uit charte-pantie, mid.lat. charta partita of divisa), Mar. vrachtcontract, scheepsvrachtbrief, acte van overeenkomst, opgemaakt tusschen den vervrachter en de bevrachters, en waarin vernield worden: de
naam en grootte van liet schip, de naam
van schipper, vervrachter en inlader, de
plaats en tijd tot lossing bepaald, of het
schip geheel of gedeeltelijk vervracht wordt,
eindelijk de bedongen schadeloosstelling ter
zake an vertraging.
Chérub, m., pl. cherubim, hebr.
oorspr. de naaal an een gevleugeld wonderdier met een menschengelaat, dat door
liet hebraïsmus dikwijls in verband niet Jehovah en vooral als drager van zijnen wagentroon wordt voorgesteld, wellicht verwant
met het gr. (Jryl)s, griffioen, grijpvogel ; ook
cherubijn, n. in de oude joodsche oor
een hemelgeest van den tweeden rang-konde
na de Seraphim; vuur- of vlambode, de
kunst stelt de cherubim voor als gevleugelde
kinderhoofden.
Cherusken, in. pl. een germaansche
volksstam, die in tiet noorden van Duitschland was verspreid.
Chervi, in. fr. Bot. suikerwortel, eene
voedzame en geneeskrachtige plant.
Chesnegar–aga, m. turk. de voor
spijzen aan liet turksche hof. -proevd
Chester–kaas, m. eng. -nederl. (spr.
tsjes —) eene voortreffelijke kaassoort in
Engeland, zoo geheeten naar de stad C h e st e r, die daarin inz. handel drijft.
Chetib, n. bebr. (spr. ch'tib) de tekst leeswijze in den hebreeuwschen bijbel ; eig.
het geschrevene (v. katáb, schrijven).
ehetif, adj. (spr. sjetie f), fr. (provene.
caitiu, it. cattivo, slecht, ellendig, van 't lat.
captious, gevangen, en daardoor ongelukkig,
ellendig, beklagenswaard, enz.) gering, ellendig, onbeduidend, armzalig.
Cheval, nl. fr. (spr. sj'wál; van 't lat.
cabal/us ; vgl. c a V a I) paard ; — cheval de
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balaiille (spr. --batálj'), eig strijdpaard

iemands lievelingsonderwerp, lijfstukje, stok
— à cheval, te paard; Mil. aan-pardje;
beide zijden, b. v. á cheval eener rivier, d.i.
aan beide oevers der zelve ; --- ehevalerie, f. (spr. sj'wai'rie) de ridderschap ; de
graad en waardigheid van ridder; -- ehevaleresk, adj. (fr. chevaleresq ue), ridder
ridder of de ridderschap eigen ; ----lijk,den
chevalet, m . (spr. sj'walè) eerie pijnbank
voor de vroegere martelaars der kerk ; de
strafezel voor soldaten ; een schildersezel ; de
kam aalt snarenspeeltuigen ; — chevalier,
m. (spr. sj'wa-ljé) een ridder ; het paard in
het schaakspel ; — chevalier d 'honneur (spr. —donnéícr) een eereridder ; begeleider van een' vorst of eene vorstin ; -,

chevalier d'industrie (spr. --- thffi-du-sari') een geluksridder, geluk- of fortuin
een rondreizend, geslepen, bedrieger;-zoekr,
— chevalier d'or, u. een fransche
louis d'or met een maltezerkruis; --- ehevau–léger, fr. (spr. sj'wo lezjé) een licht
ruiter ; — chevau – légers, in. pl. lichte
ruiters, de lichte ruiterij, liet lichtgewapend

paardevolk.

Chevelure, fr. (spr. sjew'lüur'; provenc. cabelladura, it. capellatura, mid.lat.
capillatura, van 't lat.. capillus, hoofdhaar, de
lokken ; ook voor de stralen of het haar
eerier komeet ; -- ehevet, n. fr. (spr.
sj'wè (hoofdkussen ; Mil. het blok, de onder-

lage 'waarop de broek of de staart van een
stuk geschut rust, stelhout, stelbk k.

Chevesi,

z. cherass1 .

Chevet, z. ond. c h e v e 1 u r e.
Chèvrefeuille, f. fr. (spr. sjè uw'r•feulj')
z. v. a. caprifoliuni.
,

Chevron, n i . pi. chevrons,

fr.

(spr.

Si' wrÔb ; provenc. cabr'ion, cabiron, eig. bok,
waarop iets rust, v. 't lat. capper, geitebok,

bok) daksparren Mil. het onderscheidingsteeken van rang op den mouw der onder
keper op het v+ apenschild-oflicern;Bas.
(hoogd. sparre) .
Chianti, m. it. (spr. kiánls) een tos
-kansche
wijn.
chiaroscuro, m. it. (spr. kiarroskuéro)
z. clair-obscur.
Chiásma, n. gr. het teeken of de
figuur eener griekschc x (chi geheeten) of
eener latijnsche X ; Med. de vezeldoorkruising, inz. der zenuwen ; -- ehiásmus, n.
het merken met een x of kruis an plaat
-sen,di
voor onecht gehouden worden.
Chiástolíth, in. gr. (v. chiárizeinz, niet
een x teekenen, iets kruiswijze leggen, wegens de overeenkomst der kristaldwwarssiiede
met een ) holspaath, eene steensoort.
Chibouque, turksch, z. t s j i b o e k e.
Chic, nl. fr. (spr. sjiek) Pict. gemakkelijke
vlugge en krachtige behandeling van het penseel ; in 't algemeen : geschiktheid, slag, kneep.
Chica, f. fr. (spr. sjiká) of sp. chic/ia
(spr. lsjí-tsja; uit de taal van h aïti) een
Z.amerikaansche gegiste drank uit maïs of

andere vruchten ; een zekere negerdans; eerie
amerikaansche verfplant ; roode kleurstof uit
de bladeren van de bignonia chica v. Z.Afrika.
Chicáne, f. fr. (spr. sjikáán ; van 't sp.
chico, catalonisch chic, kleit, gering, van
weinig waarde ; van daar het fr. chic/ic,
karig, enz.; hetzij van 't lat. ciccus, it. c,ica,
kleinigheid, of waarsch. van iberischen oorsprong: van 't bask. chiki-a, chic-erra, klein ;
dus oorspr. nietigheid, voddekramerij) de
rechtsverdraaijing, pleitstreek, arglistige
kunstgreep om eene zaak in rechten lastig
te maken of onder een verkeerd gezichtspunt te plaatsen ; haarklover(j, vitterij ; —
chicanes, f . pl. boze streken, bedriegerijen ; — chicaneeren, zonder gegronde
reden voor het recht betrekken, pleitstreken,
rechtsverdraaijingen gebruiken; haarkloven,
vitten, bedillen ; iemand verdriet aandoen,
liet hem lastig maken, hein om den tuin
leiden, beet hebben ; -- chieanerie, f. de
boze en bedriegelijke streken in rechtszaken,
de haarkloverij ; — chicaneur, m. een
pleitzieke, een pleit- of twistzuchtig nlensch;
rechtsverdraaijer; haarklover, bediller.
Chiear, hebr. een talent gouds = 50000
gi.; een talent zilver = 4 125 gl.

Chicha, z. c h i c a.

Chico, chigo, z. chique.
Chicorée, f. fr. (spr. sjikoré') z. c ichorei.
chiffonneeren (spr. sji fonéren) fr.
(ch/ fonner, van chiffon, lap, vod) kreuken,
frommelen, verfomfaaijen, in wanorde brengen, b. v. het toilet ; ontrusten, plagen; onbetamelijk aantasten (eerie vrouw); -- ehiffonnier , in. (spr. sji fonjé) vodderaper,
lompenzamelaar; — chiffonnière, f. (spr.
sji fonjè^r'') eerie bergplaats voor vodden, lappen, kleinigheden; een stuk huisraad n-► et

laden, eene hooge ladetafel.
Chiffre, n. fr. (spr. sjiefr') cijfer, z.
aid .; -- chiffreeren (fr .chi frer) c ij fe ren;
niet vooraf bepaalde geheime teekens voor
zich daarmede uitdrukken ; — chif--zienof
freur, m . een cijferaar, geheimschriftmaker.
Chignon, ni. fr. (spr. sji-njóut; oudfr.
chaignon, kettingschakel, rek, van chaïne,
oudfr. chaine, = lat. caténa, keten) de nek ;
liet opgestreken nekhaar der vrouwen, de
nekvlecht, nekhaarbundel.
Chila, in . inhoudsmaat, de zelfde ais
de cab.
Chilareof kil are,=1000aren, z. are_
Chilat, ti. arab. een eerekleed, dat de
sultan aan hooge ambtenaren na 't verleenen
van gewichtige diensten of na 't inkomen
van goede tijdingen ten geschenke geeft.
Childebert of H i 1 d e b e r t, oudd.
mansn.: een in den strijd uitblinkende ; —
Childerich of H i 1 d e r i c h, m. een vorst,
in den strijd.
Chiler –basji, m. de opperschenker des
sultans.
Chiliáde, f. gr. (chili.ás, genit. chiliádos,
van chilioi, duizend) eene verzameling of
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getal van duizend, een duizendtal ; — chiliáreh, m. een overste of bevelhebber over
10 0 0 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 zichtbare gestalte en heerschappij, duizend jaren
vóór het einde der wereld ; volgens Kant :
het geloof aan den vooruitgang der menschen tot het vérafliggend doel van zede
volkomenheid ; --- chiliást, m. een-lijke
vriend, aanhanger of verdediger der leer
van het duizendjarig rijk ; — chiliogoon,
H. een duizendhoek; — ehiliómbe, f.
een offer van duizend dieren ; — ehilográmmeof kilogramme, z. gramme;
— chilolitre of kilolitre, z. 1itre;ehilomètre of k i l o m è t r e, z. m è t r e.
Chiloef, m. hebr. (v. chálaph, high.
wisselen.
Chílperich of Hílperich, oudd.
manse. de hulprjke, helper, bijstandbieder.
Chimaera, f. gr. (chírnaira; eig. geit)
Myth. een fabelachtig geducht monster met
den kop van een' leeuw, het lijf van eene
geit en den staart van een' draak, dat vuur
en vlammen uitwierp en door Belleróphon.
gedood werd; overdrachtelijk noemt men
chimaera of fr. chimère (spr. sjimèr')
eene geheel ongegronde onderstelling, eene
hersenschim, een ongerijmd verdichtsel, eene
inbeelding, droomerij, gril — chimeriseh
of chimeriek, adj. ingebeeld, grillig, ongerijmd, gedrochtelijk.
Chimie, z. chemie.
Chimon, m. gr. (cheimón) eig. de winter; (Med.) hevige koortskoude.
China 1) (rig. tsjzna uit te spreken, de
indische vervorming van den naam der oude
dynastie Ts'in) een groot land en keizerrijk
in Azië ; — Chinees, inboorling van dit
land ; — chineesch, adj. uit China afstammend, afkomstig of daartoe behoorende ;
-- chineesche schimmen, een kinderspel, waarbij men achter een doorschijnend voorwerp uitgeknipte figuren vertoont.
China, 2) of chinabast,z. k in a, enz.
Chinámpas, p1. (spr. ch=tsj) drijvende tuinen in Mexico.
Chinazilver, n. galvanisch verzilverd
argentaan of nieuwzilver.
Chincha, f. sp. (eig. wandluis, = Iat.
cimex) het Z.amer. stinkdier, volkonijntje ;
— chinchilla, f. (spr. tsjientsjielja; ver
chinche) het peruviaansch stink--klw.van
dier, een rat- of molachtig dier in Z.Amerika, en het daarvan vervaardigde zeer
zachte, witgrijze bontwerk.
chineeren (spr. sji—), fr. (chiner; van
China, als of men zeide: gelijk de Chineezen doen) Manuf. aan de kettingdraden ver
kleuren geven en ze zoodanig-schilend
schikken, dat men in de stof eene teekening
bespeurt ; met vlammen weven, bewerken;
— gechineerde stoffen, gevlamde met
figuren gewevene goederen.
;

--

CHIRIMOYA.
Chinees, enz., z. ond. China 1).
Chines, pl. bij de Chineezen piramidale

torens met een afgodsbeeld daarop.
Chinine, f. quinine.
Chino, n1. sp. (spr. tsjíno)eig. de Chinees; de afkomeling van eenen Neger en
eene Indiaansche in Amerika, z. v a. Z a ir, b o.
Chint, eene indische katoenen stof.
Chiocádar, m. turk. de kleederdrager, een slaaf, die den sultan steeds een geheel stel kleedingstukken achterna draagt.
Chiocócca, f. nw. lat. (v. 't gr. chión,
sneeuw, en kokkos, bezie, bes, wegens de
schitterende witheid der beziën van dezen
struik) Bit. de sneeuwbezie uit Nieuw Zeeland, bij ons in broeikasten gekweekt.
Chionánthus, n. gr. (van chion,
sneeuw, en ánthos, bloem) Bot. de sneeuwboom, sneeuwbloem, eerre soort van jasmijnplant, een pronkgewas.
Chiosk, z. kiosk.
Chiourme, f. fr. (spr. sj'r'óérm') de gezamentlijke galeislaven, galeiboeven in een
bagno ; ook de roeibank eener galei.
chipeeren of chippeeren, fr. (spr.
sjí—) het leder op de deensche wijze toebereiden of looijen ; — chippage, f. fr.
(spr. —pá-zj') de toebereiding der huiden
op deensche wijze.
Chipoer, ni. een dag van vergiffenis bij
de hedendaagsche Joden.
Chipolin, m. fr. (spr. s,;ipolèIt) gevernist schilderwerk in waterverw, waardoor
het hout een porseleinachtig aanzien krijgt.
Chique, i'. fr. (spr. sjiek', waarsch. van
't eataloniseh chic, sp. chico, klein), ook
chico, chigo, t s j i e k, H. n. de zand
een zeer klein, lastig insect, rood-vlo,
wormpje in Midden-Amerika, dat zijne eitjes
onder de nagels van 'smenschen teenen legt,
waardoor hevige ontstekingen kunnen ontstaan ; het draagt nog de namen van ni
chique, ook een-gua,tone ;—
balletje tabak om te kaauwen, een pruimpje;
een knikker; nog de zijde van onvolkomene,
slechte cocons of tonnetjes.
Chiquet, m. fr. (spr. sji-kél ; v. 't sp
chico, klein, gering van waarde) eene slechte
soort van zijden stof ; — ehiquíto, m.
sp. (spr. tsjikíto ; eig. zeer klein) eene
koningin -cigaar, soort van zeer dunne cigaren voor dames.
Chiragón, m. gr. (van cheir, de hand)
de handvoerder, een middel tot de leiding
der hand bij het schrijven der blinden ; —
ehirágra, n. Med. de handjicht, het handeuvel ; — chirapsie, f. het aanraken met
de handen ; — chiarthrocace, f. de
slepende (chronische) ontsteking van het
handgewricht met eene daarop volgende ver
daarvan door beenbederf.
-woesting
Chiriater, z. c h e i r i a t e r.
Chirieten, m. pl. er. (v. cheír, de hand)
naar menschenhanden gelijkende beeld- of
dropsteenen.
Chirimoya, f. sp. (spr. tsjíri-rnója; v.
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een rheunlatisch of vloeijingachtig gezwel
't peruv. chin, koud, en moehoe, zaadkorrel)
aan de hand ; -- chirothëke, f. de waeig. koud zaad, eene zeer kostelijke amer.
penhandschoen, een verband, waarmede hand
vrucht (annóna squamosa) .
Chirisis, f. en Chirísmus, in. gr. en vingers worden omwonden ; — chirotherium, n. het handdier, een dier der
(v. cheiridzein, handhaven, en dit V. cheir, de
hand) Med. de behandeling of bewerking met voorwereld, dat veel op den kangoeroe gelijkt ; — chirothezie, f. genezing door
de hand; van daar z. v. a. ni a g n e t i z e e r e n.
Chirogrammatomantie (spr. tie 't opleggen der handen ; -- ehirotonïe,
f. de oplegging der handen bij de bevesti=tsie; van cheir, de hand), de kunst der
handschriftverklaring, de kunst of leer om
ging van eenen leeraar in zijne eerste dienst;
het karakter, de neigingen, eigenschappen --- chirürgus, chirurgijn, m. (gr.
en bekwaamheden der menschen uit hun
cheirurgós, eig. een handwerker, van chejr,
handschrift op te maken ; ---- Chirograhand, en érgin, werken, waarvan érrgon,
phie, f. gr. de kunst om figuren op de werk) hand- of wondarts, heelmeester, wondhand te teekenen ; — chirographum, heeler ; chirurgus juri tus, een beëedigd wondn. het handschrift; ook z. v. a. chirogra- arts: --- chirurgaat, n. nw.lat. het beroep van wondheeler — chirurgie, f.
phar2a cautco, z. lager; --- ehirographárisch, adj. handschriftelijk, wat op eig. handwerk, handenarbeid ; de wondheelkunst, de met handen uitgeoefende heeleen handschrift berust ; chi rographaria actio,
f. lat. Jur. eene rechtsvordering op handkunst; — chirurgisch, adj. tot die kunst
schrift ; eh. cautto, eene schriftelijke schuld behoorende.
bekentenis, eene belofte bij handschrift; eh.
Chise, m., z. k i s e h.
ChitÓn, m. gr. onderkleed, lijfrok zoojiecunia, op handschrift geleend geld, eene
eel der mannen als der vrouwen, in 't alniet door pand verzekerde leening ; - - chi.gemeen kleed, deksel, hulsel, schaal ; van
rographarius creditor, Jur. iemand, wiens
daar chitine, f. Chem. eene bijzondere
recht enkel op een handschrift gegrond is,
stof in de ; leugeldeksels der kc \ ers.
in tegenst. wet den hyl)othecarius; - - chir.
Chits, n., z. sits.
debtor, een schuldenaar op handschrift; --Chladnische proeven, Ph Ss. proechirologie, f. gr. de handenspraak, vingerspraak, of de kunst om met de handen
ven over de a k u s t i e k (z. ald.), zoo geen vingers zijne gedachten uit te drukken; heeten naar den grondlegger dier weten— chiroloog, ni. iemand, die met de schap C h 1 a d n i van Wittenberg (gest.182 7).
singers spreekt ; -- chiromanie, f. de
Chlamys, f. gr. wijd overkleed, mantel der mannen, krijgskleed.
zelfbevlekking, z. v. a. masturbatie, m aChloásma, n. gr. (van chloádzein, uitn u s t u p r a t i e, o n a n i e -- chirománt,
spruiten, groenen) Med. eene huidvlek, loofm. gr. een liandkijker, handwaarzegger; -chiromantie (spr. t—ts) f. de kunst om of levervlek, inz. bij zwangere vrouwen.
Chlodwig, z. v. a Lodewijk.
uit de hand en hare lijnen waar te zeggen,
de handwaarzeggerij ; - ehírometer, m.
Chloë, f. gr. vr.naam : de bevruchtende,
bloeijende, groenende, een bijnaam van C ehandmeter, handmaal.
Chironium, n. gr. Med. eene kwaad- r e s, omdat liet kiemend zaad haar werk
was en onder hare bescherming stond ; ook
aardige, moeijelijk te genezen zweer, naar
de gewone naam der herderinnen in hermen wil zoo genoemd, omdat zij slechts te
derdichten en romans.
heelen is door een' C h i r o n (in de gr. Myth.
de naam van een' der Centauren, die door
Chloor, n. of f., of chlorine, f. (van
zijne bekwaamheid in de geneeskunde uit 't gr. chlórós, groengeel) Chem. oververzuurd
zoutzuur, een enkelvoudig, weegbaar, niet
muntte) — chironia, f. eene plantenmetallisch ligchaam van geelachtig groene
soort, naar Chiron benoemd, meestal uit kleur en verstikkenden reuk, dat zich met
landsche pronkgewassen.
Chironomie, f., gr. (v. their, de hand) waterstof tot liet bekende zoutzuur verde leer der handbeweging, eene aanleiding bindt, bijna 2 2 maal zwaarder dan damptot een behoorlijk bewegen der handen bij kringslucht ; — chloorsodium, n. eene
verbinding, uit 39, 7 pct. iodium en 60,3
het redevoeren ; -- ehiroplást, m. de
chlorium bestaande, keukenzout ; — chlo–
handvormer, handleider, een door L o g i e r
raten, n. pl. chloorzure zouten ; — ehlouitgevonden middel tot de behoorlijke hou riden, m. pl. verbindingen van het chloor
ding der vingers bij het klavierspelen ; —
ehiroplastiek, f. de handvormkunst, de met stoffen, die geene zuren zijn ; — Chiokunst om uit weeke stoffen, als was, klei, rínde, vr.naam : de bloeijende, groenende
enz., beeldwerk te vormen ; -- chiro- — Chlóris, f. gr. Myth. de gemalin van
ptéra, n. pl. N. H. genagelde zoogdieren Z e p h y r u s, de godin der bloemen , de
Flora der Romeinen; ook een herderinnemet ledematen, die niet gescheiden, maar
door een vlies in de gedaante van vleugels
naam: — chloriet, n. Min. een lookgroene talksteen met korrelige bi euk ; —
vereenigd zijn, waardoor zij in staat worchlorofórm, f. gr.-lat. eene uit het chloor
den gesteld om als de vogels te vliegen,
getrokkene olieachtige vloeistof van wthergelijk de vledermuizen ; vleugelhandigen ;-chirorrhëuma of chirrhëuma, n. gr. achtigen reuk, als verdoovingsmiddel bij chi;

;

;
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rurgische kunstbewerkingen in plaats an den
zwavelaether het eerst door den schotschen
arts S i nl p s o n in 1817 aangewend, ook

chloor – aetheríde geheeten ; --- chlórometer, chloormeter, ni. een werk
waarneming van het gehalte zuiver-tuigo
chloor in eerre vloeistof — ehlorophaan,
IT'. groen vloeispaath ; — chlorophyl,
n. naam, door Pelletier en Caventon
aan de groene verfstof der bladeren gegeven, bladgroen ; — ehiorósis, f. Med. de
bleekzucht, de bleeke gelaatskleur uit teruggeblevene maandelijksche zuivering, meis
witte koorts; —-jeszikt,dognme
ehlorurétum of chlorure, f. Chem .
chloorverbinding, verbinding van het chloor
niet soda, tin, ijzer, enz.
Chlothilde, z. K l o t h i l d e .
Choánen,pl . gr. (chóánoi, sing. chóanos)
Med. de achterste of binnenste neusopeningen ; -- ehoanorrhagie, f. de bloed vloeijing uit die openingen, de neusbloeding.
Choc, nl. fr. (spr. sjok) een stoot, schok,
slag, aanval, aanloop, aangreep, aanval ; inz.
bet geweldig op elkander rennen van twee
strijdende ruiterliniën ; — choqueeren
(spr. sjokéren; fr. choquer), stooten, aan
tegen elkander stooten, aanvallen;-stoen,
aanstootelijk zijn, beleedigen, mishagen, tegen de borst stuiten ; — choquant, adj .
(spr. sjokáua) bevreemdend, aanstootelijk, beleedigend, in 't oog loopend.
Chocolade, f . (spr. ch-__sj ; sp. chocolate, uit het mexicaansch, hetzij van cacauatl, kakao, of van xocoatl, een drank van
maïs ; fr. chocolat, it. cioccolata) een voed
deeg, uit vooraf gerooste en met sui--zam
ker, vanille, kardamom, kaneel, nagelen, enz.
vermengde kakaoboonen bereid ; ook de drank
daarvan ; ontbreken de gemeenlijk bijgevoegde specerijen, dan heet zij g e z o n dheids- chocolade; worden die specerijen
door kina of andere geneeskruiden .vervangen, dan is het medicinale chocolade,
of door ijslandsch mos, mos-chocolade.
;

Chodabénde, f. perzische munt van
biljoen, ongeveer 15 ct.
Choenix, z. V. a. chenice, chenix.

Choiras of theeras, f. gr., z. v. a.
scrophu.lis (z. a.).

Choisi, fr. (spr. sjoazi) eene soort van
half-porselein, naar de gelijknamige plaats
C h o i s y (lat. causiacurn) benoemd.
choisisseeren(spr . sjoasi-s —),fr. (choisir; provene. causir, chausir, of 't van goth.
kiusan, oudd. chiosan, kiezen, beproeven, of
liever van 't goth. kausjan, beproeven) kiezen , uitkiezen, uitzoeken, uitlezen.
Chelagóga, n . pl. gr. (van chólds, choli3,
gal) Med. galafvoerende middelen ; -- Cholagógiseh, adj. galafvoerend; — cholas en cholix, f. de gal- en leverstreek.

Cholásma, n , of cholósis, f. gr.
(v. chólos, lam) de verrekking, verlamming.
Cholecystitis, f. (v. chólos of chólé,

gal) de galblaasontsteking ; ..... eholedó -

--- CHONDHI\TE.
chus (stil. d-uctus) nl. de gemeenschappelijke galbuis, die ontstaat uit de v ereeniging van de gal- en galblaasbuis en in den
twaalfvingerigen darm uitkomt; — Choleine, f. de galstof ; — cholekehysis,
f. de galuitstorting — eholelíth , nl. de
galsteen ; — cholelithiasis, f. de galsteenziekte ; -- eholelogie, f. de galleer
of leer van de gal -- eholemezie, f.
het galbraker ; -- cholepoézis, f. de
galbereiding — cholepyra, f . de galkoor ts ; — cholera, f, of cholera ntorbus,
of ch.ol)ra ortentális, (gr. cholera, galzucht,
galvloed) Med. de braakloop, het braakkoliek,
vroeger ook wel b o r t of b o o r t genoemd, inz.
de aziatische braakloop, die in Indië te huis
behoort en met al zijne schrikbarende ver
verwoestende gevolgen in de-schijnel
jongste tijden meermalen Europa bezocht ;
– eholeríne, f . eene goedaaar dige soort
van cholera, die zich in den regel slechts
als buikloop voordoet — cholericus, in .
een galzuchtig, opvliegend, driftig mensch
ook iemand , die aan de cholera lijdt ; —
cholérisch, adj. galzuchtig, heetbloedig,
tot toorn geneigd, opvliegend; — eholé-risch temperament, z. temper aII' e n t ; — cholesterine, f . Chem. galvet,
eene niet verzeepbare vette stof uit de gal.
Choliámbus, m. gr. (van chdlos, lam,
en j a ni 1) u s, Z. ald.) Poet. eene voetmaat
in de gr. en lat. dichtkunst, de hinkende
jambus of hipponaktische maat (naar
haren uitvinder H i p p o n a x vain Ephesus);
ook skazon en skazontisch vers geheeteri, een jambische trimeter of zesvoetig
jambisch vers van twee sneden, doch welks
laatste voet een' trochaeus of spondeus in
plaats van een' jambus heeft (_- — , —
-

;

;

;

;

Cholo, m., p1 . eholos, sp. (spr. tsjótos)
afstammelingen van Z a m b o s (z. ald.); ook
spaansch sprekende Indianen, die onder de
Europeanen opgewassen zijn.

Cholologie, f. (van chólos, gal) z. V. a.
cholelogie — eholorrhagie, f. de
;

galvloed, galuitstorting; -- eholorrhoea,
f. eene voortdurende galuitstorting; —eholostearine of cholosteatine, f. gal vet, eene bijzondere vetstof in de gal ; —
cholosteatóma, m, een galspekgezwel,
een hard , langzaam aangroeijend gezwel
dicht onder de huid.
Cholóma, i^. of eholósis, f. gr ., z.
eho1asma.
Chomer, ni. eene oostersche inhoudsmaat, 13,74 hektoliter.
Chondrzne, n. gr. (v. chóndros, m.,
korrel, kraakbeen) Chem. de kraakbeen–
lijm; geleistof uit kraakbeen ; — Chondroeéle, f. eene kraakbeenige vleeschbreuk ; — ehondrogenésis, f . de zie
verandering der zachte deelen in-kelij
eene kraabeenachtige zelfstandigheid, kraak
ehondroglóssus, Ill-benvormig;—.
de kraakbeenspier van het tongbeen ; —

—
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chondrographie, f. de kraakbeenbeschrijving ; — ehondrokrásis, een lij-

door lnschuiving of omsnoering der darmen
ontstaande.

den der kraakbeenderen, als derde tijdperk

Chorde, gr. (chord) of corde, fr., cor(1a, it. f. de darmsnaar, snaar; het touw der

van de oostersche melaatschheid; — ehondrologie, f. de leer der kraakbeenderen,
kraakbeenleer ; — chondromalacie, f.
de kraakbeenverweeking ; — ehondropharyngeus, m. de kraakbeenspier van
het keelgat; — ehondrosis, f. kraak beenvorming, verkraakbeening ; -- chondrosyndésmus, in . gewrichtsverl ►inding
door kraakbeen ; — ehondrotomie, f .
(le kraakbeenontleding, of-doorsnijding.

Choor, z. koor.
Chophouse, n. eng. (spr. tsjtip-hour)
eene soort van openbare eetinrichtingen, or(linarissen, portie - tafels, enz. te Londen, die
zeer druk bezocht worden.
Chopine, f. fr. (spr. .cjopjt,n' ; mid.lat.
cupina, van 't lat. cupa) eene oude fr. wijn maat, pint = O,465r,l liter.

choquant, choqueeren, zie onder
choc.

Choraal, z. ond. koor choraag, m.
;

(gr. choriigôs of chop°^ p(;s) de aanvoerder der
koren in 't oude Athenea, die bij feesten de
kosten van de uitrusting der koren of de
opvoering van een tooneelstuk bestreed ; een

reivoerder, voorzanger, voordanser in bet
koor, z. v. a. k o r y - p h a u s;— choraulen, in. pl. (gr. chorai^Irs) fluitblazers in
het koor ; zingende knapen in de voormalige
stiftkerken ; — choregie, f. (gr. (hor7yglía)
het ambt der choragen : de uitrusting en
opvoering van een koor op eigen kosten ;chorëa, f. lat. (gr. choreía) de dans, rei;
ehorPa St. friti, de Vitus -dans, tarantuladans, dansziekte, zekere zenuwziekte, welke
zich door algemeene stuiptrekkingen ken-

merkt, waardoor de zeldzaamste ligchaamsbewegingen ontstaan, die dikwijls veel overeenkomst met dansen hebben, ook chorea
St. Joannis of St. Valentini en t a r a n t i sm u s geheeten ; — ehoregraphie of
ehoreographie, f. gr. de danstteeken ing, dansbeschrijving, de afbeelding of aan
gelijk-duingerasf otkn,
dat voor de muziek met de tonen, maten,
enz. geschiedt ; — ehoreomanie, f. de
danswoede, de ziekelijke, ontembare zucht
tot dansen, ook t a r a n t i s m u s; — cho-

reutiek, t. de dan sku n st ; — choréus,
m., z. v. a. trocheus (z. ald.); — ehoriámbus, in. eene grieksche en latijnsche
voetmaat, bestaande uit een' t r o c h w u s
en een' j a m b u s, of een vierlettergrepige
versvoet, waarin de eerste en laatste lettergreep lang, de beide middelste kort zijn
(— --. . —) b. V. jubelgezang.
Choras, m. N. H. eerie soort van b aviaan op Ceylon en in Afrika, ook m o rm o n of maskeraap geheeten, omdat zijn gezicht als met eene mom bedekt is.
Chordapsus, m. gr (chôrrl.apsos, van
.

ckord , darm, en hápatein, vatten, vast houtell) lied. Liet drekbraken, rie darnyjicht,

wipgalg, een gewoon strafmiddel der italiaansche policie; Math. koorde, pees, eene
rechte lijn, die twee punten van (ten omtrek des cirkels of de beide eindpunten van
een' boog vereenigt; — chórdometer,
m. een koordemeter, werktuig ter meting
van hoeken door bepaling hunner koorden
bij gegeven straal ; — chordomelodion, n. een door Kaufmann te Dresden uitgevonden snarenspeeltuig.
chor7a, ehoregraphie,choreutiek,

choreus, z. ond. e h o r a a l.
Chorion, n. gr. (chórion. = lat. corium), vel, leder ; Med. liet vaatvlies of
buitenste vlies, dat de vrucht omhult; —
choriódisch, adj. (gr. chorioides of choiihhdes), lederachtig, vliezig ; -- chorioïdéa of choriolde, f . het ader- of vaatvlies van het oog ; -- chorioïdeitis, f.
rle ontsteking van het vaatvlies van hel oog.
Chorist, z. ond. koor.

Chorizónten, nl. pl. gr. (chorid zontes,
vair choridzein, scheiden) grieksche kunst rechters over Homerus, die van meening
waren, dat de Ilias en de Odyssey verschil
schrijvers hebben en alleen het eerste-lend
dichtstuk voor een werk van Homerus ver

-klarden.

Chorobates, in. gr. (v. china, choros,
ruimte, grond, enz.) een waterpasmeter in

de gedaante eener T ; — ehorographie,
f. de oordbeschrjjving, de beschrijving, afbeelding van landstreken, landen op zich
zelven;.— chorográphische kaarten,
kaarten van afzonderlijke landstreken, dis
departementen, enz. ; — choro--tricen,

graphimetrie, f. gr. eene in 1839 door
Klein te Mentz uitgevondene nieuwe methode om hoogten en afstanden gemakkelijk
en juist te meten ; zij moet inzonderheid
den landschapschilder van nut zijn ; — chorohydrographie, f. water-aardbeschrijving — chorolíthen, m. pl. landschap
;

-sten, mdrietschkningen, die geheele oorden voorstellen; —
ehorometrie, f. de meting en opneming
eener streek, veldmeetkunst.
thoromanie, f., z. v. a. c h o r e omanie, z. ond. clloraal.
Choses, f. pl. fr. (spr. .sjtizes) zaken,
dingen ; choses maken, potsen, streken
uitvoeren; — ehoses—maker, een potsemaker, grappemaker.
Chosjav, n. turk. - perz. (v . 't perz.
chósch-gib, eig. goed water) een drank voor
zieken, uit razijnen en andere vruchten bereid.
Chou, m. eene zeer kleine chineesche
rekenmunt, het ï 1 ^ eener cache, welke
laatste omtrent met onzen halven cent
overeen komt.

Chouan, m. fr. (spr. cjoe(ín) levantsche karmijnzaden, groenachtige zaadkorrels
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vacs de plant trigonella foenum ctraecum, die
mede tot bereiding van het karmijn gebezigd worden.
Chouans, ni. pl. (spr. sjoeáns) de naam
van zekere opstandelingen of aanhangers der
koninklijke partij in het westen van Frankrijk na den (lood van Lodewijk _KVI.; zij
droegen dien naam naar haren eersten aan
smid, C h o u a n geheeten;-voerd,n
V. a. naar het bretonsch chouan, chouant,
zamengetr.uit chat-h'uant, nachtuil,alsschimpnaan ► der smokkelaars, daar hun eerste stam
uit smokkelaars en andere buiten de wet
levende personen bestond, of dewijl zij, als
dit dier, voornamelijk bij nacht werkzaam
waren ; V. a. bepaaldelijk naar de i broeders Cottereau, beruchte smokkelaars, die
als vorzamelseln bij hunne nachtelijke toch
geschreeuw van den uil (chouette, in-ten'
Bretagne chouan) hadden aangenomen, en die
later, met andere zwervers vereenigd, op
bet. denkbeeld kwamen om in naam van Lodevwijk XVIII. oorlog te voeren.
Chou–king, zie s j o e -king.
Chrematologie, f. gr. (van chri mat(L, vermogen, geld, pl. v. chrma, zaak) de
finantie- wetenschap; — ehrematonomïe, f. de leer van de aanwending des
rijkdoms, cle geldwetenschap -- ehrematopceia, f. de leer van de verwerving des
rijkdoms.
Chrésis, f. gr. (v. chrPsthai, gebruiken,
ten nutte maken) het gebruik, de aanwen
bevoegdheid tot gebruiken.
-ding;e
Chresmologie, f. gr. (van chrsmós,
orakelspreuk) waarzeggerij — ehresmoloog, m. een waarzegger, voorspeller.
Chrestomathie, f. gr. (van chrstos,
P, ón, bruikbaar, goed, en mathéin, leeren,
alzoo eig. de aanleering van het beste, het
wetenswaardigste) eene verzameling, keur,
bloemlezing of een uittreksel der beste stukken uit een of meer boeken, inz. uit proza
(terwijl het verwante woord an--schrijve
thologie liefst alleen van eene keur van
poëtische stukken gebruikt wordt).
Chrie, Chria, f. gr. (chréia, eig. in
't algemeen : voorwerp der bezigheid, werk)
Log. eene stelling, spreuk, opgave ter schriftelijke uitwerking of uitbreiding; eene korte
redevoering, schoolrede.
Chrísam, liever chrisma, n. gr. (van
chríe-in, overstrijken, zalven) de wij-olie, zalfolie, die in de r. kath. kerk bij den doop, het
vormsel, enz. gebruikt wordt; ook de zalving;
— chrisis , of nw.lat. chrísmátie
(pr. t=ts) f. de zalving; — chrísmále, n.
een witte doek, die weleer den gedoopte,
gevormde, enz. na de zalving om het hoofd
werd gebonden ; ook een over het hoofd der
gedoopten uitgebreid wit kleed, c h r i s a mh e m d, westerhemd ; — ehrismarium
of ehrismatarium. ii. de kruik met
zalfolie ; -- chrismus, m. liet naamcijfer
J. C., (Jezus Christus) --- christen, m.,
christin, f. een belijder, eene belijderes
;

;

;
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van de christelijke godsdienst, der godsdienst
van Christus, (gr. Christós), d. i. eig.
de gezalfde (vgl. Messias), in samenstelling
door letterverzetting ook kerst of bij ver
kers, b. v. kersavond, kers--korting
feest. kersgeschenk, enz., kerstenen
voor doopes, tot christen inwijden; — ante
Christum of ante Christum ndtum, lat. vóór
Christus' geboorte; --- christe, n. (eig. de
vocativus van Christus) het tweede gedeelte
eener roomsch katholieke mis; — Christiaan, mansn., iemand, die Christus belijdt, christen ; -- Christina, ehristidna, f., vr.naam , eene christin ; —
ehristiand'or, m. eene deensche goudmunt, ongeveer = 10 gl. -- ehristiánen, in. pl. leden eener secte, ontstaan in
de Vereenigde Staten in het begin der 19de
eeuw ; --- ehrïstianísmus, n. het christelijk geloof, de christelijke leer, het christendom ; de geheele omvang der godsdienst
instellingen en levensvormen, die-begripn,
J. C. aan de menschheid heeft bekend gemaakt -- christianizeeren, tot een
christen maken, tot het christendom bekeeren; --- christianissimus, in. lat. deallerchristelijkste, eene pauselijke benaming van de voor
koningen van Frankrijk ; -- christl--malige
ne, f. eene zilvermunt in Zweden, = 12 ct.;
z. ook Christina ;--- Christinos,m. pl.
sp., aanhangers der koningin Christina
van Spanje gedurende de minderjarigheid van
hare dochter I s a b e t 1 a;— christodijnen, m. pl. de naam, dien men aanvankelijk den Gereformeerden gaf, omdat zij gedurig den naam van C h r i s t u s in den mond
hadden ; — Christoffel, mansn., verkort
van Christophorus, christusdrager,
iemand, die Christus draagt; oneig. die hein
in 't hart draagt, hem lief heeft; het aar
St. Christoffelskruid, eene-vormig
woudplant, die als zeer heilzaam tegen schurft
wordt geroemd; --- ehristokratie (spr.
tie=tsie) f. christelijke kerkheerschappij;
vgl. hierarchie — christolatrie, f.
christelijke godsdienst; Christus -vereering
met achterstelling van de vereering van
God ; — Christolieten, nn. pi. scheur
eeuw, die de godheid van-makersdE
Christus afscheidden van zijne menschheid;
--- christologie, f. gr. de Messiasleer,
Christusleer; -- christophanie, f. de
verschijning van Christus; --- christophleet, m. eene zekere likeur uit pontak,
wijngeest, kaneel en dgl. bereid; — ehristosophle, f. christelijke wijsheid, wijsbegeerte van het christendom ; — Christusdaalder, m. verschillende munten en
medailles, waarop de geboorte van Christus
is afgebeeld; Christus–orde, eene militaire ridderorde, door Daniel I., koning
van Portugal, in 1318 opgericht, om den
adel tot den strijd tegen de Mooren aan te
vuren ; ook eene in 1'205 door Albert, bis
gestichte orde ter verdedi--scbopvanRig,
ging van de nieuwe Christenen.
;

;

;

—
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Chroma, n. gr. de kleur , ale kleurmenging; -- chroma duplex, Muz. de ver
noot; —-hogindestm halv
ehromatiek, f. de kleurleer, de leer van
liet ontstaan en (te verhoudingen Ier kleuren, een gedeelte der optika; Piet. de kunst
der kleurmenging, licht en schaduw ; vgl.
c o l o r i e t; -- chromatisch, adj. k leurig, gekleurd, vgl. achromatisch ; Muz.
met halve schreden, of in verschillende op
elkander volgende halve tonen op- of afgaande; — ehromatísrnus, n. (le kleuring, inz. van ligchaamsdeelen ; '--- ehro
-matolgïe,f.dklure, drkleuren, z. V. a. chromatiek ; -- - chroma
liet valsch- of ver-topseudbli,f.
-zien der kleuren als een gezichtsge--kerd
brek van vele mensche n ; inz. het gebrek,
waarbij men alles voor t ood of blaau w of
geel aanziet ; — chromatotechniek
of ehromurgie, f. de aanwending der
scheikunde op de verfbereiding en verwerij ;
— ehromatroop, nl. de kleurw isselaa r,
eene tot gezellig vermaak bestemde machine,
nn aarmede men op eenen witten muur prachtige kleurwisselingen voortbrengt -- ehromolithographïe, f. de gekleurde steen ;

druk ; — chromolithographiëeren,
in kleursteendruk vervaardigen; --- chromopsïe ook chruhsia, ehrupsie (niet
e r u p s i e) f. het kleurenzien, wanneer eenen
zieke de voorwerpen niet in hunne wezentij ke kleuren verschijnen ; --- chromium,
n., chromiumerts, in. bij afkorting ook
chrom, n. een bijna loodgrijs, bros en
zeer hard metaal, door den franschen schei
ontdekt en-kundigeVaql179
wegens het bij uitstek kleurend vermogen
van alle zijne verbindingen dus geheeten ;
liet is vuurbestendig, specifiek bijna (;maal
zwaarder dan water; de smaragd ontleent
daaraan zijne schoone groene, de robijn zijne
roode kleur; liet wordt gewoonlijk uit den
chromium-ijzersteen gewonnen, en vormt
twee merkwaardige zuurstofverbindingen :

de eerste is het chromium— oxyde, dat
uitstekende diensten doet in de porselein
bij het email- schilderen, enz.; de-fabriekn,
andere een purperkleurig zuur, welks zouten,

chromaten, chromiumzure zou -
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een jaarboetscluijver; --n. een tijddicht, tijdvers, een tweeregelig gedicht, in 't welk de letters M. D.
C. L. X. V. en 1, als romeinsche talletters
beschouwd, bij samenstelling een jaartal uit

; — chronogramma of ehro--maken
nostiehon, n. cijferletter- schrift, jaartal vers, getalvers of rijm, één of meer vers
wel Bene korte krachtige spreuk,-regls,of
waarin de rom. getalletters bij samenstelling

een jaartal geven ; — chronographie,
f. (ie tijdbeschrijving, de wetenschap om den
tijd volgens een' juisten maatstaf te bepalen
en te verdeelen ; — chronologie, f. de
tijilrekenkunde, tijdleer, kennis van den juisten tijd der gebeurtenissen ; -- chrono
overeenkom-lOgisch,adj.treknug stig de tijdrekening; — chronologische
geschiedenis, tijdgeschiedenis; — chronologische tabellen, tijdtafels ; —
chronologische orde, tijdorde ; —
chronoloog of chronologist, nl. een
tijdrekenkundige, lijdvorscher, tijdberekenaar;
— chronometer, nl. of chrono—
skoop, 11. een werktuig om den tijd
uaau \ keurig te bepalen, een tijdmeter, zeeuurwerk, dat een' geregelden gang houdt,
onafhankelijk van den invloed van warmte,
vocht, enz., door George Graham te Londen uitgevonden, bij de Engelschen timet e e p e r (spr. táímkleper) geheeten ; ook
een slingervverktuit , door D a v a u x uitgevonden, om naauwkeurig de maat in de mu-

ziek af te meten; -- chrónometrisch,
adj. tijdmetend.
Chroögenezie, f. gr. (van chrós,
(1(1008, kleur) het ontstaan der kleuren, de
kleurvoortbrenging; — chro0gnozie of
ehroblogïe, f. de leer van de kleuren
der steensoorten en hare onderscheiding.

Chrupsie, z. c h r o m o p s i e, onder
chroma.

ChrysalIde, t. gr. (chrysallís, gehit.
(hrysallidos, van chrysos, goud) N. H. de
goudpop of goudkleurige dagvlinderpop, mel.
eerie harde getande bedekking; — chrysanthémum, n. Bot. de goudsbloem,
ganzebioem, in 't algemeen eene plant met
goudgele bloemen ; -- ehryselephantisch, adj. uit goud en ivoor gevornmd;-

ten geheeten, de verscheidenste en schoonste

ehrysiet, m. de goudsteen, toetssteen

kleuren opleveren.

goude lit ot' lthargyrium; — chrysobe-

Chronhyometer, gr., z. . a. Ii eIoskoop.
-Chroniek, f. gr. (eig. (h1n1iikó, pl.
scil. biblia; van ch.ró^i -os, tijd) het tijd boek; de k r o n ij k, z. aid.; --- chronique
scandaleuse, fr. (spr. kroniék skundalèuz')
de schandkronijk, schandgeschiedenis, al de
in omloop zijnde kwade geruchten, de zoogenaamde kletspraatjes, b. v. van eene stad;
chronisch, adj. gr. (chronikós, , ón)
langdurig, sleepend, b. V. eh ro n i s c h e
ziekten, langdurige ziekten, in tegenover stelling van haastige; — chronist of
chronograaph , m. een t ijil r ekenaa r,

;

ryl, chrysolíth en chrysoprás, m,
namen van goudsteenen of goudgroene edel
welker kleur tusschen geel en groen-sten,
zweeft, edelsteenen van niet veel waarde;
--- ehrysobulle, f . eene pauselijke butte
net gouden zegel ; — chrysocóma, f.
[Bot.) het goudhaar, eerie soort van immortelle, een proukgewas; — chrysograaph,
m. de goudschrijver, goudschilder, die gouden letters, enz. schrijft of schildert ; —
chrysographie, f. de goudschrijfkunst,
(le kunst om met goud te schrijven of letters te vergulden : ---- chrysokólla of
ehrysokól, n. kopergroen, berggroen;
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eig. goudlijm ; --- ehrysoline, f. een
door de Franschen uitgevonden middel ter
bemesting, dat men nog boven gips roemt,
dewijl de daarmede bestrooide voederplanten,
niet schadelijk voor de dieren worden ; —
chrysologïe, f. de leer van den staats
— chrysológisch, adj. zeer-rijkdom;
welsprekend ; — ehrysomanïe, f. de
goudwoede, goudzucht, goudgierigheid, goud
gouddorst; — ehrysoméle, f.-honger,
N. H. de gouden tor, de goudkever, het
goudhaantje ; van daar : chrysomelienen, f. pl. bladkevers, eene talrijke familie
van torren ; — ehrysoot, n. een naar
goud gelijkend metaalmengsel ; — ehrysopOBïe, f. de gewaande kunst om goud
te maken, goudmakerij, het vinden van den
steen der wijzen ; — ehrysorïne, f. een
naar goud gelijkend metaalmengsel uit koper en zink, door Rauchenberger te
Munchen uitgevonden ; — ChrysostómuS, mansn. eig. goudmond, guldenmond;
de welbespraakte, welsprekende.
chthonische goden, gr. (van chtdn,
aarde) Myth. goden der onderwereld ; ook
landsgoden of -helden ; — ehthonia, f.
(le onderaardsche, een bijnaam van D e m ët e r of C e r e s -- ehthonios, m. de
onderaardsche, een bijnaam van verscbeidene goden.
Chub, m. sp. (spr. tsjóèllo) de stieraanhitser te voet bij de stierengevechten in
Spanje.
Chupa, f. sp. (sp. tsjoepa, v. 't arab.
dsjoebbas, een katoenen onderkleed, v. dsjabba, uitsnijden) een vest niet mouwen.
Chuppa, m. de draaghemel, onder wel
bij de Joden de trouwplechtigheid vol--ken
trokken wordt.
Churros, n. pl. (spr. tsjoerros ; v.
chucrra, grove wol) schapen met grove, doorgaans zwarte wol , in tegenstelling van
merinos.
chut ! fr. (spr. sjuut) stil, zwijg, st!
Chylus, m. gr. (chylós), chijl, het
melksap, een vocht, dat, uit de spijzen bereid, gedurende de spijsvertering door de
melkvaten der darmen wordt opgeslorpt ; —
chylificatie (spr. t ts) gr.-lat., beter
chylopoésis of chylósis, f. gr. de
bereiding van dat vocht uit de gebruikte
voedingsmiddelen ; de chijlbereiding; — ehyloklépsis, f. het langzame verlies van
chijl ; — chylologie, f. de leer van de
chijl ; -- ehylophóriseh, adj. chijlvoerend ; — ehylophtharsis, het bederf
der chijl; — chylopoétisch, adj. chijl bereidend, tot chijlmaking dienende ; -ehyllorrheea, f. Med. ziekelijke chijl
— chylothórax, m.-vloeijng,chd;
uitstorting van chijl in de borstholte ; —
ehylurïe, f. het cllijlwateren.
Chym, z. chymus.
Chymie, z. cbemie.
Chymus, ni. gr. (chgn?ós, van chyó, ik
maak vloeibaar), chijm, de spijspap, ale
;
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brij in de maag, uit de gebruikte spijzen
bereid; — chymi$cátie, f. gr. lat. de
omzetting van de voedingsmiddelen in chijm
of spijspap; — chymorrhcea, f. gr. het
uitvloeijen der spijspap uit de dunne darmen, in de buikholte; — ehymósis, f.
de zuivering der spijspap, als tweede spijsvertering.
Ciaccona, z. ond. chaconne.
Cibarien, n. pl. lat. (cibaria, van eibus, spijs) spijskast ; eetwaren, voedingsmiddelen.
Cibében, m. pl. (it. sing. zibibbo;
van 't arab. zabïb) naam van de beste en
grootste razijnen.
Ciborium, n. gr. (kiborion, oorspr. het
vruchthulsel der egyptische boonen, vervolgens, wellicht om de gelijkheid van uiterlijke gedaante, een drinkbeker) een drinkvat;
in de r. kath. kerk de ouwelkast of het
kastje, de vaas, waarin de gewijde hostiën
bewaard worden.
Cicade, f. lat. (cicada) N. H. een naar
den sprinkhaan gelijkend insect, met vier
netvormige, daksgewijs liggende vleugels.
Cicatricantïa, of vaak verkeerdelijk
cicatrisantia, n. t, 1. lat. van cicatricdre,.
likteekens verwekken, van cicatrix, liktee-.
ken) middelen, die de likteekenvorming, de
sluiting der wonden bevorderen ; — cicatricátie of cicatrizátie (spr. tie=tsie)
f. de sluiting, heeling eener wonde.
Cicer, nl lat. de sisererwt, eene soort
van eenigszins spits toeloopende kleine erw
ten in het Oosten en in Z. Europa.
Cicero, f. eene soort van drukletter,
het midden houdende tusschen d e s s e n diaan en augustijn, dus genoemd naar de
uitgave van Cicero's brieven te Rome in
1167, die met zulke letter werd gedrukt,
m e d i a a n; -- ciceroniaansch, adj. op
de wijze van Cicero, Cicero navolgend, sierlijk welsprekend — ciceronizeeren,
den stijl en de vormen van Cicero nabootsen.
Cicerone, n. it. (spr. tsjitsjeróne) de
wegwijzer, leidsman der vreemdelingen, die
dezen de merkwaardigheden eenex plaats
aanwijst en verklaart. Doorgaans leidt men
deze benaming, wegens de woordenrijkheid
dezer gidsen, af van den beroemden rom.
redenaar Cicero ; doch anderen zien er
slechts eene verbastering en versnelde uit
ch,iacchierone, een-sprakinvhetl.
babbelaar, praatjesmaker: het zou dan eenti
schertswijze benaming zijn, die mettertijd
eene edeler beteekenis heeft gekregen.
ciceroniaansch, enz., z. ond. C i c e r o.
Cichorei, f. lat. cichori'nrn, gr. hichórion, it. cicória, cicórea) eene bekende
plant en haar -wortel, inz. als surrogaat of
plaatsvervangend middel van de koffie gebruikt, bij verbastering doorgaans s u i k e r ij
genoemd.
-

;

Cicisbeo, m. it.. (tsji-tries-béo ; van 't
it. sigisbeo, eig. een fluisteraar) een vrouwebegeleider, de rla elijksche leidsman, dienst -
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vaardige gezeischaphouder en vertrouwde
vriend eener gehuwde vrouw van aanzien
in Italië, alwaar de goede toon verbiedt,
dat de echtgenoot zelve die betrekking vervult ; een plaatsvervanger des mans, bijman,
huisvriend en begunstigd minnaar ; — ei
n. het ambt van zulk een da--eisbat,
inesgeleider.
Cieuta, f. lat. Bot. de scheerling, gevlekte dolle kervel, eene bekende giftplant ;
— Cieutine, f. nw.lat. eene bijzondere
stof in den scheerling.
Cid, m. sp. (v. 't arab. said, sajjïcl) heer,
vorst, de bijnaam van den beroemden spaan schen krijgsheld der 11de eeuw Don Rodrigo (of Ruy) Diaz, graaf van Bivar.
Cidáris, f. de perzische koningsmuts ;
de joodsche hoogepriestermuts ; een arkadische dans.
Cider, in. (fr. cidre, it. cidro, sidro,
mid.lat. cic(ra, van 't lat. sicéra, gr. sikera,
een bedwelmende drank ; oorspr. oostersch:
hebr. schékár, arab. sakar, iedere bedwelmende drank) ooftwijn, appeldrank, appelof peremost -- cider–azijn, ooft- of
vruchtazijn.
ei–devan't, f. (spr. siclewán,) voor dezen,
eertijds, wijlen ; als suhst. in scherts :
devants, m. pl. de voormalige adellijke
en vorstelijke personen in Frankrijk.
Cidli, vr. naam (waarsch. van arab.
oorsprong) : de heerscheres, vorstin.
Cientos, m. pl. sp. (v. ciento, honderd)
Bene opbrengst van vier ten honderd van
alle verkochte voorwerpen, die nog boven
en behalve de a 1 c a b a 1 a (z. ald. betaald
moet worden.
Cigárro, m., of gew. eigaar, f., pl.
eigárros of eigáren, sp. (eig. de benaming eener tabakssoort op het eiland Cuba)
een tabaksrolletje, dat men met of zonder
pijpje rookt; de beste soorten levert Havana;
— eigarrítos, m. p1. sp. papiercigaren,
tabaksrolletjes in fijn rijststroopapier.
Cijfer, n. (it. ci fra, ci fera, f. chi ffre,
z. ald.; V. 't arab. ca fr, ci fr, ledig, nul, en
vervolgens op de negen andere getalmerken
toegepast ; vgl. zero) het getalmerk, de
talletter.
Cijns, m. (van 't lat. census, z. aid
de schatting, tol, opbrengst, belasting.
Cilia, n. pl. lat. de ooghaartjes, wimpers; een cilia–pincet (z. pincet), f.
lat.-fr., eene kleine wondheelers-tang tot het
uittrekken van zieke ooghaartjes ; — Ciliair, adj. nw.lat. met oogwimpers voorzien;
'wat de ooghaartjes betreft ; Ciliaire zenuwen, C. arteriën, zenuwen, aders,
enz., die naar het regenboogsvlies loopen;
eiliaire krans, de geplooide kring van
het adervlies naar het regenboogsvlies, haarkrans ; eiliaire rand, de buitenste rand
van het regenboogsvlies.
Ciliclum, n. lat. (gr. kilik2.on, eig. een
dekkleed van c i 1 i c i s c h e geitenharen, naar
't landschap Cilicïa in voorliggend Azië) een
;
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ruw baren hemd, boetkleed, boetgordel, ruw
doek, dat de pelgrims op het bloote lijf
dragen bij wijze van boetedoening.
Cilinder, z. e ' l i n d e r.
Cimbaal, z. cyTmbaa1.
Cimbren, K i 111 b r e n, m. pi., z. v. a.
strijders, kampvechters, een ou.dduitsche of
ook celtische volksstam, die, met de T e u.
t o n e n vereenigd, sedert het jaar 113 vóór
Chr. op de Romeinen in vele veldslagen de
overwinning behaalde.
Cimeliën, n. pl. nw.lat. (c-iinelia, van
't gr. keimelia, z. ald.) kleinoodiën ; de kerkschat ; -- CimeliárCh, m. de kerkschatmeester.
Cimmeriërs, m. pl. lat. (Cimnme7 ci) of
Kimmeriërs, gr. (Kimmerioi), een, naar
luid der overlevering, aan 't noordelijkste
einde van Scvthië in eeuwige duisternis
wonend fabelachtig volk ; van daar : cinlmeriseh, adj. den Cimmeriërs eigen ; bij
dichters voor: duister, b. v. eimmerisehe duisternis, dikke duisternis, stikdonkerheid.
Cimoliet, ni. een graauwwitte, deels
roodachtige, weeke taaije steen van het leemgeslacht, zoo genoemd naar het eiland C im o l i s, thans Kimoli of Argentiera, een
der Cycladische eilanden ; — cimólische
aarde, vollersaarde, volaarde.
Cin edus, m. gr. (hinaidos) een schandjongen, bedrijver van onnatuurlijke zonde;
— eineedie, f. die onnatuurlijke ontucht
zelve; ook de zelfbesmetting ; — Cin22disch, adj. door onzedelijke aanraking der
teeldeelen met de handen veroorzaakt ; —
cins dológisch, adj. (gr. kinaidológos)
in woorden ontuchtig, ontuchtige redenen
bevattend.
Cinehóna, f. een zuidamerikaansch
plantengeslacht, welks soorten den echten
k i n a b a s t opleveren (zoo genoemd naar de
gemalin van den graaf C i n e h o n, onderkoning van Peru in de 1 Ide eeuw, die door
't gebruik van dien bast van eene tusschenpoozende koorts bevrijd werd en na haren
terugkeer in Spanje veel tot het bekend
bijdroeg); — Cin--wordenvakibst
chonine, f. een bijzonder alkaloïde in den
kinabast.
Cineinnátus-orde, f. eene ridderorde voor den krijgsmansstand in de N.amerikaansche vrijstaten.
Cinder, m., pl. cinders, eng. (v. 't fr.
cendre, arch, lat. cinis, z. ald.) blusehkolen, gebluschte steenkolen.
cinefactie, z. ond. eins.
Cinéllen, f. pl. (spr. tsjinéllen) bekkens
van koper en ander metaal bij de turksche
veldmuziek.
Cineraria, einerátie, enz., z. onder
cinis.
Cinglage, f. fr. (spr. sènglá-~j') de weg,
dien een schip in 21 uren aflegt ; koers.
Cingulum, n. lat. (v. cingére, gorden,
omgorden) een gordel ; bruidsgordel ; pries,
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tergordel ; cing4 lum pudicitiae, kuischheidsgordel, een band, dien de Ouden hunne
vrouwen om het onderlijf plachten te winden om daarmede voor anderen den toegang
tot haar schaamdeel af te sluiten ; ook een
verband, waarvan men zich bedient om jonge
lieden voor 't unanismus te bewaren ; —
cingulum virginis, maagdegordel, gordel, dien
de Grieksche en Romeinsclle meisjes ter beveiliging van haren maagdom droegen, en
die door den echtgenoot in den bruidsnacht
werd losgeknoopt ; de knoop, die dezen gordel
samenhield, werd de knoop van Hercules geheeten ; cingulum venéris, de venusgordel, liefdegordel, de gordel, dien Venus
om de heupen droeg en waaraan men 't
vermogen toekende om liefde in te boezemen en harten te veroveren ; ook eene lijn in
de hand, van welke de oude c h i r o m a n t e n
veel werks maakten ; — eingulifériseh,
adj. nw.lat. gordeldragend.
cinis, m. lat. (genit. cinéris) astb ; einis
antimonii, spiesglansasch; einis plumbi, lood asch ; — cineraria (van 't lat. cinerarius,
a, um, tot asch behoorende) het aschkruid,
een pronkgewas ; -- einerarium, n. eene
,ischkrt;ik, urne, lijk; i:s, waarin de Ouden
de asch der verbrande lijken bewaarden ; —
einerar3us, m. een bediende bij de Romeinen, die de vrouwen het haar krulde
met een in de asch heet gemaakt ijzer ; —
cinerátie (spr. t=ts) en cinefáctie (spr.
t=s) f. nw.lat. de verbranding tot asch ; —
eineresceeren (later lat. cinerescére), tot
asch worden.
Cinnáber, f. (lat. cinnabaris, f., gr.
kinndbari, n. , fr. cinabre, eng. cinnabar,
provenc. cynobre, perz. kinbár, zindscharf,
zindscha fr, zindschi frak, sim- schagarat, hindostansch schangarf; arab. sindschar f, si-ndscha fr, zoendschoe fr) een uit kwikzilver en
zwavel ontstaand rood mineraal, zwavel
kwik, vermiljoen.
Cinnamét of cinnamóm, n. (kinnámómon, lat. cinnamómum, hebr. kinnámón)
de kaneel, eene buiteniandsche specerij, die
de oude Grieken door de Phaeniciërs uit
Arabië kregen.
cinq, fr. (spr. sink; ital. cinque, van 't
lat. quinque) vijf; cinq minutes (spr. sèn
minuut') d. I. eig. l minuten ; aan dobbelsteen en gesneden vleesch, dat met peper,
ansjovis, uijen, enz. gekruid en op een heet
vuur in 5 minuten gekookt is; cinq premiers, fr. (spr. sèn pre-mjé) in het omberspel de i eerste slagen of trekken des spe
fr. (spr. sènhiélj')-lers;—inqu,f.
of q u i n t i l 1 e (spr. kèntiélj') eene soort
van omberspel met 5 personen, vijfspel;
— cinquina, f. (spr. tsjienkwina, van
het ital. cinque, vijf) eene napolit. munt
= 3 at.
Cion of ciónis, f. gr. (kíón, d. i. eig.
zuil, pilaar) de huig, de lel aan den ingang
der keel ; — eions of eionitis, f. de
ontsteking van de huig ; — eiotomus,

---
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m. een chirurgisch werktuig tot wegsnij
huig.
-dingvaerot
Cipier, m. (van 't lat. tippus, de stok,
het hout, waarin de voeten der misdadigers
werden gesloten) gevangenbewaarder, kerkermeester, stokmeester.
Cipollien, m., it. cipollino (spr. tsji—,
eig. jonge uije, van cipolla, uije) italiaansch
marmer met groote groene of blaauwachtig
grijze aderen.
Cippus, m. lat. eene korte zuil, halve
zuil bij de Ouden, waarop men verschillen
opschriften plaatste; een verheven ]ijk--de
steen ; ook een strafwerktuig, waarin de
voeten der overtreders gesloten werden,
de stok.
Cirage, f. fr. (spr. sirá-zj' ; van tire,
= lat. sera, was) liet 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.
Circassienne, f. fr. (spr. sierkassjèn';
waarsch. naar C i r c a s s i ë, het land der
Tsjerkessen aan den Kaukasus, zoo geheeten, ofschoon in Engeland het eerst ver
Bene lijn gekeperde wollen stof,-vardig)
halflaken.
Circatór, m., pi. circatóres, mid.
lat. (v. circdre, rondgaan), z. v. a. visit at o r; inz. rondreizende kloosteropzichter, ook
eireinatóren (v. circinare = circitare,
circare, rondom gaan, vgl. e i r c i n u s) .
Circe, f. lat. van 't gr. K. i r k e, Myth.
Bene vermaarde tooveres, die menschen in
dieren veranderde (zie de Odyssea van Homerus); eene verleidelijke boeleerster.
eirsénsiseh, zie onder circus.
Circinus, m. lat. (gr. kírkinos) de kring;
de passer ; Med. de gordelroos ; — eireinaal, adj., en als adverb. circindtim,
nw.lat. slak- of lokvormig gebogen, opgerold.
Circinatoren, z. ond. c i r c a t o r.
eirei ter, z. circa.
Cireuítie (spr. t=ts), f. lat. (circuátio)
het rondom gaan, omgaan ; Log. omweg in
het redeneergin, de omschrijving eener zaak ;
— circuitus, ni. de omgang, kringloop;
-- eireuitor of cireitor, m. een rond
marskramer, enz. ; rondreizend op--trek,
ziener.
Circulus, m. lat. (eig. een verklein
circus, z. aid.), cirkel, Geom.-wordvan
het vlak, besloten door eene kromme lijn,
die in zich zelve wederkeert en overal den
zelfden afstand van het middelpunt heeft,
het cirkelvlak ; Geogr. de omtrek, de kromme
grenslijn van het cirkelvlak; -- circulus
horarius, m. de uurcirkel ; — circulus in
demonstrándo, Log. een cirkel, omweg in
het verklaren of betoogen ; eene drogrede,
waarbij men dat gene, wat nog bewezen
moet worden, als bewijzend deel opneemt;
c. in probánda, een cirkel in het bewijzen;
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C. major, Med. de groote omloop des bloeds

geving, of 't omgeven zijn met water ; --circummeridiaans - hoogte der sterdoor liet ligchaam ; C. minor, de kleine Noedsren, nw.lat. (vgl. meridiaan) de hoogte,
omloop door de longen ; C. tropic;us cancri,
die de sterren in de nabijheid des meridide kreeftskeerkring; C. trop. capricórni, de
st.eenbokskeerkring ; — circuleeren (lat. aans hebben ; -- cireumnavigábel, adj.
circuláre) omloopen, rondgaan, zich in eenen nw.lat. omvaarbaar, om te varen; -- cirkring bea egen ; in omloop zijn ; — cir- cumnavigátie (spr. t= ts), f. de omvaring;
culaire, f. fr. (nw.lat. circuláre, n.) een —circumpolaire sterren,nw.lat. (vgl.
rondgaande brief, het zelfde bericht, aan pool, enz.) de vaste sterren, die het naast bij
ieder der belanghebbenden gezonden ; — den pool des a equators staan; — eircumpocirculair, adj. (lat. circucláris, e) kring - zitie (spr. t ts) f. (later lat. circuinpovormig, kringsgewijs, rondgaand, rondloopend; s'itio) de rondomplaatsing, de kringvormige
— circulair verband, Chir . een chi- plaatsingvan een voorwerp ; — circumporurgisch kringvormig verband ; circulaire tátie (spr. tie tsie) f. lat. (circumpotafortiieátie (spr. t-ie tsie) f. Mil, de
tio) het in-de- rondte -drinken, het rondgaan
ringversterking; circulair vuur, een ring- van den beker — cireumseribeeren
of kringvuur ; circulaire snede, Chir .
(lat. círcumseribere), omschrijven, omgrenzen,
;

de kringsnede bij de amputatie ; -- circulariteit, f. nw.lat. de kringvormigheid;
— circulátie (spr. t=(s) f. (lat. circulatio) de kringloop, omloop, b. v. van het
bloed, van het geld; Chem. de dikwijls hervatte overhaling; circulatie -bank, f.
eene openbare bank, die, in stede van gereed geld, omloopende banknoten uitgeeft;
circulatie - papieren, pl. kredietbrief jes en wissels, die voor eenigen tijd het
gereed geld moeten vervangen, zonder dat
hunne betaling door een zeker fonds wordt.

gedekt.
circum,

lat voorzetsel, dat in vele samen stellingen voorkomt : rondom, omheen, bij gelegen, aan alle zijden, omtrent ; circum-

circa, omtrent, bijna; — circumcellzo, m.
lat. (van cella, cel) eig. de naam eener soort
van dweepzieke monniken, die de cellen van
anderen afliepen ; in 't algemeen een rond -

bepalen, beperken, b. v. iemands macht;
wijdloopig beschrijven of omschrijven ; —

circumscriptie (spr.

t=s) f.

de om-

schrijving, beperking, insluiting binnen bepaalde grenzen ; omschrijving met woorden,
ronding der rede, volzinnenbouw; — eircumseriptief, adj. nw.lat. omschrijvend ;
-- circumspiciëeren (lat. circ-umslric(s e), omzien, rondom zien ; — circum spect, adj. (lat. circumspectus, a, urn), omzichtig, voorzichtig, behoedzaam, bedacht -

zaam — circumspéctie (spr. t s)
f. (lat. circumslpectio) de omzichtigheid, voor zichtigheid, behoedzaamheid, bedachtzaam heid; liet rondzien; — circumstántie
(spr. tie tsie) f. (lat. circumstantia) de om;

—

standigheid, gesteldheid, geschapenheid; cir-

cuumstantta [ach, eene voorgevallene omstandigheid; circumstrantix variant rem, omstandigheden veranderen de zaak — eireum looper, landlooper; —cireumeéntrisch, stantiëel (spr. ti—tsi) nw.lat. omstanadj. nw.lat. (vgl. c e ni t r u m) alomzijdig, van
dig, breedvoerig beschrijvend; -- circum alle zijden het middelpunt omgevende ; —
stantiëeren, in al zijne bijzonderheden
circumcízie, f. lat, (circumcisio) de be- gewag maken ; — circumvalleeren
snijding ; eireumcizie -.feest, het feest (lat. circunzvalldre), omwallen, omschansen,
der besnijding van Christus; — circuminsluiten ; — circumvallátie (spr. 1=/s)
dL ctie (spr. t s) f. (lat. circurndluctio) f. nw.lat. de insluiting, omwalling, omschande misleiding, het bedrog ; circumcluctus
sing, ook z. v. a. circumvallatie -lijn,
terminus, Jur. een door beide partijen ver de schanslinie, omschansings- of omwalliugsschoven of niet afgewachte rechtsdag ;
linie van eene legerplaats; — circumcircumferéntie, f. (lat. circumfereutTa)
veniëeren, lat. (circa mvenz re) omgaan,
omringen ; bedriegen, misleiden ; — eirde omvang, omtrek, z. p e r i p h e r i e; -circumferéntor, m. nw.lat. liet astro- cumvéntie (spr. t=ts) f. (lat. circuinlabium, de hoekmeter ; -- circumflex,
l'ent)o) de misleiding, het bedrog; -- eirni. (lat. circumflerus, scil. accentus, de om- cumvérsie, f. (lat. c ircumzersio) de omgebogen d. i. laag gemaakte toon) Gram. draaijing, omwending; — circumvolütie
(spr. t=ts) f. nw.lat. (pail 't lat. circumhet toonteeken eener verlengde lettergreep,
liet verlengingsteeken, kapje (" of gr. - ) ; volcÉire, omwikkelen) de omwinding; krul oneig. een houw, eerie schram ; -- cirvormige draaijing om een middelpunt; -circumvolutiuii der hersenen, de
eumfluéntie, f. nw.lat. de omvloeijing;
kronkelingen der bersutunassa aan de op— circumgyratie, f. (vgl. gy'rus) de
pervlaktc.
duizeling, de draaiziekte; -- circumincéssie, f. nw.lat. het bestaan der drie
Circus, 1h. lat. (.— gr. kirlsos) in 't
goddelijke personen in elkander ; — eiralgemeen de kring, cirkel ; inz. eene cirkel cunljacént,adj. (lat. circum jácens), oinlig
vormige schouwplaats, Bene strijd- en ren gend, rondom gelegen ; --- circumloeuhaan ; een gebouw, dat tot schouwplaats
voor ruiters- of rijkunsten dient, kunstrijders tie, f. (lat. circumlocutmo) omschrijving met
woorden; z. V. a. periphrase; — cirschouwplaats; bij de o:ïde Romeinen eene
cumluvie, f. (lat: ci'i cunnilurzo) de omgroote, la n g«erpic ro:idc of ovale schouw -i
;

,
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plaats (circus maxim us) voor allerlei openbare schouwspelen,circensische spelen
geheeten ; fr. cirque olyrr2];ique (spr. sierk'
olènpiek'), paardespel.
Cirkel, z. ond. c i r c u l u s.
Círometer, m. een wolmeter, een
werktuig om de sterkte der wol in hare afzonderlijke draden te meten en daardoor
hare deugdelijkheid in verhouding tot bare
fijnheid te beoordeelen.
cirque olympique, z. ond. circus.
cirrochlórisch,ór. (van kirrhos, bleek
geel, en chlorós, z. c h 1 o o r) grijs en groen;
-- cirrhográphisch, bruinkleurend;
— cirrhosis, f. Med. naam, door Lae nn ec aan eene korrelachtige ontaarding van
eene roodachtig gele kleur, aan de lever
voorkomende, gegeven ; de muskaatnootlever.
Cirrus, m. lat. (pl. cirri) eig. haarlokken, haarbos; oneig. eene dunne, vlokkige
wolk; ook ranken aan den wijngaard en
andere gewassen ; —. cirragra, n. Med.
de poolsche vlecht, eene ziekte der haren,
die in Polen te huis is.
Cirsakas, m. eene indische stof uit
veel katoen en weinig zijde.
Cirsus, m. gr. (kirsós) Med. eene ver
aderen ; -- cir sicus, a, urn, door-wijdnger
eene aderspat veroorzaakt; -- cirsocéle,
f. eene aderbreuk, eene aderspattige zwel ling van de aderen der zaadstreng; — cirsomphalus, m. de aderspattig uitgezette
navelader in de navelstreng; — cirsophthalmie, f. eene geheele aderspattige
uitzetting van den oogbol, oogontsteking met
aderverwijding; — cirsotomie, f. de
uitsnijding of afbinding der aderspatten.
cis, lat. aan deze zijde ; het komt in ver
andere woorden voor, b. v.-bindgmet
eisalpinisch of cisalpijnsch,aan deze
zijde der Alpen ; cisjurániseh, aan deze
zijde van 't Jura- gebergte; cispadániseh,
aan deze zijde van den Po ; eisrhenániseh of cisrhenaanseh, aan deze zijde
des Rijns.
Cis, f. Mus. de met een' halven toon
verhoogde C.
Cisaliën, pl. (fr. cisailles, spr. sizálj',
vergrootingswoord van ciseaux, schaar) het
afknipsel van de muntstukken, de afval van
het geslagen geld in de munt ; muntafval;
— eiseleeren (fr. ci-seler, van ciseau, spr.
sizó, beitel, oudfr. cisel, mid.lat. cisellus, cizellus, sciselum, v. 't lat. sic)lis, een snij
dit van sica, dolk, . secare,-werktuig,n
snijden) niet de graveerstift of den beitel
sierlijk bewerken, uitsteken, beitelen, uit
zilver drijven ; uitsnijden (fluweel;-houwen;
-- ciseleer–werk, gedreven werk.
Cissa en citta, f. gr. (kissa, kitla)
ziekelijke eetlust van zwangere vrouwen.
Cissieten,m.pl. (van 't gr. kissós, klinmop)
versteende klimopbladeren ; — cissoïde,
f. Math. eene door Diokles uitgevondene
kromme lijn van den derden graad, om hare
gedaante dus genoemd; hare vergelijking is
,
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in welke a eene gegevene
lijn voorstelt.
Cista of eiste, f. lal. (eiste, gr. kist)
kist, kast, pronkkastje.
Cistereiénzen, nl. pl. graauwrokken,
witte broeders, eene monnikenorde, gesticht
in 1098 door den benedictijner abt Robert
te Citeaux (spr. silo) of Cistercium in
Frankrijk ; daar noemden zij zich later B e rn a r d ij n e n, naar Bernard, abt van Clairveaux, door wiens ijver de orde tot hooger'
bloei geraakte. Reeds vóór de hervorming
geraakte zij in verval en ging later geheel
te niet ; — Cistereiënzerinnen, eene
vrouwelijke orde, naar den zelfden regel gesticht in 112O.
Cistérne, f. lat. (cistèrna, van cista,
kist) een waterbak, waterkelder, regenput.
Cistocele, liever cystocele of kystocele, z. ald.
Cistophóren, m. pl. gr. (k-istopphóroi)
eig. kistdragers; Arch. vruchtkorfdragers.
Cistus, m. of eist –roos (gr. kístos,
kisthos, fr. eiste) een talrijk plantengeslacht
met roosvormige, schoone bloesems, in Italië
en Spanje, de veldroos.
Citaat, z. ond. e i t e e r e n.
Citadel, f. fr. (van 't ital. cittadélla, spr.
tjsi-t—, eig. stadje, verkl. van eiah,, stad)
eene nabij eene versterkte stad gebouwde
kleinere vesting, dienende om de stad te
beschermen of ook in toom te houden, eene
bijvesting, stadsvesting, burg ; — eitadíne, f. fr. eene soort van openbaar rijtuig
met één paard, te Parijs.
Citata, citatie, z ond. c i t e e r e n.
Cité, f. fr. (van 't lat. civitas) de stad,
inz. de oude stad; de burgerschap.
eiteeren, lat. (eitá-re) oproepen, dag
voor 't gerecht roepen; ook eene-varden,
plaats uit een boek aanhalen, bijbrengen,
zich daarop beroepen ; e e rs e n g e e s t c i
hein laten verschijnen ; — citaat,-tern,
n., p1. eifata of citaten, aanhalingen,
aanwijzingen (van eene plaats uit Benig geschrift); cituto loco, op de aangehaalde plaats;
— eitátie (spr. tie tsie) f. de aanvoering, aanhaling; Jur. de dagvaarding, oproeping om voor het gerecht te verschijnen;
eilatio cdilatoria, eene verschuifbare dagvaarding, naar welke iemand orn verschuiving
en uitstel an den termijn kan vragen ; c.
edictillis see publica, eene opentlijke dag
aanplakking aan openbare-vardingo
plaatsen, door de dagbladen, en z. ; e. med i ?. ta, Bene middellijke dagv. ; c immedilita,
eene onmiddellijke dage. ; c. orális, verbi li s,
eene mondelinge dagv. ; c. 2peremptoria, Bene
bepaalde, niet te verschuiven dagvaarding,
die, in geval `an niet-verschijning, het ver
rechtszaak ten gevolge heeft ; c.-liesdr
scripta, Bene schriftelijke dagv. ; c. simplex,
eene eenvoudige, onbepaalde, d. i. termijnboze dagv. ; — eitátor, m. de dagvaar
gedaagde, de voor-der;—citáus,
het gerecht geroepene-.
x3
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eiterior, lat. aan deze zijde, bijnaam mid.gr. zapletior,, nw.gr zampeti, fr. ci tvette,
eng. civet, van 't perz zabád, arab. zoebád,
landen, die aan deze zijde van een gevan
zobb d) eene witachtige, sterk- en welriebergte, van eene rivier liggen, in tegenslelkende vetstof van de c i v e t k a t, in Z. Azië
ling met ulterior.
en N. Afrika.
lat. (van 't gr. hithára), CiCithara,
f. een snarenspeeltuig der oude Griecivis, rig. (pl. cives) lat. de burger; cii'is
ther,
academicus, een akademie-burger, student ;
ken
;
van
daar de nieuwere gu i t a r (z. a.);
— eitharex lon, n. het vioolhout, een — civiel, adj. (lat. civilis, e) 1) burgerlijk, b. v. civiele stand, de burgerlijke
boom op Jamaïca, welks hout hoofdzakelijk
stand, d. i. het kantoor, waar de registers
voor muziekinstrumenten wordt gebruikt ;citharlst, m. een either- of guitarspeler; der geboorten, huwelijken, sterfgevallen, enz.
— citharistika, f. gr. de kunst des gehouden worden ; civiele bouwkunst,
burgerlijke bouwkunst, d. i. die naar de becitherspelers; bij de Ouden eene bijzondere,
hoeften en oogmerken der burger-samenledoor A m p h ion uitgevondene dichtsoort, inz.
sing is berekend; civiel recht, het burtot begeleiding der either ; — eitharcegerlijke recht (lat. jus circle), dat bij de oude
dus,
m. een citherspeler en - zanger ; --eitharcediek, f. de kunst van den zang Romeinen tegenover liet recht der volken
(jus gent)um) gesteld was; tegenwoordig
bij het citherspel.
staat het tegenover crimineel recht
lat. (op brieven) met spoed, snel,
ciao
!
(strafrecht) ; — c i v i e 1 e 1 ij s t, de geldsom
— eitissirne, allerspoedigst, met
gezwind;
die in vele staten tot onderhoud van den
grooten haast.
Citoyen, in. fr. (spr. sitoajèut ; van vorst en zijn huis bestemd is, in onderscheiding van de eigentlijke staatsuitgaven ; de hofcité,
z.
ald.) een burger, vrije burger van
den franschen staat, inz. tijdens de republiek; houdingsbehoeften of - kosten ; — 2) beleefd,
hoffelijk, welgemanierd; — 3) matig, billijk
f. citoyenne.
in prijs; — civilegium, n. nw.lat., een
n. lat. (van citrus, citroen Citraat,
burgerbrief, bewijs van burgerschap ; —
citroenzuur zout ; — citricum ac'boom),
civilizeeren (fr. ciciliser), beschaven,
dum,
n.
citroenzuur ; — eitríne, f. een
wijngeel bergkristal.
verfijnen, welgemanierd maken, ontbolsteren;
— civilizatie, (spr. t=ts) f. de beschaci.tra consequen.tiam, lat. zonder gevolg,
ving, verfijning, verzachting en verbetering
voor éénen keer, zonder toepassing op latere
der zeden ; zij staat tegenover liet ruwere,
gevallen van gelijken aard.
instinctmatige leven in den natuurstaat ; —
Citrine, z. ond. c,itraat.
civilist, ni. een burgerlijk ambtenaar; --ni. (fr. citron. mid.lat. vitro,
Citroen,
civiliteit, f. lat. (civil) tas) de hoffelijkvan 't gr. kitron, lat. citr?„tt2n, scil. malum,
he id, de beleefdheid; — civiliter, adv. burde citroenboom) de vrucht van den
citrus,
citroenboom ; — eitronaat, m. de gerlijk ; civiliter mortiius, burgerlijk dood,
d. i. voor dood beschouwd, ofschoon nog in
vrucht van den eitronaatboom, van
welks schillen de s u c c a d e tot allerlei geleven, levenddood, eer- en rechteloos ; —
civilOqulum, n. nw.lat. het voorlezen
bak bereid wordt ; ook ingemaakte citroen van de rechten en plichten der burgers, dat
schillen ; .- - citroenhout, n. een zeer vettig, ligt brandbaar hout, in reuk en kleur
b. v. te Lubeck viermalen 's jaars geschiedt;
— civisch, adj. lat. (civicus, a, vie) den
naar Benen citroen gelijkende , het komt
echter niet van den citroenboom, maar van
burger betreffende, burgerlijk ; -- Civís—
een' anderen boom, die in Amerika. inz.
mus, n. nw.lat. de burgerzin, burgerdeugd :
op de Antilles en wel op de Eilanden onhet gevoel van burger; — Civiteit, f. (lat.
der den wind, wast ; -- eitroneeren,
civitas) het burgerschap, het burgerrecht
met citroensap doortrekken, bereiden ; -ook z. v. a. civismus.
eitronnél, f. fr. een met citroensap geClabaud, ni. fr. (waarsch. van 't lat.
mengde drank, citroenbrandewijn ; Bot. meclamare, schreeuwen, roepen) een keffer,
lissekruid.
zwetser ; — clabaudeeren (fr. clabauCitrouille, f. fr. (spr. sitróiélj' ; an 't der) keffen, blaffen razen, kijven, geweld
nw.lat.
maken over kleinigheden ; -- clabaucitreolus, verklw. v. citrIum, citroen,
wegens
de citroengele kleur; van daar it.
dage (— (lá- j') of clablauderie, f.
keferij, gekef, lastig, onnut getier;
citriuolo, cetriuolo, agurk) de kauwoerde,
water-meloen, ook a n g o e r ie.
elabaudeur, m. een schreeuwer. opCitrum,
n. het afrikaansche cederhout.
hefmaker.
citta, gr., z. c i s s a.
Cladonia, f., p1 cladoniën, nw.lat.
f. eng. (spr. sitti, = fr. cité, z. ald.)
City,
(van 't gr. klad/ón, kládbs, Bot. spruitje,
stad,
inz. de oude stad van Londen ; — eitwijg (eerie soort van korstmos, waartoe liet
tyhall, f. het stadhuis.
rendiermos (cladonia ranbi ferina) behoort.
Ciudad,
f. sp. (spr. sjoe--; v. 't lat.
Clairét, m. fr. (spr. klèrét ; van vla1 i ,
civ ) tas) stad, inz. stad van den eersten rang,
k 1 aa r, helder) een lichte, bleekroode wijn,
die
haar eigen jurisdictie heeft, in tegen bleekert ; ook een zoete kruidenwijn ; —
stelling met v i 1 1 a.
claret, ni. eng. (spr klérret) dc engel;che
civet,
ii.
(duitsch zibcth, it. zibetto,
naam voor rooden Bordeaux -wijn, en wel
,
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voor de fijnere soorten, die in flesschen
worden ingevoerd; — clairette, f. eene
likeur van brandewijn, suiker, enz.; eene
soort van schuimenden witten wijn ; —
elair obscur, n. fr. (spr. kier obskuur)
eig. helderdonker of klaarduister; bij schil
verhouding van licht-dersvling,
en schaduw of bruin, ook chiaroscuro,
it. (spr. kiaro-skóéro) ; -- Blair–voyant,
f. (spr. klèr-woaján) helderziend, scherpzichtig, als subst.: een helderziende, d. i. in de
taal der magnetizeurs iemand, die gezegd
wordt met geopende oogen en slapend beter
te zien daii andere, die wakker zijn met
geopende oogen (vgl. s o m n a m b u 1 e; —
clair–voyance, f. (spr. klérwoajáns') de
helderziendheid, het klaarzien.
clam, lat., heimelijk, bedektelijk, ter sluik;
clam, vii, out precario, Jur. heimelijk, met
geweld, of smeekender wijs.
elamábel, nw.lat. (van clamni re) wederkoopbaar, terug te krijgen , — clamant,
m. de terugkooper ; de bezorger van den
terugkoop; — clamator, in. lat. de roeper, schreeuwer; — clamatórisch, adj.
schreeuwend; uitroepend; — clamor, m.
geroep, geschreeuw; clamor bellicus, krijgsgeroep, wapenkreet ; clamor violentiae, Jur.
noodgeschrei ; — clameus, adj. (lat.
clamósus, a, um) luid schreeuwend vol geschreeuw.
Clan, m. (spr. klen) schotsch en iersch,
eig. kinderen, afstammelingen, nakomelingschap ; stam, geslacht, inz. het voorm. vrij
grond -wilgensvrbadtuche
zijne onderdanen in-eignar(ld)
Hoogschotland ; — clansman, m. de
stamgenoot, die tot eenen clan behoort.
clandestien, adj. lat. (clandestinus, a,
um; van clam, z. aid.) heimelijk, geheim,
volgens de wetten verboden ; — clandestina
possessio, heimelijk aangematigde bezitting;
clandestina sponsalia, pl. heimelijke verlo
ving of trouwbelofte; clandestinum conjugium of clandestinumn matrimonium, n. heimelijke echt ; — elandestíne, f. fr. Bot.
moederkruid, eene plant met geslotene, een bladerige bloemen ; — clandestiniteit,
f. lat. de geheimhouding, verborgene en ver
handelwijze.
-boden
Claque, f. fr. (spr. klak') een klap, een
slag met de vlakke hand ; m. een klaphoed;
ook de overschoen; claque–bois, m. (spr.
lclak'boá) een voormalig klephouten spel;
-- claqueur, m. de gehuurde toejuicher
in schouwburgen, enz.
Clara, Claartje, lat. (van clarus, a,
urn, helder, klaar, enz.) vrouwenra.: de hel
reine ; ook de beroemde ; — elara-der,
voce, z. ond. clarus.
Clara–orde of orde der Clarissen, Bene nonnenorde, in 1212 onder toezicht van den h. Franciscus van Assises door
de h. Clara gesticht ; de orde bestond tot
op het einde der 18de eeuw.
Claret, m., z. c 1 a i r e t.
-

CLAUDEEREN.
Clariën, z. ond. e l a r i u s.
clarificeeren, later lat. (clari/icáre)

helder, klaar maken, zuiveren ; in 't licht
stellen, bewijzen, ophelderen ; — elarifieátie (spr. t=ts) f. de zuivering, klaring;
Jur. de opheldering, het bewijs.
Clarigátie (spr. t =ts) f. lat. (clarigatio) 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.
Claríno, m. ital., of claríne, f. de
trompet; koeschel; — clarinet of elarinette, f. de schelfluit, een bekend blaas speeltuig, — clarinettist, ire. de schel fluitblazer.
Clarissa, vr.naam: de schitterende, blinkende ; Clarissen (orde der), z. C 1 ara - orde.
Clarius, m. lat. (gr. Iílários) bijnaam
van Apollo, naar de stad K 1 a r o s in Ionië,
waar een tempel en orakel van Apollo was;
van daar Clariën, f. pi. in de oudere
duitsche poëzie (bij P. Flemming) de Muzen
of Zanggodinnen.
clarus, a, um, lat. helder, klaar ; beroemd,
enz.; clara voce, met heldere stem, luid,
duidelijk; clarum ingentum, n. een heldere
kop, uitstekend vernuft ; — clariteit, f.
(lat. clan(tas) de klaarheid, helderheid, duidel ij kheid.
Classe of k 1 a s s e, f. lat. (classis) de
orde, afdeeling, indeeling van personen of
zaken, het vak, de school; — classi$eeeren, nw.lat. indeelen, afdeelen, régelen, in klassen of vakken ordenen, splitsen;
— classifcátie (spr. t ts) f. de ver
klassen ; — classiek, clas--deling
sisch, adj. (lat. classicus, a, um, eig. tot
de eerste klasse behoorende) voortreffelijk,
uitstekend, voorbeeldig in zijne soort, het
geen tot model kan dienen, waaraan blijvend gezach toegekend wordt ; classieke
schrijvers of classieken, algemeen
goedgekeurde schrijvers, hoofd- of modelschrijvers ; classieke werken, hoofdof modelschriften, vormingsboeken voor de
leerenden ; classieke litteratuur, f.
in engeren zin de letterkunde der oude
Grieken en Romeinen ; zoo ook classieke
oudheid, enz. ; — elassiciteit, f. b. v.
van den stijl, het klassiek aanzien, het voor
proef goed bevor:dene.
-beldig,op
claudeeren, lat. (claudére) sluiten, toemaken ; opsluiten ; claudgtur, het worde gesloten ; claude os, apér-i oculos, sprw. der, mond
dicht, de oogen open ; zwijg en zie ! — Claudius, m. en Claudia, f. mans- en vr naam
bij de Romeinen ; Claudine, vr.naam : de
bedekt handelende, de geheime ; v. a. de hinkende, manke, lamme ; — clausa, f. mid.lat. een eng. hol ; monnike- of heremietewoning, k 1 u i s ; ook een bergpas ; eene
bergengte, die tot verdediging is ingericht;
— elauzule, f. (lat. clausula) de bepa—

CLAUDICEEREN
ling, de beperking, het beding, voorbehoud,
punt. van vergelijk; ook aanhang; Poet. en
Muz., het sluitstuk, het slot ; clausicla ca s
Jur. de ophefiings- of vernietigings--satori,
bepaling ; cl. codicillaris, de bepaling, vol
welke een testament, wanneer het niet-gens
als zoodanig kan gelden, toch nog als codicil
van kracht blijft; cl. salvatoria, het aan eene
rechtszaak toegevoegde verzoek aan den rechter om het verkeerd gestelde of gevraagde
te recht te brengen ; -- clau zuleeren,
nw.lat. met alle noodige bepalingen, voor
aar den, enz. voorzien ; zich beveiligen,-w
vrijwar en -- clauzuur, f . (clausura) de
innerlijke opsluiting, de kloosterdwang, de
verplichting der bewoners van vele kloosters om in hunne cellen opgesloten te blijv en ; het beslag, de haken, het slot, waarmede men weleer de boeken placht te sluiten ; ook het ezelsoor, de vouw in een
boek ; — claustrum, n . oorspr.: slot,
grendel ; afgeslotene plaats ; van daar een
klooster.
Claudiceeren, (lat. claudicfzre) hinken ; — claudicátie, f. (lat. claudicatio)
het hinken, de lamheid, kreupelheid; oneig.
gebrekkigheid, onvolkomenheid.
Claudine, Claudius, clausa, clausule, clausuur, z. ond. claudeeren.
Clavis, f., pl . claves, lat. een sleutel ; Muz. de toetsen, klavieren der orgels
(alsof men zeide s 1 e u t e 1, omdat daardoor
de windpijpen geopend en gesloten worden);
ook de notensleutel, het teeken, dat den toon
der noten aanduidt ; philologisehe claViS, een sleutel tot taalkennis, een woordenboek, inz. tot opheldering van 't oude en
nieuwe Testament of van een bijzonderen
;

—
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Esschenbaclis 'Elodicon; --- clavecín–royal, in. (spr. —roajál) een speel
waarbij houten hamertjes de tonen-tuig,
opgeven, terwijl door aangebrachte pedalen
het geheele speeltuig als van toon kan ver -

anderen ; -- clavi – cilinder, m . een door
Dr. C h 1 a d n i uitgevonden soort van klavier met een' zich draaijenden klankeilinder onder de snaren.
clavus, m. lat. de nagel, spijker ; Med. de
spijkerkop in het oog, eene uitzakking van
liet regenboogsvlies door eene zweer van het
hoornvlies; in 't oude Rome eene purperstrook op de tunica der senatoren en ridders , bj de eersten breed : talus clavus ; bij
de laatsten smal : angustus clavus;— clavus
pedis, de likdoorn, het eksteroog; clavus hyster(cus, 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. kliérens) het
bewijs der inklaring van koopmansgoed.
clemens, lat. adj. zachtaardig, goedertieren, lankmoedig; — Clemens, lat. mansn.:
de goedertierene, zachtmoedige ; — Clementine, vr.naarn. ; de goedaa ril ige, zacht
lankmoedige ; — clementie (spr.-zinge,
t—ts), f. lat. (dementia) de goedheid, zacht
vorst:-moedigh,rtnvae
— elementinen, clementijnen (lat.
clementinae), dat gedeelte van het corpus
juris canonici (z. aid,) dat de door paus
Clemens V. aangelegde en in 1313 openbaar
gemaakte verzameling van besluiten bevat;

--- clem.entinisch, clementíj nsch,
adj. tot paus C l e m e n s betrekking hebbende.
Clere, ni. fr. (van 't lat. cler'icus, gees-

ouden schrijver, b. v. clavis Ilornerica, ophel-

telijke), k 1 e rk, een geestelijke ; een schrij-

dering der woorden in Homerus; clavis Sti.
Petri, eig. de sleutels van den heiligen Petrus, de sleutels van binden en ontbinden,
de kerkelijke macht ; --- f. eig.
een sleuteltje : Med. het sleutelbeen ; --- clavicula Salomónis, z. ond. S a 1 o m o; — clavieulair, adj. nw.lat. het sleutelbeen betretiende; — clavicularius, m. de kerkelijke schatmeester ; -- claviatuur, f.
nw.lat. liet geheel der toetsen, het toetsen
; — clavier (fr. clavier, de toetsen -bo-rd
rij), klavier, n. een bekend speeltuig met
metalen snaren en eerie claviatuur of een
toetsenbord, de grondtyypus van alle besnaardeclaviatuur-instrunnen ten,
thans door het piano-forte en de pianino
schier geheel verdrongen ; ook liet toetsen
claviatuur — clavier--bord,z.va
of orgel –harmonika, z . c ce 1 e s t in a;claveein, nn. fr. (spr. ï ^lav'sèn), clavichord, nw .lat. (vgl. c h orde) , clavicembalo, it. (spr. klawitsjérnbalo), cembalo of ciavicímbel (vgl . e i m b a a 1),
alle naar het klavier gelijkende snarenspeeltuigen ; — claveolíne, f. een door Carl
S c h m i d t te Presburg uitgevonden muziekinstrument, of liever eene verbetering van

ver, een kantoorschrijver; ook een bediende
der voormalige oostindische compagnie ; —

;

clerge, m. fr. (spr. —zjé), z. v. a. k Ierus (z. aid.).

Clericaal, ciericaat , clericus ,
z. ond. k 1 e r u s.

Clermónt, m. fr. (spr. món) eer
roode fransche muskaatwijn uit het gelijk
departement Puy-de--namigdstrche
Dóme.
clicheeren (spr. kli-sj—), fr. clicker,
een' vorm of matrijs loodrecht, snel en met
kracht in gesmolten en afgekoeld metaal doen
vallen om er den afdruk van te krijgen, afkloppen, afgieten, afstampen, eene handel
waarvan men zich bedient. om ge--wijze,
makkelijk metalen verdiepte vormen van
verheven of verdiept gesneden werk te bekomen, eene kunst, die thans bij de zoogenaamde geïllustreerde werken eene zeer uit
toepassing heeft gekregen, en ook-gebrid
vaak wordt aangewend om vormen en namaaksels van medailles, munten, lettersoorten, enz. te vervaardigen ; — cliché, n.
de afdruk, langs dien weg verkregen, giet afdruk, inz. van houtsneêvormen ; -- clieheermaehine, I. een door P In o r r in
—
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Darmstadt uitgevonden werktuig, waarmede
de letterspecie door een valwerk in den
vorm wordt geperst, en waardoor de slag
van de matrijs met steeds gelijkmatige kracht
en loodrecht in het gunstigste oogenblik kan
verricht worden.

Cliént, m., pi. cliënten, lat. (diens,
pl. cliénles) de beschermeling, hij, wiens zaak
door een' pleitbezorger wordt gevoerd, die
aan een' advocaat, procureur, notaris, enz.
de verdediging en bewaring zijner rechten
toevertrouwt, in tegenst. met den p a t r o o n;
— eliëntele, f. (lat. clientéla) de bescherming van een' pleitbezorger, de bijstand,
plaatsbekleeding, voorspraak in rechten ; de
verhouding an den beschermde tot den
beschermer.
Clima, z. k 1 i m a; — climatis, z.

COARCTEEREN.
spreken ; eene geslotene vereeniging, besioten gezelschap ; -- club -huis, de plaats
der bijeenkomst van zulk eene club; —
clubbíst, een lid eener club.
clyp us of clipeus, in. lat. een rond schild,
een klein schildvormig borstbeeld ; N. H. eene
soort van schildvormigen zee -egel ; — elypeola, f. nw.lat. Bot. het schildkruid.
co-, lat. voorzetsel, z. v. a. con, z. aid.
coacerveeren , lat. (coacervdre ; van
acervus, hoop, stapel) ophoopen, opstapelen;

-- coacervátie (spr. t ts), f. de ophooping.
Coactie (spr. t=ts), f. lat. (coactio)
dwang, gewelddadige aanranding; coactgo non
est iinputabilis, Jur. dwang is niet toereken-

klematis; — climax, z. klimax;elineaillerie, z. q u i n c a i l l e r i e;clinieum, clinisch, enz., z. ond. kun i scli.
Clinquant, m. fr. (spr. klenkán) klatergoud, Lyonsch goud, een verguld of ver
koperen plaatje, door bet pletijzer-zilverd
gedund ; gouddraad ; ook valsche glans, ijdele
prank, klingklang.
Clique, f. fr. (spr. kliek') de samen
pak, de bende, spitsbroe--heuling,tro
derschap, eene verbinding van velen tot een

baar; — coactief of Coactívisch, adj.
nw.lat. dwingend; gewelddadig.
Coadjutor, m. nw.lat. (van adjutor,
helper; vgl. adj u v e e r e n) een helper, ambtshulp: inz. de ambtswaarnemer en vooruit
bepaalde of bevestigde opvolger van eenen
bisschop of geestelijken vorst; — coadjutoraat, n. het ambt van den coadjutor.
coaduneeren, lat. (co-aduni re) weder
vereenigen ; — coadundtie (spr. t—ts)
f. de hereeniging.
coaetanéus,adj.lat. gelijktijdig; als subst.
de tijdgenoot, schoolvriend, makker der jeugd.
coaeternél,adj. nw.lat. (van aeternus, a,

slecht oogmerk.

um, eeuwig) mede-eeuwig, gelijk eeuwig;

Cloacina, z. ond. c l o a q u e.
Cloak, m. eng. (spr. klook) de mantel.
Cloaque, f. fr. (lat. cloi ca) het riool,
de moddergoot, stinkkolk, het verlaat, de
vuilniszijp ; ook fig. eene morsige plaats;
een vuil nlensch ; — cloacina, f. de godin van de heimelijke gemakken, de vuil
oude Romeinen.
-nisgoder
Closet, n. eng. (sp. kloz'it; oudfr. closet, verklw. van Glos, omsluiting, omtuining;
eig. partic. van clorre, sluiten, toe-, omsluiten, = van close, sluiten, van 't lat. claudére,
part. clausus, enz.) een afsluitingsmiddel,
toom, mondslot ; ook een klein afzonderlijk
vertrek, kabinetje ; het heimelijk gemak, het
sekreet ; — Cloture, f. fr. de insluiting,
omtuining (muur, heining, hek, gracht) ;
het slot, de afsluiting eener rekening; in
het algemeen het einde, het slot, het sluiten.
Clove, n. eng. (spr. kloof) een wolgewicht, = 3,174s kilo; een kaasgewicht,
3,63 kilo.
Clown, ni. eng. (spr. kloun ; samengetr.
uit colónus, landbouwer, boer) een boerenkinkel, een lummel ; in Engeland de hans
karakterrol van een'-worst,degapmk
snaakschen vent in de oud-eng. schouwspe
bij Shakespeare : de potsemaker. -len
Club of k 1 u b, f. (eng. club ; oorspr.
duitsch, verwant met kleven, of wel met
k 1 i e v e n, eng. to cleave, angels. cleofan,
splijten, deelen, alzoo oorspr.: deel, bijdrage;

— coeeterniteit, f. mede - eeuwigheid, gelijke eeuwige duur.
eoaeVUS, m. later lat., z. v. a. c o aetaneus.
coaguleeren, lat. (ca-aguldre) stollen,
stremmen, verdikken ; — coaguleerende
middelen, zulke, die het bloed en de wei
tot stremming brengen, stremmiddelen ; —
coagulábel, adj. stol- of strembaar; —
coagulabiliteit, f. de strembaarheid;
-- coagulatie (spr. t—ts) f. de stolling,
het stremmen : — coagulum, n. liet
geronnene ; ook het stremsel, de leb.
Coaita, z. s a p a j o e.
Coaks, n.pl. eng. (spr. kooks) liever sing.
coak of coke (waarsch. van cook, koken,
lat. coquëre, zw. koka, deensch. koge) ver
-kolde,
ontzwavelde steenkolen.
coalesceeren, lat. (coalescére), ook
coalizeeren, fr. (coaliser) zich vereenigen,
innig verbinden, vergroeijen, versmelten ;gecoalizeerden, m. pl. verbondenen,
bondgenooten ; — coalescentie, f. lat.
het vergroeijen, de innige vereeniging; —
coalitie (spr. t ts), f. het verbond, de
vereeniging, de tegen een ander samenhoudende partij ; — coalitie - ministerie,
n. een uit verschillende partijen samengesteld ministerie (b. v. in Engeland uit Whigs
en Tories).
coapteeren, later lat. (co-aptdre) samenvoegen, aanpassen ; — coaptátie (spr.
tie=tsie), f. de aanpassing.
coarcteeren, lat. (co-arctdre; vgl. a rct u s) vernaauwen, drukken, persen ; — CO-

dan een gezelschap, waartoe ieder bijdraagt)
gezelschap van lieden, die op bepaalde tijden bijeen komen om over staatszaken te
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aretátie

(spr. tie=tsie), f. de vernaauwing, verenging.
coargueeren, lat. (coarguuére ; vgl. a rg u e e r e n) overreden, wederleggen.
coarticulátie (spr. tie=tsie), f. nw.
lat., z. V. a. s y n a r t h r o s i s (z. aid.).
Coase, f. fr. (spr. ko-ááz', N.amerik.
squashe, waaruit door Bu f f o n die vorm is
gemaakt) een naar den bunsing gelijkend
dier van het geslacht der civeldieren in
Virginia, enz.
Coassatie of coaxatie (spr. t=ts),
f. lat. (co-assat)o, co-axalio, van asses of axis,
plank) eig. het beschieten met houtwerk,
bevloeren ; Jur. de samenstelling van twee
van elkander gescheiden stukken eener staats
-reglindThozscefJulianschen codex.
Coáti, n. (ook r a c k o e n, s c h u pp) de
noordamerikaansche waschbeer , met tenen
buitengemeen langen en bewegelijken snuit;
ook de Z.amerik. bunsing.
Coating, eng. (spr. kóting ; van coat,
rok) dikke langharige wollen stof, duffel.
Cob of Plata, m. eerie munt te (ibraltar, ter waarde van i realen.
Cobído of port c o v << d o, m. (sp. cubito, van 't lat. cuub)tum, cubitus, elleboog,
el ; vgl. c o d o) eerie ellemaat der Portugeezen voor oostindische stoffen, — 0,45874
meter.
Cobra, f. eene chineesche lengtemaat
van ongeveer .
Cobra—eabéllo, f. port., liever Cobra de capello (van cobra = lat. colubra, slang, en capella, hoed, muts) de hoedjesslang, brilslang, eene der vergiftigste en
gevaarlijkste slangen in Indië, in Z. Afrika
bij verbastering k o p e r k a p e 1 geheeten.
Coca, f. de honger- en lorstboom, een
peruviaansch gewas, welks bessen men ge
als munt gebruikt, en welks bitter--drog
aehtige en welriekende bladeren om hun
opwekkend vermogen gekaauwd worden (ery,

-

throxylon coca, L.)

Cocagna, it. (spr. kokánja) of COcagne, f. en pays de cocagne, n. fr. (spr.
pel de —; it ook cucagna, cucagnaa, van 't

it. cucca, lekkers, provinc. fr. couque, catalon. coca, koek, v. 't lat. coquére, koken,
dewijl men zich de huizen als met koek
gedekt voorstelde) luilekkerland, in het hoogd.
s c h l a r a f f e n l a n d; -- cuccagna, it. (spr.
koelánzja) en mat de cocagne, fr. (spr. má—)
de klimmast, klouterboom, k o k a n j e m a s t,
een gladde of met vet bestreken mast, van
boven behangen niet gevogelte en andere
zaken, die bij openbare feesten aan liet volk
worden prijs gegeven ; ook een volksfeest,
waarbij wijn en eetwaren worden uitge(leeld ; — cocagne, f. een woede- of
pastelkoekje.
Coc arde, f. fr. (van coq, haan, wegens
de gelijkvormigheid met een hanekam, of
wel naar den bos van haneveèren, die de
poolsche, hongaarsche e. a. soldaten op
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hunne mutsen droegen) de hoedestrik, een
band, lint of roos van bepaalde kleur als
veld- of partij -teeken of als leus eener natie:
de nationale cocarde.
Cocas, de schaal der kokosnoot, die in
Siam en elders als maat wordt gebruikt.
Coccinélla, f. nw.lat. (van 't lat.
coccuni, gr. kókkos, bezie ; vgl. c o c h en i 11 e) N. H. onzen - Lieven-Heers- haantje,
de zonnekever, een zeker rood kevertje,
waarvan men verscheidene soorten telt, onder
welke d e m e t z e v e n p «n t e n geteekende
C o c c i n e 11 a zich inz. als geneesmiddel tegen tandpijn heeft doen kennen ; — COC Ci .lus, in. een lot de lauriergewassen behoorend plantengeslacht; cocculli 2ndici, kok
roodachtige steenvruchten eener-kelsor,
soort daarvan op de Molukken.
Coccelíth, m. een korrelig mineraal
in Zweden.
Coccyx, m. gr. (kókkyx, eig. koekoek)
het staart- of stuitbeen; ---- coccygëïsch,
adj. het stuitbeen betreffende.
Cochenille, f. fr. (spr. kosjeniclj'; als
kwame 't van een lat. woord coccincla ,
coccinélla, verklw. van hel, lat. coccum, gr.
kókkos, kern, bes, inz. scharlakenbes) de
amerikaanscbe schildluis, van welke eene
scharlakenverw wordt gewonnen ; ook deze
scharlakenkleur zelve, (vgl. o p u n t i e). —
cochenillíne, f. fr. naam, door Joh n
aan het kleurende beginsel der cochenille
gegeven, het welk tegenwoordig k a r m ij n
genoemd wordt.
Cochlearia, f. nw.lat. (van 't lat. cocchlPar, lepel) het lepelblad.
Cochlieten, in. pl. gr. (van kóchlos,
kochlias, lat. cochl)a, de slak) versteende
slakken ; — cochloídisch, adj. nw.lat.
slakvormig.
Cochon, m. fr. (spr. kosjón) ; oorspr.
jong zwijn, v. coche, zeug) het zwijn, var
een hoogst onzindelijk mensch ; —-ken;fig.
cochonnerie, f. de zwijnerij, wagelijke
morsigheid; vuile taal.
Cochonnet, m. fr. (spr. kosjonnè) een
twaalfkantig tolletje, dat de plaats van twee
dobbeisteenen vervangt, ook t o t o n geheeten.
COcket, n. eng. een tolbriefje, bewijs
van uitvoer in Engeland.
Cockney, m. eng. (spr. kókni ; oud eng. cokenay, V. cockeney, cokaygne, lui lekkerland, vgl. cocagna) een vertroeteld
kind, bedorven kindje : een londensche gaper, straatslijper; een spotnaam voor de inboorlingen der city van Londen ; het cockney of cockney—dialect, de gemeene
Londensche tongval en spreekmanier.
Coco, m. een drank der lage volksklasse te Parijs, uit water en drop bereid.
Cocon, n. (fr. (spr. kokOOt; verklw. van
toque, eijerdop; tonnetje eener rups; van
't lat. concha, schelp, slakkehuis) het popje
of tonnetje des zijdeworms, zijdeneitje.
Coctie en coctuur, f. lat. (coctio,
coctïira, van coqui;re, koken) het zieden,
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loken, de kokerij ; de spijsvertering ; ook de
t ts) f. nw.fat. de wvetboekvervaardiging,
koking der ziektestof naar de grondstellingen
het bijeenverzamelen der geschreven wetten
der humoraal -pathologen ; — COCtum, n.
en het daaruit samenstellen van een wetboek voor eenen staat eodefioátor m.
iets gekookts, een afgekookte drank, enz.
COCU, m. fr. (oudfr z. v. a. coucou, de vervaardiger van een wetboek.
koekoek, V. 't lat. cuculus, nu uitsluitend
Codille, f. en n. fr. (spr. koclielj') de
gezegd van iemand, die Bene ontrouwe vrouw
dubbele inzet of boete bij het omberspel,
wanneer een der tegenspelers meer slagen
heeft; en wel omdat het mannetje van den
haalt dan de hoofdspelers.
koekoek er als 't ware door bedrogen wordt,
dat het wijfje hare eijeren in liet nest an
Codiréctie, (spr. t=ts) f. nw.lat. (vgl.
andere vogels legt en ze door deze laat uit
di r ig e e re r,) medebestuur; — codirector,
m. medebestuurder ; -- eodivízie, f. nw.
een horendrager, iemand, wiens-broeijn),
lat. (vgl. di idee ren, enz.) mede- of bij
vrouw de huwelijkstrouw schendt, haren
man horens opzet; — cocuage, f. het
een en liet zelfde geheel uit-indelgva
torendragerschap.
een ander gezichtspunt.
Coda, f. it. (= ital. cauda) eig. ale staart;
Codo, ln. sp., eig. de elleboog (= fr.
Muz. liet aanhangsel, toevoegsel, het slot
coude, van 't lat. eubtitum, cubitus) eene
van een muziekstuk.
lengtemaat in Spanje, bijna = 0,471 meter.
Code, n. fr. (= lat. codex, zie aid.) een
CCaiCUnl, n. (van coecus, a, urn, blind)
wetboek, eene verzameling van wetten en
de blinde darm; -- ceecaal, ad j. nw.lat.,
verordeningen ; code civil (spr. koorl'siwviel),
daartoe behoorend -- ecociteit, f. (lat.
het burgerlijk wetboek ; c. criminél, het lijf
ccecitas, de blindheid) ; ccBcograaph, m.
onderwijzer der schrijfkunst aan blinden ; —
wetboek ; C. Napoléon, het iNapo--strafelijk
leontische wetboek.
ccecographie, f. (le bijzondere schrijf
Codebitor, m. nw.lat. een medeschul-wijzedr
blinden.
tienaar ; — codeeernént, m. de medecoefféren of coifféren, fr. (spr.
beslisser (vgl. d e c e r n e n t) ;— codekoof—) an coi f e, muts, kap, it. curia,
nunciaat, m. de medebeklaagde (vgl. mid lat. eo/eo, cuphia, oudhoogd. kappa,
denunciëeren, enz.).
chappph.a, hoofdband) liet hoofd in orde brenCodeine, f. Chem eene der zoutvat- gen, het versieren ; het hair opmaken of
kappen ; coiffure, f. het hoofdsieraad, ale
bare hazes an den opium.
Codex, m. lat. oorspr. caudex, boom- hoofdbedekking, het kapsel der vrouw.
stam, stengel, dan een uit houten schrijf
Coëfciént, m. nw.lat. (van efic re,
bewerken) eig. medewerker; Math. de gebladeren samengesteld boek, in-bordjesn
gevene of standvastige factor eenex onbeonderscheiding van volumen, z. aid.) in het
kende of veranderlijke grootheid; zoo zijn
algemeen een boek; inz. welboek, b. v.
a, b, c, de coëfficiënten van ax, by, cz; f
code;, Theodosff
inus, .Iustinianéus, enz., nu
gewoonlijk z. v. a. codex manuscriplus, een
is de coëtf. van t x, enz.; heeft eerre groot
geschreven boek, een oud handschrift; pl.
dan kan men zich (te-heidgnfactor,
codices, of juister codices manuscript-i, lat.
eenheid als haren coëfficiënt denken ; —
oude handschriften van klassieke werken,
Coëfficiéntie(spr.t=ts)f.de medewerking.
vóór de uitvinding der boekdrukkunst ver
Ceelebs, in. lat. (coelebs of caelebs) een
codex Alexandrinus, z. A 1 e x a n--vardig;
ongehuwd persoon ; --- ceelibaat, ook
d r ij n sc h e codex; e. argentéus, het zilveceelibaat en celibaat, n. (lat. caelibáren handschrift, een oud afschrift van eene
tus) de ongehuwde staat, het echtelooze
gothische overzetting der vier evangelisten,
leven, door paus G r e g o r i u s VII.. (Hilde
door bisschop Ulphilas in de :ede eeuw
aan de r. kath. geestelijkheid opge--brand)
vervaardigd ; C. chartacèus, lat. een papier
legd ; --- celibataire, m. fr. een oude
handschriftelijk werk op papier;-handscrift,
vrijer, een in Glen ongehuwden staat levend
C. diplomaticus, verzameling van oude oor
man.
Cc iestinus, Ccelestina, enz., z.
; C. diplomaticus, eig. reusachtig hand--konde
schrift; de duivelsbijbel, een zeer groot foop C elest inus; -- Ccelestina of Ccelio -boek in de koninklijke bibliotheek te
les tine, f. de clavier- en o r g e l h a rStokbolm, met een gekleurd afbeeldsel des
m o n i k a, een door Zink in 1775 uitgeduivels van achteren ; C. rembranacéus, een
vonden muziekinstrument, dat 1't verschil
pergament- handschrift ; C. rescriptus, een op
speeltuigen in zich vervat en 3 kla--lend
nieuw beschreven blad, na uitdelging van
vieren heeft, waarvan het bovenste de
het vroeger daarop geschrevene, gr. ppalimr r a n k l i n s c h e harmonika speelt , het
psest; -- codicil, n. (lat. codicillus, m.,
middelste een pianoforte en het onderste
verklw. van codex, alzoo eig. een klein
een staartstuk zonder wippertjes is; --- Ccehandschrift, een schriftelijk opstel) een aan
lestijnen, m. pl. eene monnikenorde, getoevoegsel tot een testament,-hangselof
sticht door Peter van Murrhone, die in 1 294
eene testaments- bijlage ; ook eene niet in
onder den naam van Ceelestinus V. paus
den testamentsvorm vervatte laatste -wilsbewerd.
schikking ; — codicillaire clauzule, z.
caliácus, a, u(ra, lal. (van koilia), buik clausula codicilli ris; — Codificatie (spr.
holte, maag) wat tot de ingewanden be;

;

,

--

C(ELII3AAT
trekking heeft; — Ceelíaeus, lat., of

koiliakos, gr. m. een maaglijder, iemand
an zwakke vertering; een lijder aan buikloop; — caeliaca, f. (cceliaca passio of
cceliacus inorbus, de wiitte buikloop; —
ecelialgie, f. de buikpijn, buikwaterzucht,
ook eene onderbuiksziekte in liet algemeen
— ciehltis, f. de buikontsleking; -- cOP-

liocéle, f . de buikbreuk ; -- ewiióncus,
m. een hard gezwel aan den buik; -- eOB-

liophthóë, I. de buiktering --- e0eliophyma, n. een week gezwel aan den
;

buik ; — cceliornccea, f. ale t ►►► ikloop,
z. v. a. diarncuia.
Celibaat, z. ond. ew l e bs.
Ccelicólen, ni. pl. lat. (coeliclae, v.
( (n lum, hemel, en colére, bebouwen, bewonen) hemelbewoners, hemelburgers.

Ceelison, n. (van 't iat. ccelum, hemel,
en son-us, klank) eig. hemelklank; soort van
klavier van vier octaven, (lat bespeeld wordt
door het aanstrijken van een' dunnen houten horizontaal liggenden staf, uitgevonden
door Ma s l o w s k i te Posen.

Caelóma, ecelometrie, z. k o i l o,

In a, enz.

Caemeterium, n. Ivan 't gr. koim^t^rion, van koi(nun, in slaap maken, passiv.
inslapen) de rustplaats, slaapplaats, hof des
vredes, de begraafplaats, het kerkhof.
Coëmu-ie (gr. t=ts) f. lat. (coemio ;
vg ) . e m t i o) de medekoop, gemeenschappelijke koop; ook een oud -romeinsche vorm
van het huwelijk aan te gaan, in een schijn baren koop bestaande.
c03na, f. lat. het avondmaal, de hoofd maaltijd der oude Romeinen ; ecena- (lomtini,

het avondmaal des Heren, het heilig avond of nachtmaal ; post ca nam stabis, seu pass-us mille medbis, lat. spr«%. na den maaltijd
moet gij staan, of een duizend schreden gaan;
— erenaculum, n. de eetzaal, het spijsvertrek, inz. in de kloosters, z. v. a. r e f e c torium.
Ccneesthêsis, f. gr. (van koinós, gemeen, en aisthësis, z. a s t h e s i s) het algemeen gevoel, de algemeens bevinding.
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drie goddelijke ljer oven ; - eoëssentiëel, adj. gelijkwezi , van gelijk wezen.

coëtaneus, z. c o a t a n c u s — coë;

terniteit, z. c o a^ t e r n i t e i t.
Ceetus, m. lat. eene verzameling, vereeniging, inz. van scholieren of toehoorders,
eene menigte, een hoop volks.
Coeur, m. fr. (spr. keur ; van t lat. cor)
het hart; de hartvormige figuur op de speel kaarten ; -- (le bona coeur, van goeder harte,
van harte gaarne, vrijwillig.
coëxisteeren, nw.lat. (vgl. existeer e n) te gelijk zijn of bestaan, mede aanwezig of voorhanden zijn ; -- coexistentie
(spr. tie tsie) f. het mede-aanwezig-, te,elijk -aan\\ ezig- of voorhanden-zijn, het medebeslaan.
Coffeine, z. ond. koffie.
Coila, een arabisch gewicht, omtrent
= 1,., wichtje of gramme.
Coffre, in. fr., koffer (provene. en
sp. (Olie, it. cu fano, kist, kast, koffer, van
t lat.-gr. cop1(1(us, korf) de kist, de reis kist ; -- coffres, m. pl. 'Mil. de onbedekte,
van boven opene c a p o rl n l e r e s (z. ald.),
die aangelegd vorderi tot dekking van den
overtocht van vestinggrachten, om dus doende
zoo lang mogelijk in veilige gemeenschap
niet de buitenwerken te blijven ; — coffer,
eng., ook smak, een engelsch werktuig
let vernieling van schepen, de springkist,
v u u rk ist ; -- coffreeren, uithollen ; opsluiten ; -- coffrage, f. (spr. ko/frá-zj')
de uitholling van mijnen of aardgroeven.

Cofidejussor, m. nw.lat. de medeborg,
ook wel cogarant geheeten.
cogeniaal, adj. nw.lat. (vgl. genie)
verwant naar (len geest of het vernuft.
cogeeren, lat. (cogqére) samenbrengen,
verzamelen, dwingen ; — cogentia, f. de
dwingende kracht ; liet geweld; — COgént, adj. dwingend, werkzaam ; gewichtig.
cogiteeren, lat. (co flitcrre, samengetr.
aait co-atlitare, eig. in den geest iets heen- en
weer bewegen) denken, overwegen ; — coy to, ergo sum, ik denk, alzoo ben ik (de

philozophische hoofdstelling van Cartesius of

Coéndoe of euandoe, eene soort Descartes); --- cogitã bel, adj. denkbaar;
Brazilië.

Coenobium, enz. z. ku nobium.
Ceenologie. z. k o i n o l o g i e.
coërceeren, lat. (co-erc^re) in toom
houden, temmen, betoomen, aan banden
leggen ; — coërceerende middelen,
dwangmiddelen ; — eoërcíbel, adj. nw.
lat. bedwingbaar, tembaar; — eoercibiliteit, F. de bedwingbaarheid, betoom baarheid ; — coërcítie (spr. t= ts) f. lat.
(eoercit'io) de beperking, bedwinging, dwang;
-- coërcitief, adj.nw. lat., bedwingend,
een dwangrecht bevattende ; — coëreitieve kracht, f. de kracht, die de beide
magnetische vloeistoffen wederstaat..

Coëssentie (spr. t ts), coëssentialiteit, f. nw.lat. (vgl. essentie) ge lijkwezenheicl, gelijkheid des wezens in de

eogit^tie (spr. tie tsie) f. ]at. cogitatio)
-vanstekldirGun
het nadenken ; de overweging, overdenking.
Cogmoria, f. eene zeer fijne indische
moesselienen stof.
Cognaat, m. lat. (cogncbtus, pl. cogn?iti)
in 't alg. een bloedverwant, inz. een aan verwante door vrouwelijke afstamming, d. i.
met welke de verwantschap door een' vrouwel. persoon heeft plaats gehad (spilzijde),
vgl. a g n a t e n; -- cognati ex baptismo, door
den doop verwante personen (in het r. kath.
kerkrecht); de verwantschap tusschen zulke
personen heet collnati o spiritu lis, geestelijke verwantschap ; — cognate ex troth-so,
zijverwanten ; — cogntie (spr. t ts) f.
(lat. coynatio, de verwantschap door vrouwelijke afstamming, in 't algemeen stain- of
bloed„ erwantschap.
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Cognac, ni. fr. (spr. konjáh) eene soort
van franschen brandewijn (naar (le stad
Cognac in het zuiden van Frankrijk die
haren naam ontleent van 't eelt. coignae,
samen 1oeijen(l).

Cohórte f. lat. (cohórs) eene krijgsbende,
schaar, een rot, bij de Romeinen het t ode
deel van een legioen, dus 300 man ; ook
lijfwacht, gevolg.
cohorteeren, lat. (cohortPre) ver ma -

cognatie, cognatie, z. ond. c o g-

nen, aansporen ; — eohortátie (spr.
tie= tsie) f. (lat. cohortat)'o) de vermaning..

n a a t;— cognitie, enz., z. on^l. cognosceeren, enz.
Cognómen, n. lat. de bijnaam, loe-

n aanl ; — cognomineeren, (lat. cognomin(rre) eeiien bijnaam, toenaam geven ;

cognorinátie (s-pr. t ts) f. de aandui^ling niet een toenaam, • het bijnaam-geven.
cognosceeren, lat. (cognosccre) erkennen ; gerechtelijk onder zoeken, in het verhoor
nemen ; — cognitie (spr. 1= ts) f. (cognitio) de kennisneming, het onderzoek, cofnilio causae, het onderzoek, de overweging
vóbr de gerechtelijke uitspraak; — C. extraordvnaria, buitengewoon, gerechtelijk onderzoek ; -- cognitta intuita, Philos. het aan
kenvermogen ; C. sy?nbol ca, het-schouwelijk
figuurlijk kenvermogen (z. f i g u u r 1 ij k) ;absque causae cognitidn.e, zonder voorafgegaan onderzoek der zaak cognitionaal,
adj. (lat. cognitionális, e), tot het gerechtelijk onderzoek behoorende; — cognitionaliter,
verhoorsgewijs, volgens verhoor; — cognoscelnént, n., z. ond. c o n n a i s s a nee.
cohabiteeren, lat. (cohabitirre) samenwon e n ; ----- eohabitánt, m. de medebewoner, ook cohabitor; — cohabitatie
(spr. tie=tsie) f. de samenwoning; bijslaap.
;

coheereeren, lat. (cohaerére) samenhan
aaneen kleven, samenhonden ; — eohee -gen,
(lat. cohdc ?rees) samenhangend;-rént,adj.
— coheeréntie (spr. t=ts) of kracht
van eohtiezie, f . de kracht van samen
bindkracht -- cohtezie, f. Phys.-hang,
de samenhang, de kracht, waardoor de samenstellende deeltjes van de ligchamen worden aaneen gehouden ; oneig. ook de samen
eener rij van denkbeelden, enz. (in-hang
den laatsten zin zegt men echter liever
(connexiteit of enkel nexus; — CO;

hoezief, adj. samenhang bewerkend of aan
tien dag leggend.
cohéres, of cohaeres, m. lat. (vgl. h e r e s)
een mede-erfgenaam.
Cohi, m. inhoudsmaat in Siam voor
granen, = t72 liters.
cohibeeren, lat. (cohibcre) terug houden, matigen, beperken ; — eohibítie
(spr t=ts) f. de terughouding.
Cohier, m. (verbastering van cahier,
z. aid.) de schattingslijst, het schattingsboek.
Cohine of c o h y n e, f. Bot. een amerikaansche boom van 't kalabasgeslacht,
waarvan de schors tot het maken van vaatwerk wordt gebruikt.
cohobeeren, mid.lat. (cohobáre, fr. co
honer, Chem. herhaaldelijk destilleergin, het
geen men doet door op het overblijfsel op
nieuw bet overgehaalde vocht te gieten ; —
eohobátie (spr. t=ts) f. de herhaalde
destillatie van vloeistoffen.

Cohóspes, in. later lat. vgl. hospes)
een medegast.

Cohras, pl. oostindische zakdoeken.
Cohite, f. fr. (mid.lat. cohua, eene
markthal, v. 't amor.-eelt. kochu, kochui,
kochi) eene razende, tierende, verward door
elkander schr eeuwende menigte.

coifeeren, coifFure, z. c o ë f f e er e n, enz.
coin, m. fr. (spr. /cd-ai t ; provenc. conh
coop, cunh, it. conto, van 't lat. cunéus, wig,.
beitel) de stempel, muntstempel ; het stukje
lood, dat aan de stollen wordt bevestigd.

coïncideeren, nw.lat. (vgl. i n c i d c eren) in elkander vallen, samentreffen, te
gelijk aankomen; bij elkander passen, elkander dekken ; — coïncidént, adj. ineen vallend — coincidéntie (spr. t=ts) f.
het samentreffen, samenvallen.
coind-icans, nw.lat. (vgl. i n d i c e e r e n)
Med. mede - aanwijzend ; — eoïndieantia
(spr. f ts) n. pl. verschijnselen , die in
overeenstemming met elkander de aanwen
andere geneesmiddel-dingvahetof
aanwijzen ; — eoïndicátie ( spr. t ts)
;

f. de mede- of bijaanwijzing.
coïnspiceeren, nw. lat. (vgl. i n s p i -.
c e e r e n) het mede-opzicht hebben, medetoezicht houden; --c oïnspéctor, m. cie
medetoeziener, mede - opzichter; — coïn-speetoraat, n. de post van medetoeziener.

coïnvesteeren, nw.lat. (vgl. i n v e st e e r e n) medebeleenen ; — coinvestiti, m.Pl. medebeleenden ; — Coïnvestituur, f..
de medebeleening.
Colon, m. fr. (spr. kojó^i; van 't provenc. en fr. coillon, it. coglione, van 't provenc. en oudfr. coil, it. coglia, bal- of klootzak, en dit van 't lat. colÉ us, verwant met
culéus, zak) gewoonlijk k o e j o n, een niets
deugniet, rekel, schurk;-wardigmensch,
een laf aard ; --eoïonneeren, gew . koe -.
j o n n e e r e n, smadelijk behandelen, gemeen bejegenen; zonder reden, uit moedwil plagen, lastig vallen, drillen ; — coïonnáden, f. pl. scheldwoorden ; — coionne—.
Fie, .. eene gemeene, smadelijke bejegening,.
een schelme-, boevestreek.
Coitie (spr. t=ts) f. lat. (coitio, vary
co-ire, samengaan, zich vereenigen, paren)
het samenkomen, de samenkomst; vereeniging, vermenging, bijslaap ; gew. coïtus,
m. de bijslaap, vleeschelijke vermenging;
caitus anticipdtus, een te vroeg of vóór het
huwelijk genoten bijslaap; coitus dammnátus
of illi:citus, een verbodene, ongeoorloofde
bijslaap, inz. tusschen bloedverwanten, bloed schande (Jur. one chte kinder en ; e coitu damnr. to, d. i. uit echtbreuk of bloedschande-
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geborene) ; coitum exevcére, den bijslaap uit
-oefn,
vrouw beslapen.

Cojóte, m. an 't sp. mexikaansch
coyóte, inheemsch) de amerikaansche s j a-

k a l (z. aid.), een middelw ezen tusschen v os,
wolf, en hond.
Coke, de afgezwavelde steenkolen, zie
£oaks.
col-, lat. voorzetsel, z. con.
Col, m. fr. (van 't lat. colluin) eig. de
hals ; stropdas, gespdas ; Geogr. bergpas,
pas, smalle doorgang tusschen twee bergen,
tnz. in de Alpen.
cola, z. ond. c o l e e r e n.
colaphizeeren, fr. (colahhiser ; N-. 't
gr. kólapphos, oorvijg) oorvijgen of muilperen geven (afkomstig van een gebruik, dat
in de middeleeuwen te Toulouse bestond,
vm op paaschdag eiken Jood een' slag om
liet hoofd te geven, uit ww eerwraak voor
dien, welken J. C. bij den hoogepriester
had ontvangen).
,

Colascióne, it. (spr. holastc--), colachon, fr. m. (spr. kolasjón) Muz. eene
italiaansche luit niet zeer langen steel.
Colatie, colatuur, enz., z. ond. e o-

leeren.
Colchicum, n. lat. (nw.lat. colchicum
tcutumniile) de herfsttijloos, eene giftplant ;

— eolchicine, Chem. de daarin vervatte
narkotische stof.
ColCothar, m. (colcóthar vitri) li, een
door Paracelsus ingevoerd woord , 'waar schijnlijk uit het arab.) engelsch rood, het
roode ijzeroxyde, dat men bij de bereiding
van het zwavelzuur door destillatie van het
ijzervitriool als overblijfsel behoudt, doodekop (caput mortuum) .
Cold – cream, n . eng. (spr. koold - kriem),
eig. koude roopn : eene in Engeland uitgevonden verkoelende witte zalf tegen uit
ontsteking , enz .
-wendig

Coleïtis, coleoptera, enz., z. k oleïtis, enz.
Colère, f. fr. (spr. kolèr'; van 't gr.
,chólos, gal, omdat de too m n inderdaad de gal
aandoet, en menschen van galachtig temperament zeer prikkelbaar zijn) toorn, gramschap, oploopendheid; — coleriek, adj.
(fr. colérique) haastig, oploopend ; zie ver.der ond. c h o l—.
coleeren, lat. (coldre), doorzijgen ; cola,
Med. zijg door (op recepten) ; — colatie
(spr. t=ts) of colatuur (afgekort col. of
colat.) f. de doorzijging, filtreering ; ook de
doorgezegen vloeistof; — eolatorium,
een zijgdoek, doorzijgdoek, f i l t r u m; -colatoriën van het menschelijk ligchaam,
organen, door welke de uittewerpen stoffen
bereid en uit het ligchaam afgevoerd worden.

coleriek, z. ond. c o 1 è r e.
Colibri, z. k o l i b r i.
Colica, colicodynie, colicoplegie, coliek, z. ond. k o 1 o n.
Colifichet, m. fr. (spr. kolf fisjè ; van
col, con, hals, en ticker, vast maken, vast
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steken ; dus eig. halstooi) allerlei voorwerpen van opschik, beuzelingen, snorrepijperij,
sieraden van geringe waarde.
Coliséum of colosséum, n lat . (naar
den te Rome door Nero opgerichten kolos
genoemd; vgl. kolossus), coli--suzo
seo, it. te Rome het overblijfsel van liet
grootste amphitheater der wereld, door keizer
Zr e s p a s hi n u s gebouwd, die er 1-2000

gevangen Joden aan liet werken ; het was
een wezentljk amphitheater, d. i. geheel
ronde schouwplaats, met ruimte voor 11,000
aanschouwers, en is gedeeltelijk nog aanwezig; i ❑ lateren tijd de benaming van

groote prachtgebou ven tot openbaar ver maak in groote steden.
Colla, f. lat. (gr. kólla) de lijn; kleef
als voornaamste voedingstof in het meel.-stof,
collabeeren, lat. (colldbi) invallen, sa
gezwellen; zinken, da--menval,b.
len, b. v. van de krachten ; — collabeseeeren ( lat. collabesc^re), waggelen, bouw v allig worden ; — collabescent, adj.
bouwvallig, zwak ;

— collabeseéntie

(spr. t=ts), f. nw.lat. de bouwvalligheid;
-- Col1ápe las, ni. nw.lat. het zinken der
krachten, inz. bij den aannaderendeil dood.
collaboreeren, lat. (collaboráre ; vgl.
1 a b o r e e r e n) medebearbeiden, gemeenschappelijk werken ; — Collaborator, m . mid.
lat. een medebewerker, helper; — collaboratuur, f. de post van medebearbeider, helper.
Collaetanéus, m . lat. (van lac, melk ,
genit. laclis) de melk- of zoogbroeder; —
collaetanea, f. de melk- of zoogzusLet
collo destra, it., z. ond. d e x t e r.
Colláne, f. it. (collána, v. collo, hals)
de halsketting, ordeketen.

Collapsus, z. ond. col l a b e e r e n.
coil' arco, it., z. ond. arco.

Collare, n. lat. (van collum, hals) een
halsband, halskraag ; inz. een donkerklenrige
halsband met witte strooken of kant, een
kenmerk van r. kath. geestelijken.
Collas-manier,f. een door den Franschman A. C o l l a s in 1830 uitgevonden han
om door middel van eene machine-delwijs,
namaaksels van verheven voorwerpen in kopergravure voort te brengen.
collateraal, adj. nw.lat. (van con- en
lotus, genit. latéris, zijde) het geen van
ter zijde wiet iets anders in verband staat,
zijdelings, zijwaarts, eene ziwaartsche plaat sing hebbende ; -- collaterale erfgenamen, ervende zijverwanten ; — col–

laterale erfenis, coil. successie, f.
Bene erfenis, welke aan Benen zijverwant
des gestorvenen overgaat ; -- collaterale
linie, f. de zijlinie, zijverwantschap; —
collaterale verwanten of collateráles, zijverwanten, de zulken, die van broeders of zusters afstammen ; zij staan tegen
verwanten in de rechte op- of af--overd
dalende linie, d. i. tegen de ascendenten
en descendenten; — collaterale
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werken, de bijwerken eerier vesting in
betrekking tot andere, die zóó zijn aangelegd,
dat zij elkander wederzijds kunnen verdedigen, b. v. het r a v e 1 ij n ten opzichte der
beide bijliggende b a s t i o n s, en omgekeerd;
— collatereeren. eene zekere wijze
van boomen te enten.
Collatie (spr. t ts) 1), f. lat. (collati o, eig. het samendragen, van con f érre, bijeen
dragen, vergelijken, overdragen, verleenen,
enz.) de vergelijking of het tegen elkander
houden, inz. van geschriften ; ook z. v. a.
fr. collation, f. (spr. kola -sjón ; mid.lat.
tollabo en con fertum, van conferre dages,
d. i. spijzen opdragen) een lichte of geringe
maaltijd, een half- of tusschenmaal ; een
licht avondeten, inz. een maaltijd van koud
vleesch, gebak en andere verversehingen, in
onderscheiding van een gewoon warm maal
(v. a. is het woord in deze beteekenis uit
de kloostertaal genomen : bij bet sober maal,
dat men des avonds op vastendagen hield,
werd steeds een hoofdstuk uit de collatienes
patrum, van Johannes Cassianus voorgelezen, en dat wel volgens den regel van Benedictus); --- ook z. v. a. collatuur, f.
iiw.lat. liet recht ou lenen post, inz. eene
predikarts- of onderwijzersplaats te begeven,
te doen bezetten ; — collator, m. de ver
of benoemer tot eenig ambt, inz.-lenrva
tot een predik- of schoolambt ; — collatto
bondrum, lat. Jur. inbreng van goederen, d.i.
de wetsbepaling, die de erfgenamen ver—

,

plicht, om de onder de levenden geschonken

goederen van den erflater bij de boedel
te brengen ; collatio dotis, in--scheidng
breng van huwelijksuitzet; — collationeeren, nw.lat. (fr. collationner) een afschrift met het oorspronkelijk stuk vergelijken ; ook een ongebonden boek blad voor
blad doorloopen of overtellen, om te weten
of het kompleet is ; in orde brengen ; ver
gebruiken, een tusschenmaal ne -versching
eollationeering, f. het doorzien,-men;
nazien der boeken bij boekbinders en boek
-handelrs.
Collaudátie, f. lat. (collaudatio) lofverheffing ; eene gezelschappelijke, gemeen
-schapelijk
gelofte.
collé, adj. fr. (v. caller, lijmen, plakken;
vgl. tolla) eig. geplakt, gelijmd; in 't bil
dicht tegen den band liggend; —-jartspel:
collé–bal, m. een onder den band liggende
bal; — collé–stoot, m. een handstoot, stoot
van onder den band.
Collecte, f. lat. (collécta, van collipére,
bijeen zamelen) eene inzameling van belas
schattingen, geld-, gifteninzame--tingeof
ling ; het ingezamelde geld; in de R. Kath.
kerk : een altaargebed, eene korte spreuk
of een tekst, dien de geestelijke aan het
altaar afzingt of leest; ook de verkoop der
staatsloterij-loten ; — eollectanea of colleetanéën,n.pl. verzamelde aanmerkingen,
berichten, gedachten uit boeken, leesvruch ten; een uittrekselboek ; — collectie (spr.
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t—ts) f. (lat. collect)o) de verzameling, het
aantal, de menigte ; — collecteeren, nw.
lat. inzamelen, bijeen brengen, ophalen voor
de armen of noodlijdenden ; -- colleetánt,
m. een inzamelaar, inz. van gaven of aal
collectatie (spr. tie tsie) f.-moezn;
het zamelen, heffen ; — collectatierecht, het inzamel -, heffingsrecht ; —
collectief, adj. (lat. collectz,vus, a, uni)
verzamelend, vele dingen van eerie soort
samenvattend; gemeenschappelijk, in algemeen opzicht ; -- collectief–glas, een
vereenigingsglas, verzamelglas tot versterking van een brandglas; -- colléctirn, lat.
kort, samenvattend, summarisch ; — collectivum of collectief, n., z. n o m e n ; ` collector, m. Phys. de elektriciteits- verzamelaar aan de elektrizeermachine ; — collecteur, m. fr. een verzamelaar ; de door het rijk aangestelde verkooper
van loterij -loten.
Colléga, m. lat. een ambtgenoot, ambstbroeder ; medearbeider, medeleeraar, mede
— collegaschap, het ambt--onderwijz;
genootschap ; — collegium, lat., of collegie, n., pl. collegia, gew. collegies, ieder tot een bepaald doel vereenigd
gezelschap, ambtsgezelschap, - vereeniging,
-vergadering; de vergaderplaats-zelve ; ook
oneig de lessen der professoren aan de hoogescholen en athenwën ; in Engeland eene
soort van bijstichtingen der hoogescholen,
waarvan de studenten (fellows) met de leermeesters en regenten (tutors) in afzonderlijke gebouwen bij elkander wonen ; — collegium
illustre, lat. Bene hoogeschool voor jonge edellieden ; C. medicum, de raad der gezondheid,
gezondheidsraad; C. publicum, eene openbare
voorlezing of les, die omniet door den leeraar
wordt gehouden ; C. priviituwn, eene bizon
les, die door de toehoorders betaald-der
wordt ; C. privatissi inum, les, die enkel voor
éénen of voor weinigen wordt gehouden ; C.
sacrum, de heilige vergadering, n.l. der kar
te Rome ; — finantie–collegie,-dinale
de raad van beheer, het ligchaam, dat met.
het bestuur van de staatshuishouding belast
is ; -- collegiaal, of als adverb. coltegiahter, nw.lat. ambtsbroederlijk, eenstemmig
in bediening (leven, handelen, enz.); in vergadering van al de ambtsbroeders; met hunne toestemmin ; — collegiaal–systeem, n.
in het staatsbestuur: de inrichting, volgens
welke eene handeling der regeering, een
openbaar bevel, besluit, enz. niet van een'
enkelen staatsambtenaar, maar ten minste
van drie stemvoerende medeleden moet uit
tegenstelling met bureaukra- -gan(i
t i e); in het kerkelijke recht ; het stelsel, dat
de kerk uit eene vereeniging van vrije medeleden bestaat, die hunne aangelegenheden
door genootschapsbesluiten bepalen (in tegenst.
met het territoriaal en episkopaals y s t e; e m) — collegialiteit, f. het ambtgenootschap , de ambtsbroederlijkheid; -Collégianten, ook Rijnsburgers, m.
;

COLLEGATARIUS
pl. een gezelschap of genootschap, na 1619
ten gevolge der mishandelingen, waaraan de
Remonstranten in )Holland toen ten doel
stonden, opgericht door de drie gebroeders
van der C o d d e te l"Tarnlond, later ver
naar R ij n s b u r g; de vergaderingen,-legd
die ook elders op hun voetspoor ontstonden,
noemde men c o l l e g i a n; geene bijzondere
leerstellingen, maar liefde en verdraagzaam
vrij van allen sectegeest, was hun-ied,
kenmerk ; tegen het einde der 18de eeuw
geraakte hun genootschap in verval ; —
collegiaat, ni. een stiftslid, stichtsheer;
ook, n. het stift zelf;-- eollegiaat-kerk,
eene onderstifi.skerk ; eene dom- of stichtskerk, die geenen bisschop, maar enkel eenen
proost of deken aan haar hoofd heeft ; —
collegiatuur, f. op universiteiten een
gebouw, waarin studeerenden onder opzicht
van leeraars bij elkander wonen, eerst te
Parijs, later ook op duitsche universiteiten
opgericht.
Collegatarius, m lat. (vgl. 1 e g a t ar i u s, ond. 1 e g e e r e n 1), een deelhebber
aan eerie vermaking of testamentsbeschikking, mede-erfgenaam.
Collegia, collegie, collegianten,
enz., z. ond. c o 11 e g a.
col legno, z. legno.
Collerette, f. fr. (vul col, con lat.
collum, hals) een kleine doek of shawl, waarmede de vrouwen zich soms den hals en de
schouders b@dekken, een halskraagje ; —
collet, n. (spr. kolé, it. collétto) een rij buis, ruitervest, een rijwambuis, kolder ;
iemand bij zijn collet grijpen, d. i.
hem bij den kraag nemen, hem gevangen
nemen.
Collesis, colletica, z. k o 11 e s i s, enz.
Colli, z. collo.
collideeren, lat. (collidëre) op elkander
stooten. samnentrelien, elkander ontmoeten,
botsen ; ook met elkander twisten, strijden,
in aanraking komen; — collizie, f. (lat.
collisio) het op- elkander-stooten, de botsing,
het tegen- elkander-twisten of -druischen van
krachten, wetten, plichten, enz. ; de beklemd
verlegenheid, nood.
-heid,
Collier, n. fr. (spr. l oljé ; lat. collbre,
z. ald., van colluum, fr. col, coo, hals) de
halsband, het halssnoer, de halsketen.
colligeeren, lat. (colligérc) zamelen,
inzamelen, verzamelen, gevolgtrekkingen maken ; verbinden, binden ; zich herstellen.
collimeeren, lat. (crollinná-re) een oog
hebben, bedoelen, zijn uitzicht op iets-merk
vestigen ; --- collimátie of collimátielijn (spr. t ts), f. Astron. de gezichtslijn,
de rechte lijn, in Ns elke het oog met een
instrument op een te meten voorwerp is
gericht of vizeert, b. v. bij de verrekijkers
de lijn, die door het middelpunt der beide
glazen gaat, de zoogenaamde optische as
des kijkers, dewijl men in die as ziet en
meet.
Colliquátie en colliqueseentie
-
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(spr. t=ts), , f. nw.laf . (van co.liquescère, vervloeijeii, smelten) Med de samensmelting,
versmelting, smelting, vermindering der vaste
deden met cver,-loedige uitscheiding en ver
samenhang der vochten ; ----- col--minder
liquatie--koorts, de rrotkoorts — colliquatief, adj. smeltend, samensmeltend,
vervloeijend ; — colliquatief zweet, m.
een hevig, afmattend zweet; -- colliqueseent, adj. vervloeijend, smeltend.
Collitigánt, m. nw.lat. (vgl. 1 i i ig e e r e n, enz.) een inedestrijder.
Collizie, z. collideeren.
Collo, m. pl. colli, it. (v. 't lat. col
lam, hals, mid.lat. een bundel, die aan den
hals werd gedragen ; vgl. c o 1 p o r t e eren)
Kmt. eene kist, een vat, fust, stuk, eerie
baal koopwaren, b. v. ik heb G colli (kis
-ten,
vaten, balen) ontvangen.
colloceeren, lat. (collocbre, vgl. locus,
enz.) stellen, plaats aanwijzen; — eolloeatie (spr. t=ts), f. de stelling, plaatsing;
Jur. de rangschikking der schuldeischers, de
vaststelling der orde, waarin zij betaald
zullen worden; collocatie–vonnis, de
beslissing van de volgorde der schuldeischers
in het concours-proces.
Collocutie, z. ond. colloqueeren.
Collodium, n. nw.lal. (van 't gr. hol lödes, lijmachtig, kleverig, van kolla, lijm)
eerie stof, die men heeft verkregen door
oplossing van het schietkatoen in zwavel a ther en die als chirurgisch kleefmiddel,
ook in de photographic wordt gebruikt.
colloqueeren, lat. (colloqui; van loqui,
spreken) samensprekei,, een inondgesprek
houden, afspreken ; een onderzoek doen ; —
colloquium, j). of collocutie (spr.
;

-

t ts), f. de samenspraak. liet gesprek, inz.

echter het onderzoek, waaraan de protestantsche geestelijken vóur hunne bevordering
bij wijze van gesprek net één of meer leden hunner geestelijke overheid zich moeten
onderwerpen; — colloquyurn caritatz=v'usn, een
gesprek in der minne, een verzoenings-onderhoud.
Collothum, n. een perzisch gewicht
van 2;i sextarios.
collucteeren, lat. (collucldri) strijden,
worstelen ; -- colluctátie (spr. lie= Isle)
f. de strijd, kamp, worsteling, doodsstrijd;
— eolluctátor,, in. de kanlpvechter,
strijder.
colludeeren, lat. (cull ud cre, van l url Nvve,
spelen) eig. samenspelen ; Jur. in geheime
verstandhouding zijn, onder ééne deken steken, zich met zijne partij ten nadeele van
Benen derde v erstaaaii ; --- colluzie, f. (lat.
collusto), eolludium, n. eerie geheime,
bedriegelijke verstandhouding, doorgestoken
kaart ; — eolluzÓrisch, adj. heimelijk
afgesproken, doorgestoken, geknoeid.
Collutorium, n. nw.lat. (van collucre,
uitspoelen, samenspoelen) 117eó. de mondspoeling --- coiluvies, f. of colluvie,
f. liet samenvloeijen, inz. de samenvloed van
-

;
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onreinheden ; colluzies ga,slrico, Med. de ver
-ontreigdspjwn.

Collyben,enz.,collyrium,z. Jo i 1---.
Colma, f. it. (v. colmare, overvloeijen)
de springvloed in de Adriatische zee.
Colmar of colmart, f . eene soort van
groote, zeer groene en duurzame peren.
Colmáta, f. it. (van colmare, vullen,
dempen) de landverhooging, de manier, vol
welke men het met slib beladen wa--gens
ter der rivieren op eene vlakte inlaat, het
door dijken afsluit en na beziuking der aard
weder aftapt, welke bewerking her--deln
haald wordt, totdat de grond de tot bebouwing vereischte hoogte heeft verkregen.
Colocázie, f. (lat. colocasia, gr. kolokasia) Bot. de egyptische of grootbladerige
aronskelk, egyptische boon, kalfsvoet, eene

eetbare plant in de Morgenlanden.
Coloegli, m. de zoon van een' turkschen soldaat en eene algerijnsche vrouw.

colombien of colombien-kleurig, z. ond. columbarium;—COlombíne, f. de minnares van harlekijn, Bene
staande rol of masker op het ital. tooneel
(het tot een' eigennaam geworden colombíne,
duifje, waarmede harlekijn zijn liefje door-

gaans aanspreekt); ook duivedrek , eene
goede mest ; nog, Bot. akelei, zekere plant.
Colomne, f. (sp. colunarto, it. colonnato) een zuildaalder, piaster in liet voormalige spaansch Amerika, op welker Bene
zijde de k o 1 omm e n of zuilen van Hercules staan afgebeeld.

Colon, z. k o 1 o n — colonaat, co;

lonie, enz., z. ond. c o l o n u s.

Colonne, f. fr. (provenc. en it. colonne
lat. columna, vgl. k o 1 o m) eig. Bene zuil,
pilaar, k o 1 o m ; Mil. een gedeelte van een
optrekkend leger, eene heirbende, lange strijd
colonne coupée, fr. (spr. —koepé')-schar;
eene dubbele of koppelschaar; colonne pleine,
Bene geslotene of ineengedrongen schaar ;-colonne – marseh , het optrekken bij
scharen of c o l o n n e n colonnewegen,
wegen, waarop men met alle soort van wapens kan marcheeren (zij worden daar, waar
'de eigentlijke weg niet deugt, over de vel
aangelegd en door opgestoken stroowis--den
.chen (jalons) aangeduid -- colonnade,
f. eene zuilenreeks of -rij, een op zuilen
rustend gebouw ; staan de zuilen in den
voorgevel van een gebouw, dan heeten zij
portiek ; staan zij er rondom, dan noemt
men die colonnade peristv lum; staan zij
dubbel, p o l s t y l u ni ;— colonél, m. fr.
;

;

(in plaats van col o n n e 1, d. i. eig. aanvoer
colonne) kolonnel,de overste,-dern

een opperofficier, die een regement aanvoert;
bij boekdrukkers eene letter, die het midden houdt tusschen b r e v i e r en n o n p ar e ii ; — colonel – général (spr. — .zjenerál), bevelvoerend generaal ; -- colonel
lieutenant (spr. —1jeut'nása), z. v. a.
overste-luitenant, luitenant-kolonel.
Colónus, m., pl. colóni, lat veld-
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houwers, land- of akkerlieden ; inz. de bewoner of bruiker van een colonaat. ; — COlonaat, n. lat. (cclontntus, m.) pachtgoed,
Bene bouwerij, die den heer jaarlijks eenen

cijns of eene schatting heeft te betalen ; -eolonaticum, n. nw.lat. de dienst, die
de bruiker verplicht is aan den grondeigenaar te bewijzen ; -- colonie, f. lat. (colonia) eene planting, volkplanting, aanbouwing, een plantstaat; in 't algemeen alle
gezamentlijk uittrekkende menschen, 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 Bene enkele
gemeente zij ; ook een bijezwerm ; — COloniaal , adj. nw.lat. wat eene volkplanting of aanbouwing betreft, van haar afkomt , enz.; coloniale handel, de handel,
die met voikplantingen wordt gedreven ; —

eoloniale waren, waren uit vreemde
plantstaten, vooral uit de Indiën, b. v. kof
e, suiker, thee, kruiderijen, specerijen, rijst,-fi
katoen, verfbout, enz. ; — eolonizeeren,
Bene volkplanting of colonie oprichten ; —
colonizátie (spr. l=ts), f. het heentrekken naar, nederzetten in, aanbouwen van
een ander oord ; -- colonist, ni. een aan bouwer, planter , burger van eene volkplanting.

Colophonium, z. k o 1 o ph— ; -- Coloquinth, z. koloquinth.
color, m. lat. de kleur ; de schijn, Netvoorkomen, voorwendsel ; sub - colöre Joris,
onder schijn, voorwendsel van recht ; --

eoloreeren (lat. colorkre) kleuren, verw e n, met kleuren of verwen dekken ; ook
eenen schijn geven, verschoonen, veront-

schuldigen, bemantelen, verbloemen ; — CO-

loraménto, m. it. de manier van plaat
rangschikking van schilderijen, enz.; —-sing,
coloratie (spr. t=ts), f. nw.lat. de kleuring, verwing; kleurspeling, kleurwisseling;
— coloratuur, f . nw.lat. Muz. Bene kun
stemwending, stembuiging, een sprong-stige
of loop, het sleepen der toonen ter versie
liet, gezang; — colons, m. pl.-ringva
Halfturken, menschen, die uit de vermenging van 'Fuiken met Negerinnen of Moorinnen zijn geteeld ; -- colorist, m. (fr.
coloriste) een kleurgever, verfbereider; een
goed colon i si is een schilder, die de kleuren zuiver en juist, op zich - zelven en in
Bene schoonti verhouding tot elkander, weet
op te dragen ; — coloriet, n. it. (coloríto,
fr. colons) de kleurmenging, het kunstig
mengen der verw e n 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 ; — colórimeter,m .Chim.
kleurmeter, een werktuig geschikt tot toet
handel (bedacht-singderova
door Lablllardière te Rouaan).

Cobs, colossus, z.

kolos

; — Co-

losseum, z. coliseum.

Colóstrum, n. lat. de eerste moeder-

COIAIALGIE
melk na de bevalling, biedt; — Colostrãtie (spr. tie tsie), t. de zogziekte ; —
colostraat, in. en f. een zogziek kind.

Colpalgie, colpitis, colpocele,
euz., z. k o l p--.

colporteeren, fr. (colporter, eig. [ waren] aan den hals (I ragen, van col, hals, en
porter, dragen ; vgl. e o 11 o) met eene marskraam rondloopen, waren langs de deuren
venten, te koop bieden ; -- colportage,
f. (spr. --tá-zj') de marskramerij ; — Colporteur, m. een marskramer, straatkoopman, pakdrager; een last- en waterdrager;
een koopman in oude boeken, boekenist;
een rondventer van loterijbriefjes, c1 e b i t a n t.
Coltellaten, m. p]. it. (van coltéllo,
mes ; van 't lat. colter, verkl. cultellus) eig.
messteken ; scherpe zetten, vinnige aanmerkingen.
Colti of COltis, n. fr. een hoekkabinet, uitstek, een klein uitstekend vertrek
aan het einde van een gebouw ; ---- voor
schuit, luizeplecht.
-plechton
Colubrine, f. (mid.lat. en it. colubrina,
eig. adder, slang, fr. couleuvrine ; van 't lat.
coluber, eene kleine slang) eene veldslang,
een slangstuk, een zeer lang stuk geschut
uit de 1 Sde en 16de eeuw.
Colum, n. lat. (vgl. c o 1 e e r e n) een
doorzijgvat, f i 1 t r u m, inz. voor den altaarwijn in de r. kath. kerk.
Columbarium, n., p]. columbarIën, lat. (van (oluinba, duif) een duiveslag; ook eene afdeeling of nis in de oud
-romeinschgafwlvtrbeingd
urnen of aschkruiken ; — columbien (lat.
columbinus, a, um) of columbien-rood,
adj. duivenhalskleurig, uit donkerrood en
blaauw bestaande.
Columbatzer mug, een voor het vee
zeer schadelijk tweevleugelig insect, inz. in
Zevenbergen (Transsylvanië).
columbien, z. ond. e ol um barium;
—columbine, z. ond. columboworte1.
Columbium, n. een enkelvoudig metaal, ook tantalium geheeten, door H a tchet en Ekeberg in 1801 en 1802 ontdekt. Het werd gevonden in een stuk erts,
dat uit Massachusetts, een' der stalen van
de N.amerikaansclhe Unie, werd overgezonden. 'Van daar de naam, dien het ontving
ter eere van Christoph) rus C o 1 u m b u s.
Columbo–wortel, de zeer specerij
riekende, bitter smakende wortel, van-achtig
eene op Ceylon, in de omstreken der stad
Colombo, groeijende plant, die eene uit
artsenij is tegen het zuur, zwakke-munted
ingewanden, enz. ; — columbine, f. een
bittersmakend kristallizeerbaar Planten zout
of alkaloïde uit dien wortel.
Coliímbus, m. gr. N. H. de duiker,
een watervogel.
Columellen, f. pl. lat. (coluniellae, sing.
columella, verklw. van columnna) eig. pilaartjes, zuiltjes ; rolronde versteeningen ; — colwmelltre.c (levies, f. pl. de hoektanden.

—
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Coluren, z. k o l u ren.
coin--, lat. voorz., z. con.
Cnma, f. lat. het hoofdhaar; coma caesar)a, Med. poolsche vlecht (eene haarziekte).
Comb, coom of coomb, n. (spr.
krom, koem-) eene engelsclie korenmaat van
i bushels of schepels 145,39 kop.
combabizeeren, combabuzeeren, iron. zich zelven ontmannen, gelijk
C o in h T b u s, een S riër, deed, om zich bij den
koning, wiens gemalin S t r a to n i c e hij begeleiden moest. van alle verdenking te zuiveren;— combabisch,adj. ontmand, gelubd.
Combat, n. fr. (spr. konbá) de strijd,
kamp, het gevecht, treffen ; — combatteeren (fr. combatt re), vechten, kampen,
strijden ; — combattánten, m. pl. (fr.
combattants) strijders, kampvechters, weerbare mannen.
combibeeren, lat. niet elkander drinken ; zwelgen ; — combibo, m. de mededrinker, drinkebroer.
combineeren, lat. (cambind e) eig.
paarsgewijs verbinden (van bin-i, twee aan
twee, bis, tweemaal) vereen gen, samenstellen ; het gecombineerde leger, het (uit
troepen van verschillende natiën) samengestelde leger; ook vergelijken en berekenen ;
combinándo, door tegen elkander houden of
vergelijking der rekening, enz. ; — Combinabel, adj. nw.lat. (fr. combinable) ver
te verbinden ; — combin&--enigbar,
tor, m. de verhinder, samenvoeger ; de
luchtverzamelplaats aan blaasbalgen ; -combinatie (spr. t ts) en combi
f. eig. verbinding van twee din--nerig,
gen (bina); in 't algemeen, verbinding van
velerlei dingen, voorstellingen, begrippen,enz.;
koppeling, paring, vergelijking en berekening
van verschillende dingen ; Math. de verbinding van eenige dingen uit vele gegevene,
zonder acht te slaan op hare opeenvolging
of orde; de verbondene dingen heden e l em e n t e n ; — combinatie–slot, n. kunstig slot, dat alleen geopend kan worden
door bekend te zijn met het in-verbandbrengen van zekere bewegelijke deelen ; -eombinatórisch, adj. samenhoudend,
verbindend, saarnvoegender- en vergelijkenderwijs ; — combinatorica, of combinatie-leer, f. (ars combinatorTa) de
wetenschap van de wetten der samenstelling
van gegeven dingen.
combleeren (spr. koi'tbl—), fr. (cornbier, van 't lat. cumulare) opeen hoopen,
vullen, overladen.
combureeren, lat. (combur(1 e) verbranden, verbranding verwekken. ontsteken;
— combustibel, adj. nw.lat. brandbaar,
wat zich laat verbranden, wat vuur kan
vatten ; — eombustibihen, n. pl. brandbare stoffen, brandstoffen ; — eombustibiliteit, f. brandbaarheid, verbrandbaar
— combustie, f. de verbranding,-heid;
het verbranden, ook de brandschade ; conzbust'o.cpontan?a, de zelfontbranding des men,
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schelijken ligchaams, waarbij liet ligehaam
geheel tot asch wordt gebracht door een
vuur, dat zich an zelf ontwikkelt : een
verschijnsel, door vele geneesheren toegeschreven aati liet misbruik van geestrijke
dranken.
Comecia, zie onder comes.
Comédie, z. k o m e d i e — comédie à
t ivoir, fr. (spr. komedí' a tiroár) een tooneelstuk, waarvan de tooneelen, ofschoon door
eene en de zelfde plaats verbonden, geen'
samenhang niet elkander hebben, een schuif
-ladestuK.
Coinédo, m. lat. een vreter, vraat, slem
pl. eomedónes, Med. niedeëters,-per;
kleine zwartachtige, verhevene puntjes in
de huid, welke daaruit gedrukt kunnen worden, en er dan uitzien als draden of kleine
wormen, en uit verharde l y mplia, met vuil
vermengd, bestaan.
Comeet, z. komeet.
come prima of e. soera, it. Muz. als voren,
als boven; come sta, it. gelijk het daar staat,
zonder willekeurige versiering.
Comes, m., pl. eomites, lat. gezel, begeleider, gezelschaphouder ; Muz. de herha
hoofdthema der fuge in eene-lingvahet
andere stem; inz. bet gevolg der latere
rom. keizers ; van daar de titel van ver
bof- en staatsbeambten ; in de mid--scheidn
deleeuwen z. v. a. graaf (van daar het fransche c o m t e, it. conti, sp. condi, provene.
corns, accus. comte); comes palatfnus, een
paltsgraaf; — eomeeia, liever cometia
of eomitia (spr. t=ts), f. mid.lat. een
graafschap, de rechtsban van eersen graaf.
eomestíbel, adj. nw.lat. (fr. comestible;
'van 't lat. comedére, opeten) eetbaar, geniet
— eomestibiliën, n. pl. eetwa--bar;
ren ; — comestibiliteit, f. de eet
-barheid.
Cómfort,m. eng. (eig. versterking, hulp,
troost, fr. con fort, van 't lat. con fortëre, sterken) gemak, genoegen, rust, welbehagen,
tevredenheid, al wat tot een ongestoord en
vreedzaam genot van het leven dient ; —
comfortable, adj. (spr. kómforteb'l), behagelij k, genoegelijk, gemakkelijk, verkwik
genotrijk, enz. ; -- comforter, in.-kelij,
eig. trooster ; een regenmantel.
comíek, comique, enz., z. k o m i e k,
enz.
Comitaat, z. onder c om i t e e r e ii.
Comité, n. fr. (eng. committee; van 't
lat. committ?re, opdragen, aanvertrouwen)
eerie verzameling van beraadslagende personen of gecommitteerden, eene verga
onderzoekers; het onderscheidt-deringva
zich van de commissie meestal in zoo
verre, dat liet niet een enkel geval in beraadslaging neemt, maar de eigenschap der
duurzaamheid in zich sluit; comité secret, fr.
(spr. --sekrè) in Frankrijk elke zitting der
kamers, die met geslotene deuren plaats heeft;
committee general, eng. (spr. koimmittie dzjén.nerel) in Engeland het hooger en lager huis,
;

,

wanneer de gewone vorm der discussie voor
eene vrijere wordt verwisseld, en een lid
meermalen liet woord kan nemen.
comiteeren, lat. (comittri) begeleiden, uitgeleide doen ; — comitaat, n. liet
geleide, gevolg, de vergezelling ; ook een
kreits, ban of district in Hongarije.
Comitia, f. lat., of comitiën (spr.
ti tsi), pl. (van den sing. comiit)'unn, het
oord der beraadslaging) volksvergaderingen
bij de oude Romeinen ; rijks- of volksvergaderini;en, rijksdagen.
Comitief, n. nw.lat. (van comes, z. a.)
eene schriftelijk opgedragene bevoegdverklaring, volmachtiging, volmacht; inz. sedert de
14de eeuw de bevoegdheid der paltsgraven
van het keizerlijke hof om zekere ambten,
waardigheden en rechten uit te deelen.
Comma, z. komma.
commandeeren (fr. commander, it.
commmandare, provenc. comandar, vats 't lat.
commenddre, overdragen, toevertrouwen, van
mandare, opdragen, bevelen) bevelen, gebieden, aanvoeren, beheerschen ; liet omliggende
overzien, bestrijken ; -- commandant,
m. de opperbevelhebber eener vesting, de
stadsbevelhebber, stads- of plaatsoverste, opperkapitein ; — commandantuur, f.
de woning of waardigheid van den bevelhebber der plaats; — commando, f.
Mil. een bijwerk bij vestingen ; — COmmandemént, n. het bevel, gebod ; de
macht om n over een leger te gebieden ; de
hoogte, het overzichtspunt bij vestingen; —
commandeur, m. de bevelhebber, aan
ook de op--voerdntpaflig;
perste eener ridderorde, of een ridder uit
eene der hoogere ordesklassen ; -- Commandeur– of commodore–schip
(vgl. commodore), het schip, waarop zich
de bevelhebber van het smaldeel bevindt ; bij
koopvaardijvloten het vooraanzeilende schip
(convoy- schip, eng.), dat de andere voert en
samenhoudt, en deswege een licht op den
grootgin mast heeft: — commando, n.
het bevel, bevelwoord ; de hoogste macht,
het recht om te bevelen ; ook een afgezonden troep of bende soldaten : Knit. de last,
de bestelling ; — commando –fluit, eene
metalen fluit, waarvan men zich op zeeschepen tot het bijeenroepen der matrozen
bedient ; — commando-staf, de staf
des veldheers, het teeken zijner opperste
waardigheid ; — commando-woord,
het bevelwoord, op het welk eene handgreep
of eene beweging moet gemaakt worden.
Commandite, f. (it. commándita, fr.
cornmandíte, of société en commandite (spr.
—an liomaItdiét') Kmt. eene handelsvereeniging, een stil gezelschap van handelaars,
welker medeleden alleen hun geldelijk aandeel toebrengen, zonder werkelijk deel aan
de zaken te nemen, terwijl één of meer verantwoordelijke handelaars (insgelijks commandite of coinplementair, fr. associé
géra'nt of coml)léinen(aire, genoemd) de werk-
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zaamheden verrichten ; ook een bijhandel,
nw. lat. (van mensa, de tafel) de dischgenoot ; kostganger.
door een handelshuis in eene andere plaats
commensurabel, nw.lat. (vgl. ni e nopgericht; associé en commandite, z. a s sos u u r, enz.) liet geen zulk eene verhouding
c i é ; — commanditair, in. (fr. comtot een ander ding heeft, dat men het eene
manditaire) een medelid van een commanmet het andere of beide met de zelfde maat
dit.e-handel, de grondlegger, liet hoofd van
kan meten ; meetbaar, onderling meetbaar,
een handelshuis, dat door eenen gevolmachtigde wordt bestuurd ; — commandiet gelïjkmeetbaar , of -uitmeetbaar ; – comof eommanditíst, m. hij, die voor zijne mensurabiliteit, f. de meetbaarheid,
gelijk- of samenmeetbaarheid, de geschikt eigene rekening aan een ander waren bestelt.
Comm.ando,z.ond. eonimandee ren.heid om niet eene zelfde maat genieten te
worden.
commedia dell' ante, it., z. k o m e d i e.
Comment, adv. fr. (spr. 1cornán); v.
comme it faut, fr. (spr. koinm'iel fó) gelijk het behoort of past, naar behooren, in
comme, lat. quombdo, hoe, niet den adverorde, best, netjes, voorbeeldig, enz.
bialen uitgang ment, it. mente, oorspr. de
Commelíne, f. nw.lat. (commelïna)
ablat. v. mens, genii. mentis, geest, gemoed)
Bene plant in Amerika en Japan, uit wel- hoe, op wat wijze, waarom? (In Duitschker bloembladeren men eene soort van ulland wordt dit woord als subst. m. gebruikt
in de beteekenis van: gewoonte, gebruik,
tramarijn-verve bereidt (zoo geheeten naar
den nederlandschen kruidkenner Joanne s
manier, heerschende toon onder de studenComme 1 i n in de 1 i de eeuw, die den
ten, en dan kommént uitgesproken).
Commentair, m., pl. commentaAmsterdamschen hortus medicus aangelegd
en eens historia plantbrwrn- daarvan geschrerien, lat. (commentar)us, pl. —rzi, scil.
ven heeft.
liber, boek, oorspr. een aanteekenboek, gecommemoreeren, lat. (commemor ire) denkboek, dagboek, van commentdri, overzich bezinnen, bedenken ; vermelden, verha- denken, eene overdachte zaak opteekenen.
verklaren) +1: verklaring, uitleg ig, ophellen, gedenken ; — eommemorátcc1, adj.
(lat. cornmemorabiilis, e) gedenkwaardig; — dering; een geschrift, dat tot uitlegging van
commemorátie (spr. (= ts) f. (lat. com- een ander dient ; — eommenteeren
(commentdri), verklaren, ophelderen, met
rnemoratio) de gedachtenis, herinnering, ver melding; de aanroeping der heiligen in 't uitleggingen voorzien, b. v. een boek; --gebed ; commemoratio omnium fidelium, het eommentátie (spr. tie=tsie) f. (lat. comfeest aller zielen C. omnium sanctórum, mentat)o) verklaring, opheldering; — Commentátor, m. een uitlegger, verklaarder,
het gedachtenisfeest aller heiligen.
schrijver van verklaringen, aanmerkingen, enz.
Commendabel, cornmendamus, Commendatie, z. ond. coin in e n d e e r en.
Commenthur, z. c o m m e n d e.
Corméntum, n. lat. (v. comminisci,
Comménde, commenderie, f.
(mid.lat. comnmenda, van het lat. (ommendare, uitvinden, verdichten) eene verdichting, onaanvertrouwen, opdragen ; fr. cominanderie)
waarheid, leugen ; camrnentitia eintio, z.
oorspr. de voorloopige overdracht van eens emtio commentiti-a.
opengevallen prebende aan eenen geestelijke
Commerage, z. ond. c o nl nl è r e.
tot aan hare wedervervulling ; vervolgens Commercium, n. lat. (van con- en
in 't algemeen de prove, ordesprebende ; het merx, koopwaar) of commercie, fr. comgebied eens orderidders ; — eom.mendá- mérce, fr. de handel, koophandel, het
tor, mid.lat., of commendataire, fr. handelsverkeer, de koopmanschap, nering;
ni. een provenier, een abt, prior, enz., die de omgang, het verkeer, de gemeenschap;
de inkomsten van een geestelijk goed geniet, de wederzijdsche verhouding ; comrnerc)uin
bezitter eener prebende is ; --- eommen- epistolr cum, lat. de briefwisseling; — Comthur of komthur, m. hoogd. (spr. u= meree, n. een zeker kaartspel, waarbij
kaarten geruild worden en dat met een wil oe; mid.lat. commendar izs, fr. commandeur)
lekeurig getal personen kan gespeeld woreen ordes- provenier, de bevelhebber eener
den, een gezelschapsspel ; — eommerorde.
commendeeren, lat. (commenddre) ceeren, fr. (commercer) handelen, handel
aanbevelen ; cornrnendurnus, wij hevelen hem drijven ; --- cominereable, adj. fr. (spr---.
aan, het formulier, waarmede de bisschop sábl') verkoopbaar, tot omzetting in den han pelijke of pauselijke inwilliging tot de keus del geschikt; toegankelijk, gedienstig, hupsch
in den omgang ; — commercie –traevan eenen candidaat gegeven wordt;
commendábel, adj. (lat. commendabilis, taat, n. een handelsverdrag; -- Come) aanbevelenswaardig ; --- eommendá- mereiëel, adj. fr. wat tot den handel
behoort, b. v. com.inerciëele profijtie (spr. t ts) f. de aanbeveling, aanprijzing ; het gebed voor eenen gestorvene ; —
ten, handelsvoordeelen, enz.; commercielleeommendatoriën, f. pl. later lat. com- ment, fr. (spr. —mán-) op koopmanswijze,
naar koopmanstijl.
mendatoriae littérae) aanbevelingsbrieven,
inz. van eenen bisschop voor reizende geesCommére, f. fr. (van con- en mére,
telijken.
moeder) de peetmoei, doophefster; eene babCominensális of commensaal, m. belaars!er, klappei ; -- conlmérage, f.
;

,
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(spr. —rá-zj') het geklap, de stadspraatjes,
oudwijvesprookjes.
Commettant, commies, enz. z.
ond. committeeren.
commigreeren, lat. (commigri re) met
al de zijnen uitlandig gaan, verhuizen om
zich gezamentlijk in een ander land te vestigen ; — commigratie (spr. t ts) f.
(lat. conimigratio) de landverhuizing.
Commilitónen, in. pl. lat. conmmilito,
pl. commi.11tónes) cig. medestrijders, wrapenbroeders; schoolgenooten, medestudenten, inz.
aan hoogescholen.
commineeren, lat. (comaninári) dreigen, bedreigen ; — comminátie (spr.
t ts) f. de bedreiging, waarschuwing ; cum
comminatióne, met bedreiging; — cornmintor, m. de bedreiger, waai'schuwer;
— cornminatórisch, adj. bedreigend,
waarschuwend.
Comminíster, m. nw.lat. (vgl. in i n i sL e r) eig. een medebedienaar ; in Z v eden
z. v. a. d i a k o n u s; ook de titel der bis
-schopenvawrd
paus.
comminueeren , lat. (comininuere)
verbrokkelen, verminderen, verzwakken; —
connminitie (spr. t—is) f. het fijnstooten.
commisceeren, lat. (commisc "re) ver
; — eommiscíbel, adj. vermeng--meng
baar ; — commíxtie en comrixtuur, f. de vermenging.
commisereeren, f. lat. (commisevnri)
medelijden hebben, beklagen, zich ontfermen ; — commiseratie (spr. t=ts) f.
lat. (commiseratio) de ontferming, liet er
medelijden ; — eommiserábel,-bartne,
adj. nw.lat., medelijdens -, beklagenswaard;
---- commiserator, m. de erbariner.

Commissariaat, commissaris,
commissie, enz.,z. ond. c o m m 1 t t e er e n.
COmmissuur, f. lat. (commissura, van
conimittére, samenvoegen, verbinden) het
punt of de plaats, waar twee deden zich
vereenigen, de naad, voeg; zoo noemt men
c o m m i s s u u r der oogleden, der lippen
enz. de hoeken, welke zij ter plaatse hun
-nervig
vormen.
committeeren, lat. (committére) last
geven, aanvertrouwen, volmacht geven ; —
committent, of fr. commettant, m.
de lastgever, hij, die aan een ander iets opdraagt, volmacht geeft ; — gecomm.itteerde, m. de lasthebber, hij, Wien de
verrichting eener zaak op last of op rekening van anderen is opgedragen ; — Committief, n. nw.lat. een lastbrief, eene geschrevene volmacht; — commies, m. fr.
(commis) een zaakbezorger; een handeisbediende, kantoorschrijver, factoor; een landsof stadsbeambte, die tegen smokkelarij moet
waken, een accijns- of impostwachter, gem.
verklikker ; nog wordt het woord c o m m i e s
gebruikt in samenstellingen, en wel van dingen, welker vervaardiging en levering aan
anderen bij menigte wordt opgedragen, b.v.
commiesbrood , soldatenbrood, veld-

COMMODUS.
brood; — commis-voyageur, m. fr.
(spr. Komi-woaja-zjeuur) een reizend handels
— commissaris, m. (nw.lat.-bedin;
commissart'us, fr. commissaire) een gelastigde,
volmachthebbende; de bestuurder van eene
vereeniging, societeit, club, enz.; opzichter,
bezorger, aanteekenaar van brieven, goede
aan de veren — commissaris-ren,z.
des konings, nieuwe titel in Nederland
van de voormalige gouverneurs of hoofden
van het binnenlandsch bestuur der provinciëu ; -- commissarius perpetIuus, een voort
aanblijvend zaakvoerder, gevolmach--duren,
tigde, enz,; — commissariaat, n. liet
ambt, het kantoor van eenen commissaris;
de duur van zijnen diensttijd; -- coMmYssie, I. (fr. commission) de aan een ander opgedragen last, taak, bestelling, bood
personen, die in last hebben ze--schap;de
kere zaak gemeenschappelijk uit te voeren,
te onderzoeken (vgl. comité) ; ook het geen
een koopman voor de bezorging eener zaak
aan zijnen lastgever in rekening brengt ;
ex commissióne, krachtens den verstrekten
last; cornmisslo fe,(idi, de verbeurte van 't
leengoed ; — comme ssieboek, n. Kml .
het bestelboek, waari n de bestellingen of cornmissiën worden opgeteekend; -- commissic-brief, m de brief, waarin de uitvoering
van eenen last wordt opgedragen ; — commissie-bureau, n. eene inrichting, een
kantoor, alwaar tegen zekere betaling lasten , bestellingen of commissiën worden aan
bezorgd — commissie--genom
goed, n. waren, boeken, die een koopman,
een boekhandelaar voor rekening des eiáenaars verkoopt; -- commissie-handel,
m. de handelstak, die hoofdzakelijk bestaat in
het bezorgen van zaken voor rekening van
anderen tegen geëvenredigde percenten ; —
commissionnair, m. (fr. comrnissionnaire, mid.lat. commissionarius) een lasthebber, zaakvoerder, inz. in bepaalde gevallen,
vooral van koophandel; hij, die de commissien of bestellingen voor een handelhuis, eene
fabriek, enz. opzoekt, aanneemt, bezorgt;
ook wel iemand, die men tot het doen van
boodschappen gebruikt ; — commissoriaal, adj. belast, opgedragen, aan eene
commissie in onderzoek geven.
commixtie, commixtuur, z. ond.
eommiseeeren.
;

;

cominoda, commodans, commodatie,
commode, z. ond. commodus.
Commodore, in. eng. (spr. konimodóór; waarscb. misvormd uit het sp. comendador, of het it. comandatore, mid.lat.
commendator, bevelhebber, overste) Mar.

titel, dien men in Engeland, Nederland en
Amerika aan iederen scheepskapitein of ander' zeeofficier geeft, die, zonder admiraal
te zijn, over een enkel schip gezach voert,
en niet onder liet opperbevel van een' anderen officier staat — commodore- schip,
z. v. a. commandeurschip, z. ald.
commmódus, a, um, adj. lat. gepast, ge;
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schikt, gemakkelijk, nuttig ; van daar cornmidum, n., pl. cOmmóda, voordeel, nut, gemak; comrnl:dumpossessi^ nis; Jur. het voor
dat aan het bezit eener zaak in rech--del,
ten verbonden is; commoduin p?ublirum, n.
het algemeene, openbare, nut, het gemeene
best; c. rei venditae, het vruchtgebruik eener
verkochte zaak ; --- commode, adj. fr.
gemakkelijk, gepast, geschikt, passend, gemaktievend ; -- coniodo, comodamén,te of
comodétto, it. %Iuz. in gemakkelijke beweging — commode, f. fr eene ladekast,
schuifladekas, latafel , — commoditeit, f .
(lat. comnnoditas, fr. commodité) het gemak;
de gemakkelijkheid, goede gelegenheid ; —
eommodites, f. pl. fr. het geheime gemak, sekreet; ook allerlei kleinigheden tot
gemak in eene huishouding -- eommo;

;

deeren (lat. cornmodfre), verstrekken, ver
— cornmódans en commo--schafen,l;
(iPrtor, P. Jur. de verstrekker, verschaffer,
Teener; — commoclatarius, m. (le leener, ont-

leener, borger; -- commodld.tum of commOdant, n . het omniet verschaffen of leenen
eener zaak ; een leenverdrag; — commodátie (spr. t=ts) f. de leening, verschaffing.
commoneeren, lat. (carnmonire) herinneren, aanmanen ; -- commonItie (spr.
t ts) f. de herinnering, aanmaning; —
coinmonitoriur., n. een herinnerings-,
aanmaningsschrijven, een maanbrief.

Commoners, m. pl. eng. (van common
fr. common, lat. communis, gemeen) burgerlijke lieden, niet adellijke personen, studeerenden van den 2den rang op (le engel
ook z. v. a. commons,-scheogln;
m. pl. de medeleden van het lagerhuis in
Engeland ; — common -hall (spr. —hal)
de gemeentezaal, het stadhuis; — eOmmon-law, het door verjaring tot wet geworden gebruik, 't gewoonterecht.

Commonitie, commonitorium,
z. and. commoneeren.

commoreeren, lat. (commorári) zich
aan eene plaats ophouden, toeven, verwijlen ; — commoratie (spr .t—ts) f. (lat.
commoratio) het oponthoud, vertoef.
commoveeren, lat. (commovére) bewegen, roeren, aandoen, treffen ; — oom
t=ts) f. de beweging, gemoeds-mótie(spr.
beweDina, aandoening, ontsteltenis; Med.
schudding, b. v. van de hersenen, het lig
-cham,de
borst.
Commun, fr. (spr. komuin; van 't lat.
corn,inun'i,s, e) gemeen, laag, slecht; gemeen
als subst. het gemeene volk, de-schapelijk;
gemeene man ; in commtni, lat. in gemeen
gemeenschappelijk ; — commune,-schap,
f. fr. de gemeente van stad of dorp ; —
communaal adj. (fr. communal, nw.lat.
co;nmunPlis, e) gemeentelijk, tot de gemeente
behoorende of haar betreffende ; --n. pl. gemeentezaken, gemeen

; -- eommunér os, m. pl. sp.-tegodrn
(coin'unéros) ook n e g r a s of zonen v a n

P a d i 1 1 a, m. pl. aanhangers (Ier vrije staats-
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regeling in Spanje; — communibus locis,

lat. gemiddeld ; — conlmuniceeren
(lat. com.muniedre) medetleelen ; gemeenschap-

pelijk het h. avondmaal gebruiken, het nachtmaal vieren (ook wel eolfmuniëeren) ;
in verband staan, samenhangen, b. v. c o inmuniceerende buizen, buizen, die met
elkander in verband staan ; commun-icPtur
parti adrersae in copia, lat. Jur. aan de
tegenpartij bij afschrift mede te (leelen ; —
eommunicabel, adj. nw.lat. mededeel baar; vereenbaar; communicabiliteit,
f. de inededeelbaarheid; -- communicant, nl. een deelnemer, inz. aan 's Heren
avondmaal, een avondmaalganger; — eommunicatum of communicaat, n.
een medegedeeld geschrift ; eene schriftelijke
mededeeling van eene autoriteit; — eOmmunicátie (spr. `=ts) f. (lat. communicat)o) (Ie mededeeling, deelachtigmaking, kennisgeving; Mil. ale vrije toegang of verbinding van verschillende punten, de onbelemmerde gemeenschap; in 't algemeen een
verbindingsweg of gang, Arch. z. v. a. c o rr i d o r -- communicatie-brug, f.
verbindingsbrug ; — communicatie lijn, f verbindings-, gemeenschapslijn; —
;

communicatie — pijp of — buis, f . eene
klankbuis, eene cilindrische pijp om uit eene
kamer bevelen naar (Ie verschillende ver
een gebouw te geven ; —-treknva
communicatief, adj. nw.lat . mededeel
zich gemakkelijk en gaarne mede -zam,
geneigd, of gewoon-deln,tom ig
zich mede te deelen ; -- communieatoriën, n. pl. (communicatori,a.e li-ttérae),
mededeelingsbrieven, bekendmakingsbrieven,
inz. (Ie zulken, door welke een bisschop
kennis krijgt

van de keuze eens nieuwen

bisschops of van de synodale besluiten ; ---communie, f. (lat. commun)'o) 1) de gemeenschap, het gemeenschappelijk bezit, gemeenschappelijk leven ; van daar b. v. communTo bonórum, gemeenschap van goederen;
t) het heilige avondmaal, de viering der
kerkgemeenschap ; van daar communieboek, het biechtboek, voorbereidingsboek
tot het avondmaal ; — communie - tafel,
de tafel, die den hervormden in plaats van
altaar dient — eommunísmus, n. nw.
;

lat. de leer van de gemeenschap der goederen of gelijkheid van bezit of wel (wat
op het zelfde neêrkomt) de afschaffing van
het eigendomsrecht; de stelling van de vol
gelijkheid van rechten aller men--komen
schen, door de fransche revolutie geldig gemaakt en consequent doorgezet op het eigen
; — communist, m. de aanhangers-(lom

van die leer; wie iets in gemeenschap bezit ; — communistisch, adj. wat de leer
van het communismus betreft, daarin gegrond is ; -- cormuniteit, f. lat. (communitas) het gemeenschappelijk bezit, de
gemeenschappelijke deelneming; ook het gemeene goed; op vele oude hoogescholen een
gebouw, waarin een deel der leermeesters
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en studenten gemeenschappelijk kost en inwoning ontvingen.

commuteeren, lat, (coinmuldre) ver
verwisselen ; -- eommutábel,-ruilen,
adj. (lat. commutabilis, e) verruilbaar, overgankelijk, veranderlijk ; — commutabiliteit, f. nw.lat. de verruilbaarheid, ver
-- commutátie (spr. tie-anderlijk
ts ie; lat. commutatio) f. de verruiling, ruil;
de verandering, verwisseling, b. v. van straf;
Rhet. de omw'ending, eene figuur, bestaande
in de omkering an een' aangenomen stel
belofte maakt schuld;-regl,b.V
schuld maakt belofte;—commutatie – hoek, m. Astron. een hoek in het middelpunt der zon, gevormd tusschen de plaats
der aarde en die van eene planeet, tot de
ekliptika overgebracht — commutator,
m. Phys. eene inrichting, dienende om aan
den elektrischen stroom in eenen draad de
;

,

;

tegenovergestelde richting te geven.

Comnénen, m. pl. een uitgestorven
geslacht van beheerschers van het byzantijnsche keizerrijk (van 10.57 tot 120 11).
Comeedie, z. komedie.
Compaan, compang, in . eene indische zilvermunt, ongeveer = > > centen.

compacisceeren,

lat. (compacísci ;

vgl. p a c i s c e e r e n) met elkander een ver
treffen, het in eene zaak eens worden,-gelijk
aan het vredewerk deel nemen ; — eompaciscent, m. iemand, die tot eene schik
een vergelijk toetreedt, inw illig t, een-king,
verdrag- of vredesluit.er; — compáctum,

compact of compactaat, n. het ver gelijk, verdrag, de overeenkomst ; pl. com-

pacten, vergelijkingspunten.
compact, lat. (compactus, part. van
compinyére, samenvoegen of - pakken) dicht,
vast ineen gedrongen, in een kort bestek
bijeen gevoegd ; Phil. een begrip, dat vele
kenmerken heeft, een veel omvattend begrip ;
— compactiel, adj. dicht samengevoeg d,
kort en dik ; — compáctie (spr.t=ts) f.
tlat.compactio) de samenbrenging, verdichting.

Compactum, compactaat, com pacten, z. ond. compacisceeren.
Compagnon, m. fr. (spr. konpanjon)
oudtijds kompaan (it. compagno, sp. compano, companon, companero; uit het mid.
lat. coinpanium, gezelschap, eig. broodgenoot
lat. cum- en nanis, brood) een-schap,vn't
genoot, makker, medgezel, medehelper, deel
deelhebber, medearbeider, hulp, deel--nemr,
genoot, handelsgenoot, vennoot; vgl. a s s o c i é;
— compagne, f. fr. (spr. konpanj') de
gezelschaphoudster, gezellin, genoot ; medehulp, speelnoot, vriendin, echtgenoot, gade;
— compagnie, f. (spr. konpanjí) het
gezelschap, de gemeenschap, verbinding, ver
-enig,makrschpoudt. ans c h a p; samen handeldrijvende personen,
eene maatschappij van kooplieden, vennoot schap, handelmaatschappij (afgek. Comp., Cp.,
Cpie of Cie); stil. eene afdeeling soldaten
onder het bevel van eenen kapitein, met de
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onderofficieren van 10 0 tot Z 0 0 man sterk,
eertijds een hopmanschap, vaandel, vendel;

de oost- en westindische compagnie, handelmaatschappijen, die in onder
landen van Europa sedert de 1 7de-scheidn
eeuw ontstonden en van de regeering het
uitsluitend recht verkregen om in Azië en
Amerika volkplantingen aan te leggen, han
dragen met de inboorlingen te sluiten-delsvr
en zelfs veroveringen (e maken (de nederl.
oostind. comp weal in 1í+i12, de westind.
in 16 21 opgericht ; heide gingen in het laatst
der 18de eeuw te niet) — compagnie biljetten, n. pi. schuldbekentenissen van
eene handelmaatschappij bij opneming van kapitalen, die als gereed geld in omloop komen ;
— compagnie - conto, n. Knit. de afzonderlijke rekening van eenen deelgenoot
in het grootboek eener vennootschap; —
compagnonnage, f. (spr . — nd - zj ') de
leerjaren ; de bijeenkomst, vereeniging der
ambachtsgezellen.
Compang, z. compaan.
compareeren, 1) lat. (comparire) verg elijken ; -- comparábel, adj . lat . (com;

parabit-is, e) of

comparable, fr. verge -

lijkbaar -- comparabiliteit, f. nw.lat.
de vergelijkbaarheid ; -- eomparátie (spr.
;

t=ts), f. (lat. coinparat'io), fr. com paraison,

f. (spr. kontparèzón) de vergelijking, gelijke
vergelijking van vele begrip--nis;Gram.de
pen ten opzichte van eene hun gemeene eigen
uitdrukking van hunne verhou--schapend
ding door de vergelijkingstr appen der bijvoegelijke naamwoorden ; comparatio tittert ring,
lat. Jur. de vergelijking van het geschreven
schrift, van de hand, van de schrifttrekken;
en comparai.son, fr. (spr. an konparèzOin) in
vergelijking; sans comparaison, fr. (spr. sag—)
zonder vergelijking; zonder misbruik der ver
zonder verdere of nadere toepas -gelijkn,
gevolgtrekking ; — eomparati --singof
vus (scil. graflus) of comparatief, m.
lat. Gram. de vergelijkende trap, de tweede
of middeltrap, z. graad ; -- comparatief, adj. (lat. comparattvus, a, urn) vergelijkend, vergelijkenderwijze; ook z. v. a.
specifiek ; --- comparator, nl. een
werktuig tot meting van het kleinste onder
uitgebreidheden.
-scheidtunw

compareeren, z) lat. (comparére) verschijnen, zich ter aangewezen plaatse laten
v inden ; — eomparént, m. Jur. de ver
voor de rechtbank aanwezige;-schijned,
— eomparem^.ni, n. het gebod ter inhechtenisneming door een' geestelijken rechter aan een' wereldlijken tegen eenen in

den ban gedanen persoon ; — eomparén tie of comparitie (spr. t=ts), f. de ver
voor het gerecht; ook eene bijeen--schijng
komst ter beraadslaging wegens zaken, bij
welke alle verschijnenden belang hebben;Compárse, f. fr. (van 't it. comparsa, eig.
het verschijnen, het optreden, v. comparso,
part. van comparire, verschijnen) het inrijden
der ridders bij q u a ti r i 11 e n (z. ald.) tot het

—
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caroussel ; — comparsen, t'. pi. fr. op
het tooneel de stomme personen, doorgaans
geene tooneelspelers, vgl. s t a t i s t e n; -eomparserie, f. de inrichting van den
tooneeltoestel, de schikking der tooneelen.
comparteeren (mid.lat. en it. compartire) atdeelen ; — compartiment,
n., pi. ' compartimenten, (mid .lat. coin-

partimentum, it. compartiniJnto, fr. corngiartirnent) regelmatig afgedeelde vakken of vel
(511. tie
tsie), f.-den;comparti
(mid.lat. coinpartitio) de afdeeling.
Compas, z. kompas.
Compaseuum, n. lal. lui. de gemeene
--

weide; corm1)ascui JVs, Z. jus.
compassibel, compassie, enz., z.
ond. compateereu.
Compastor, m. nw. lat. (vgl. pa s t o o r)
een medeprediker, medepastoor, bij- of hulpprediker.

compateeren, lat. (cornppdti ; fr. compatir) medegevoel of medelijden hebben ; amenstemmen ; bij elkander passen, wel overeen komen, zich - wel verdragen ; -- Compatissáant, adj. fr. medelijdend, deelnemend, meewarig ; -- compatibel, adj.
(fr. compatible), YTereenbaar, verdragelijk, sa
doenlijk, geschikt, gevoegelijk -nlepasd,
— compatibiliteit, f. de r ereenbaarheid b. V. van twee openbare ambtsbedieningen in éénen persoon ; overeenkomst van
twee dinged, gelijkvormigheid, geschiktheid;
-

-- -Compá ssie, f. lat. (coin^rassi o) het me-

delijden, mededoogen, de meêwarigheid ; --

eompassíbel, adj. (later lat. eoinpassi-
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zakelijke inhoud of uittreksel van den hoofdinhoud eener wetenschap, enz. ; — Compendiëus (lat. compendidsus, a, um), kort,
afgekort, sa;ïmgevat, ineen gedrongen ; ge makkelijk ; -- compendiair, nw. lat. bij

wijze van uittreksel, vgl. summarisch.

compenseeren, lat. (compensbre, eig.
tegen elkander opwegen) vergoeden, vereffenen, tegen elkander opwegen, elke der partijen hare kosten laten dragen ; Kmt. door
tegenrekening afmaken, uitdelgen, verefienen ; corpensá.tis c01117)ensánrlis, na veretfening van wat te vereffenen v alt.; compensdlis eipénsis, met wederzijdsche vereffening
der kosten ; -- Compensabel, adj. nw.lat
vereffenbaar, vergoedhaar; ---- conlpensetie (spr. t—ts), f. lat. (conzipen,satio) de
vergoeding eerier zaak door eene andere, de
afrekening, vereffening, tegen rekening, wederzijdsche opheffing van de eene schuld door
de andere, vergoeding, kostenvergoeding;
Phvs. de verelïening van de uitwerking eener
It racht, de vere ttenaar --- compensatie uurwerk, n. uurwerk met een' com;

pensator of vereffenaar, getijkmaker; —
compensatie - slinger, m. ge l ij kmaken te slinger, zulk een', ilie door de wijze van
zijne samenstelling niet, van lengte veran^leren kan.

Compere, ni. fr. (spr. ls^(inVèr') de gevader, doopheffer, peet ; fata. slimme gast,
vrolijke snaak ; -- compérage, f . (spr.
—rd -gij') het gevader-chap, peetschap; de
geestelijke maagschap of verwantschap, z. v. a.
con pa tel- n i Lei t.

Olis), medelijdend, deelnemend ; -- COm-

comperendineeren, lat. (comperen-

passibiliteit, f. nw.lat. gemeenschap van

(1iv(0re, van 1?eren(1 c, overmorgen) eig. op
den derden plag verschuiven ; in 't alge
een' rechterlijken-menitr,chuvz.
termijn ; --- - comperendinátie (spr. t —
tv) f. (lat. comperendin.at)o) verschuiving tot
op den derden dag; Jur. de wederzijdsche
vermaning aan partijen om op den derden
dag oor het gerecht te verschijnen ; de herhaalde op v a tting eener rechtszaak.; -- COnlperendinator, in. hij, die, om een uit
te weeg te brengen, wat nieuws te-stel
berde brengt.
coinpérte, lat.. vair goeder hand, zeker.
competeeren, lat. (competi^re) recht
toekomen ; betanien ; passen, behoo--matig;
ren , mededingen, mede naar iets staan
- competent, a^.1j. (lat. compftens) be-

lijden, wederzijdsche ge oeligheidl , nieélijdigheid.

Compaterniteit, f. nw.lat. (vgl. p at e r it i t e t) ei g. medevaderschap ; gevaderschap, geestelijke verwantschap.

Compatissant, compatible, enz.,
z. ond. compateeren.
Compatriot, m. nw.iat. (vgl. p a t r ii, t)
een landsman, landgenoot, medevaderlander.
Compeditus, nl lat. (valt colnpe(lire,
boeijen) Jur. een geboeide, inz. een die voet
aan heeft, in den stok is gesloten. -boeijn
compelleeren, lat . (conipell?re) aan drijven, aanhouden, dwingen; het Compélle (lat. imperativus compelle, noodzaak,
dwing) het aansporings- of lwanginiddel, de
prikkel, spoorslag; compelle intráre, dwingt
hen binnen te komen, de bijbelplaats (Luk.
_XVI, 23), waarmede de arglistige p r o z e1 i et e n makelij (z. aid.) zich zoekt te
dekken.

Compendium, n., pl. compendia
of eom.pe adien, lat. (van het niet gebruikelijke compendIre, dat oorspr. mede- of
afwegen beteekent, waarbij men dan wel
door allerlei kunstgrepen een klein voordeel
zoekt te behalen) eig. voordeel, dan afkorting, verkorting, uitsparing ; eindelijk : een
kort begrip, handboek, leidraad, leerboek,

,

voegd of gerechtigd, behoor! [Ik, geldig, wet-

tig, aanspraak hebbend; forum coinji^tens, n.
eene rechtmatige, bevoegde of geldige recht
welke men verplicht is te verschij--bank,vór
nen; judea; compéten s of competénte rechter, een bevoegd rechter ; -- eompetént, m. een mededinger; medeaanzoeker
naar een ambt; — competentia (spr. tja
tsia), m. pl. toetestane rechten, voordeelen,

enz. ; -- competéntie (spr. tie=tsie) f.
(competentie) de bevoegdheid, gerechtigdheid,
het recht, b. v. om over iets te oordeelen ;
het mede - aanzoek, ale mededinging, liet wed-

ly
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neer men elk cijfer van 9 en het laatste
ijverend streven van verscheidene personen
naar een gemeenschappelijk doel, b. v. naar
aan de rechterhand van 10 aftrekt, b. v. van
ambten, enz. : ook dat gene, wat eenen schul137b is het arithm. compl. 87-2 5 ; — comdenaar tot zijn levensonderhoud wordt toe- plementair of complementarius,m.
nw.lat. een plaatsbekleeder, bestuurder, begelegd ; — competentie-recht (lat.
heerder of gevolmachtigde van een handelsbenef,-ium competentiae), het recht van eenen
huis (vgl. commandite); — compleschuldenaar, die zijn geheel vermogen aan
mentaire dag, de aanvullingsdag in Fezijne schuldeischers afstaat, om daarvan het
bruary van een schrikkeljaar, zijnde de 25ste
volstrekt noodige tot zijn levensonderhoud
af te zonderen ; — competitor, m. z. dier maand (vgl. b i s s e x t u m) ;— COm-pleet,adj.lat. (complétus, a, um) volledig, volv. a. competent.
komen, geheel, vol, voltallig, inz. van boeken,
compezeeren, nw.lat. in het kadaswaaraan geene deden, bladen of platen ontter opnemen.
connpiacevole, adv. . it. (spr. — tsjéwole ; vgl. breken ; --- completeeren, nw.lat. (fr.
piacere, etz.) Muz. bevallig, aangenaam, lie- compléter) volledig, voltallig, vol maken, aanvullen, tot een geheel brengen ; — COmfelijk voor te dragen.
compileeren, lat. (compiliire, samen- pleteering, f. de aanvulling, volmaking;
— eompléte, f. het laatste dagelijksche
persen als in eenen vijzel, pila) het vereenigen, samenbrengen, verzamelen van het biduur in de kloosters, het slot an de dagelijkscbe godsdienst bij R. Kath. ; — COmgeen in andere boeken staat tot een nieuw
geheel ; — Compilatie (spr. t=ts), f. het pletorium, n., z. V. a. c o m p l é t e;—
ook een aanvullings-, voltooijings;•chrift.
samengeraapte, het uit allerlei schrijvers bij complex,com.plexie,complexus,
eengebrachte en samengevoegde, het verzamelwerk ; — compilátor, m. een ver- z. onder complecteeren.
complieeeren, lat. (complicdre) ergens
zamelaar, bijeenbrenger, afschrijver, een boe mede verwikkelen, vermengen, verwarren ;
kenmaker.
— gecompliceerd, adj. ingewikkeld;
compingeeren, lat. (compin jére) sa
samengesteld, moeijelijk, bezwaarlijk ; een
menbinden, - hechten, - voegen.
complaisant, fr. (spr. konplèzán; van gecompliceerd proces, eene verwik complaire, Bevallig of inschikkelijk zijn) ge- kelde, . zeer samengestelde rechtszaak; -dienstig, geriefelijk, dienstwillig, dienstvaar- gecompliceerde misdaden, zulke bij
welke verschillende soorten van misdaden
dig, aangenaam, inschikkelijk, toegevend, hof felgk, beleefd; als subst.: een oogendienaar, te gelijk gepleegd zijn, b.v. diefstal met moord;
kruiper, plasdankbejager; — complai- — gecompliceerde ziekten, dezulken,.
sance, f. (spr. konplèzáns') de gedienstig - welker verschijnselen met elkander in geen
heid, dienstwilligheid, beleefdheid, een vrien- behoorlijk verband staan ; — com.plic€delijk, hoffelijk, wellevend gedrag; par com- tie (spr. t=ts), f. de ingewikkeldheid, ineenvlechting, samenloop van verscheidene
plaisance, uit welwillendheid, geriefelijkheid.
complaneeren, lat. (complancPre) effe- dingen van verschillenden aard; — complinen, gelijk, vlak maken ; slijpen ; — corn- ces delicti, lat. (van den sing. complex, mede
planbel, adj. nw.lat. vereffenbaar; — verwikkeld) of complicen (fr. complices)
complanatie (spr. t=ts), f. lat. (com- m. pl. medeschuldigen, medeplichtigen, meplanatio) de effening; slijping; Geom. de in- deboosdoeners; — compliciteit, f. nw.
houdsbepaling van gebogene oppervlakten, lat. de verwikkeling; deelneming aan eene
of de vergelijking van den inhoud van een misdaad, medeplichtigheid.
Compliment, n. fr. (van 't oudfr. en
krom vlak met een effen.
complecteeren, lat. (complécti) sa - provenc. complir, vervullen, b. v. een' plicht
menvatten, bevatten, in zich besluiten; ook een' dienstbewijs, eene beleefdheid, enz.) eene
buiging, neiging, een knik ; de aanbeveling,.
begrijpen, verstaan, met het verstand bevatten; — complex, adj. (compl&xus, a, verklaring van achting, boogachting, eerbied;
de begroeting, groet; ook iets vleijends, aanum) samengesteld, onderscheiden dingen in
genaams, verplichtends, aardigs in woorden,
zich bevattend; ingewikkeld, verward ; —
compléxus, m. de omvang, samenvat- de wellevendheidsbetuigingen, de woordenlof,
hug -- compléxie, f. (lat. complexio) de plichtplegingen, b. v. h ij m a a k t veel
de omvatting, samenvatting; Math. de sa - c om p 1 i m e n t e n, d. i. plichtplegingen, overmenstelling, rangschikking van vele samen - tollige beleefdheden, woordenkraam, vleijende
stellende elementen; ook ligchaamsgesteldheid, betuigingen ; — complimenteeren (fr.
gezondheidsaanleg, gestel; gemoedsgesteldheid, complimenter), begroeten, verwelkommen, beleefdheid bewijzen, iets aardigs, verplichtends
temperament ; de gelaatskleur, het uitzicht.
Compleméntum of complemént, zeggen ; — eomplimentarius, barb.
n. lat. (van cornplére, vullen, vol maken) de lat., of complimenteur, m. fr. (spr_
konpliinantéur) een buigingmaker, vleijer,
aanvulling, voltooijing, het aanvulsel ; Geom.
overbeleefd mensch, fam. strijkvoet, knipmes.
dat gene wat een' scherpen of stompen boek
Com.plimentair , beter completot een' rechten maakt ; — aríthmétisch- complement, een getal, dat ten mentair, z. ond. eomp1ementum.
comploreeren, lat. (complordre) eig.opzichte van een ander getal ontstaat, wan-

-

;

-

-

;

-
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—

met of gemeenschappelijk weenen , beweenen, beklagen ; — eomplorátie (spr.
/.^.ts), f. (comploratio) het beweenen, het
beklag.

Complot, n. fr. (voor comploit, van 't
lat. complicitum = complicatio, verwikkeling,
deelneming; vgl. e o m p 1 i c e e r e n) eene geheime verbintenis tot eene strafbare onder
samenzwering, samenrotting, sluip--nemig,
verbond, bende, rot ; — comploteeren
(fr. co^nploter) zich in 't geheim tot iets
kwaads verbinden, samenrotten, eenen aan
smeden, iets heimelijk brouwen ; —-slag
comploteur, m. een samenrotter, aan
-slagmker,wdbou.
componeeren, lat. (compon?re) samenstellen, vereenigen ; Muz. opstellen, op
noten brengen, toondichten ; — eomponénde, f. it. de som, die men aan 't hof
van Rome betaalt om eene dispensatie of
de aanstellings-brieven tot eenig geestelijk
ambt te verkrijgen ; — componist, m.
nw.lat. Muz. een toonzetter, toondichter,
iemand, die dichtstukken op muziek brengt;
— componáster, in. een slecht toon
erbarmelijk componist; -- COMpO--zetr,
uium, n. lat. \Tuz. een cilinderorgc , dat
door zijn eigen mechanisn,us de wijsjes, die
men het laat spelen, onbepaald doet variëeren
of afwisselen ; — compozitie (spr. t=ts)
f. (lat. compositio) de samenstelling, de ver
metalen : bet metaalmengsel;-mengiva
het uitgewerkt stuk ; het opstel, het ver
ordening van eene-standvorbegl;
schilderij ; Muz. de toonzetting, de kunst om
woorden op gepaste muziek te zetten ; een
muziekstuk ; Jur. een vergelijk, verdrag;
compositio amicabilis, f. eene minnelijke schik
composite, lat. in goede orde ; -- cOn1--king;
positeur, m. fr. samensteller, inz. een
-

letterzetter ; — compozitie —waren, samengestelde of uit verscheidene stoffen bestaande waren, inz. chemische voortbreng
compositum, n. iets samen -seln;
een mengsel ; Gram. een samen -gestld,
woord (verbum compositum); — ex-gestld
composito, lat. Jur. naar afspraak of overeenkomst ; — eorposteur, m. fr. de
zettershaak, de haak, die bij het letterzetten
wordt gebruikt; — compósto, it. Muz. gezet,
gedicht ; — compozituur, f. lat. (compositura) de samenvoeging, fuge.

eomporteeren, fr. (se comnporter) zich
gedragen ; schikking maken, het samen eens
worden ; — eomportábel, adj. verdragelijk, schikkelijk — eomportemént,
H. (fr. spr. —mán) de wijze van handelen,
gedragen, liet gedrag, de levenswijze.
compos, lat. eener zake machtig ; compos
menus, zijns verstands machtig.
;

Compositum, compozitie, z. ond.
e0mpone eren.
Composséssie, f. nw .lat. (vgl. p o s-

s e d e e r e n) bet medebezit, de medebezitting — eomposséssor, m. de medebezitter.
;
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Compost, n. (uit het lat. compositum
saamgetrokken, vgl. c o m p o n e e r e n) een
middel van bemesting, mengsel van aarden
en mergelsoorten met den afval van dieren
en planten.
Composteur, composto, z. ond. componeeren.
Compotátie (spr. tie tsie), f. lat.
(compotatio) drinkgezelschap, drinkgelag.
Compote,f. fr. (spr. konpót') gew. COnlpót,n. (fr. compote, voor compote, it. composta,
van 't lat. composttam, d. i. iets samengestelds,
een mengsel) ooftmoes, appelmoes, met suiker
ingemaakte en gestoofde vruchten ; —compotière, f. (spr. --tjèr') eig. Compotier, m. (spr. —tjé) eene fruitschaal, waarin
ingemaakt ooft op tafel wordt gezet.
Compradór,m . sp. eig. een kooper (van
comprar, koopen, van 't lat. comparare, aan
een zaakwaarnemer bij de neder -schafen)
factorijen.
-landsche
comprehendeeren, lat. (compr ehen
dere) samenvatten, bevatten, begrijpen; —
comprehensíbel, adj. (lat. comprehensigiiis, e) begrijpelijk, bevattelijk, verstaan -

-

baar ; — comprehensibiliteit, f. nw.
lat. de begrijl.► ;yiijkheid, vatbaarheid; --com-

prehensie, f . (lat. comprehensie) het ver
om te begrijpen, het begrip, de bevat -mogen

; —comprehen -ting,debvaskrch
, adj. nw.lat. samenvattend, begrijpend-sief

compriineeren, lat. (comprimére; van
prem ire, drukken) samendrukken, samenpersen ; oneig. bedwingen, in toom houden ; beklemmen, b. v. het hart ; — Comprés,
adj. (lat. compréssus, a, urea) eig. dicht, samengedrukt, ineen gedrongen ; bij letterzetters : zonder interliniën tusschen de regels,
zeer dicht ineen gezet werk; — cornpresse, f. fr. een samengevouwen lapje
op eene wonde, drukdoekje ; -- eompressíbel, adj. nw.lat. samendrukbaar;—Compressibiliteit, f. de samendrukbaarheid,
persbaarheid der ligchamen ; — compréssie, f. lat. (compressio) het samendrukken,
persen, de verdichting (der lucht, enz.); —
compressie — machine, f . een verdichtingswerktuig•, eene inrichting (doorgaans eene
luchtpomp), die tot samenpersing of verdichting ; an veerkrachtige, vloeibare stoffen dient;
— compressie — pomp, f . perspomp ; —
eompressief, adj. nw.lat. samendrukkend,
-persend ; — compressieve kracht,
druk- of perskracht ; — compressorium,
H. nw.lat. Chir. het drukverband.
comprobeeren, lat. (comprobiire) mede
billijken, goedkeuren ; — eomprobátie
(spr. t ts), f. de medebillijking, goedkeuring.
compromitteeren, lat. (compromittëre) eig. elkander eerie wederzijdsche belofte
doen ; Jur. iemand tot scheidsrechter kiezen ;
hem (door het noemen van zijn' naam) in
het geval brengen, dat hij in eene zaak ver wikkeld wordt; iemand mede verantwoordelijk maken, hem in het spel, de beslommering trekken, hem aan eene verantR-oor-
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ding, verlegenheid, netelige omstandigheid
blootstellen ; zijne rust, zijne eer, enz.
c o m p r o m i t t e e r e n, die op het spel zet
bloot geven, aan benadeeling wagen,-ten,
in gevaar brengen ; — eompromittént,
m. iemand, die bij eene betwiste handelszaak zijne tegenpartij toestaat, haar aan de
uitspraak des rechters te onderwerpen ; -compromis, n. lat. (compromissum) eig.
wederzijdsche belofte, overeenkomst; inz.
Jur. het beroep op het oordeel en de uit
eens scheidrechters, of de overeen--sprak
komst tusschen geschilvoerende personen, om
de beslissing van hun geschil, buiten vorm
van rechten, aan een' derde op te dragen;
— compromissarius, nw.lat., compromissaire, fr. m. zulk een scbeidsrechter ; — eompromissor, ni. een medeborg, hij, die met een ander voor iemand
goed spreekt ; — compromissórisch,
adj. scheidsrechterl(jk.
Compromotionális, m. nw.lat. (vgl.
p r o m o v e e r e n, enz.) een medebevorderde,
gelijktijdig bevorderde ; — gecompromoveerd, medebevorderd, enz.
Compte, m. fr. (spr. kont)', van compIer, te sen, rel enen, t„ tt het lat. computi re;
it. conto, vgl. dat woord) rekening, betaling,
rekenschap ; compte de gain et de perte,
rekening van winst en verlies; compte residu
(spr. —randí) rekenschap ; afgelegde rekening -- comptable, adj. (spr.kontabl') ver
aflegging van rekenschap-antwordelíjk,
verplicht — comptabiliteit of comptabilite, f. de mogelijkheid van de berekening eener zaak; de plicht om rekening af
te leggen, verantwoordelijkheid — eomptánt (spr. kontán) of contant, n. gereed,
baar geld ; betaling in gereed geld, klinkende
munt; tegen comptant, à comptant of
gew. tegen contante betaling koop e n, d. i. voor gereed-geld, tegen dadelijke
betaling ; z. het adj. c o n t a n t, ond. c o n t o;
— compteur, m. (spr. kontés r) de rekenaar, teller; uitbetaler; — compteur d' expérience (spr. —deksperiáns') de rekenaar
uit ervaring; eene soort van gasmeter,
waardoor het gasverbruik eener vlam en
de deugdelijkheid van het gas wordt aan
compteur pour usines (spr. —poer-gewzn;
uzién') de gasmeter voor fabrieken, die aangeeft, hoeveel gas er in ieder kwartier uurs
is voortgebracht ; -- comptoir, n. (spr.
l onto r), bij ons verbasterd in kantoor,
eig. eene betaal- of rekentafel in het winkel- of schrijfvertrek van eenen koopman,
bankier, fabrikant, enz.; inz. dat vertrek
zelf, de schrijfkamer der kooplieden, beambten, enz.; ook een handelshuis; -- Comptoríst, k a n t o r i s t, m. een in het schrijf
werkzaam koopmansbediende, boek -vertk
klerk, kantoorbediende.
-houder,
Compu.lzie en compulzátie (spr.
t= ts) f. later lat. (compulsi o, compulsatio,
van compellére, compulsf re, aandrijven, dringen) de aandrijving; drang, dwang; ---;

;

;

i
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compulsor, m. de drijver, heifer eener

betaling, belasting, enz. ; in kloosters de
aanzegger van de h o rae of bid- en zang
; compulzÓrisch, adj. nw. lat.-uren
aandrijvend, aanmanend, -- eompulsorium, n. of littérae compulsoriáles, f. pl.
eig. een dwangbrief, aanmaningsbevel ; dringend schrijven van een hooger gerechtshof
aan een lager om eene zaak te bespoedigen, enz.
CompUnctie, f. nw.lat. (van compungere, steken, krenken) de verbrijzeling, ver
harten, innig, bitter berouw-murwingdes
over bedreven zonden.
Compurgatóres, m. pl. lat. (verg.
p u r g e e r e n, enz.) medezuiveraars, personen, die de waarheid van eenen eed, door
een ander gedaan, met eenen eed bevestigen.
computeeren, lat. (computi re) een'
overslag maken, uitrekenen, bijeen rekenen;
— computäbel, adj. (lat. computabilis,
e) berekenbaar; — computabiliteit, f.
nw.lat., de berekenbaarheid ; — COmputátie (spr. tje tsie) f. lat. computatió)
de overslag, de uitrekening, berekening, bij eenrekening ; — Computíst, m. nw.lat.
een jaarberekenaar van den kerkelijken almanak ; — ad computum, lat. op rekening,
in rekening,
Comte, in. fr. (spr. kónt'; van 't lat.
comes, z. aid.) een graaf; — comtesse,
(spr. kontéss') eene gravin, gravendochter.
Comthur, z. c o m m e n t h u r, ond.
cominende.
Comtoir, liever comptoir, z. dat
woord ond. compte.
Comuneros, z. ond. c o m m u n.
Comus, z. c o m o s.
con-, vóór de lipletters b, p en m: corn-;
vóór 1: col-; vóór r : cor-; vóór eene klinkletter of h enkel co-, lat. voorz. z. v. a.
cum, met ; dikwijls heeft het ook versterkende kracht of drukt volledigheid, volkomenheid uit.
con, ital. (=lat. cum) met ; — con a ffétto,
z. a f fettuóso ;— con a f izióne, z. ond. a f f 1 i
-- con agilità, z. ond. agiel; -gern;
con agitatióne, z. ond. a g i t e e r e n ; — con
allegrézza, z. ond. allegro; — con amore,
z. ond. amor; ---- con anima, z. and. anima.
Conátus, m. lat. (van conári, wagen,
beproeven) de proef, de beproeving, onder
drang ; conatus delinquéndi, de op--nemig,
zetttelijke poging tot het bedrijven eener
misdaad.
con brio, z. ond. brioso.
concaaf, adj. (fr. concave, lat. concávus,
v. con- [z. ald.1 en cávus, hol, dus ten
volle hol, gansch en al hol) holrond, uitgehold, hol, ingebogen, vlakverdiept; —
concaafglazen, holle glazen, holle
lenzen, kringvormige glazen, die of op eene
of op beide zijden eene holle kromming hebben ; in het eerste geval heet zulk een glas
plan-concaaf, effenhol, vlakhol; in bet
twee concaaf - concaaf, dubbelhol; --

,
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CONGAMERA'.TIEN
concaaf-spiegel , een holle spiegel ,
brandspiegel ; — concaveeren, (lat. concaváre), uithollen, holronden; — Coneaviteit, f. de holronding, holte, ronde uit bolling ; •— concaafeonvex –glas, z.
convex.
Concameratiën, f. pl. lat. (sing concamer atio, eig. het gewelf, von concainer.are,
omwelven ; vgl. caméra) vakken, afdeelingen,
kamers; — concameracieten, m. pl.
lat. versteende schelpdieren met dwarse afscheiding.
eoncasseeren, f. (concasser, van 't
lat. conquassi re, verbrijzelen) grof stukstooten, kneuzen, breken, stampen ; — con–
cassatie (spr. t=ls) f. nw.lat. de kneu
-zing,stuko.
Coneatenátie (spr. tie tsie) f. lat.
(concatenatio; vgl. catena) de aaneenschakeling, verbinding, samenknoping.

concaveeren, concaviteit, z. ond.
concaaf.

concedeeren, lat . (concedtre) inwilligen, toegeven, toestaan, veroorloven, bewilligen, verleenen ; concédo, ik geef toe, bewillig, ben tevreden ; — eoneessíbel,
adj. nw.lat. vergunbaar, toestaanbaar;
concéssie, f. lat. (concessio) de vergun
goedkeuring, het verlof, de bewilli--nig,
ging, toelating, vrijheidgeving, enz. der regeering om b. v. eene fabriek, eenen spoorweg, enz. aan te leggen, een beroep uit te
oefenen, enz.; ook eerie log. figuur: de toegeving, inwilliging ; --- concessionair
of concessionarius, m. nw.lat. een
begunstigde, hem, wien iets is bewilligd,
toegestaan, verleend, geworden ; -- eoneessioneeren, goedkeuren, bevoorrechten, verleenen; — geconcessioneerd,
met vergunning der regeering voorzien, ver
; --- concessief of concessio--orlfd
naal, adj. inwilligend, toegevend, vergun
-ned.

Concelebreeren, lat. (concelebrxre ;
vgl. c e l e b r e e r e n) medevieren, gemeen
menigte sieren.
-schapelijkofn
coneentreeren, nw.lat. (van centrum,
middelpunt) in één punt samendringen, ver
samentrekken, in één brandpunt-enig,
verzamelen ; ook dichter maken, verdichten,
versterken ; — eoncentralizátie (spr.
t'ie tsie) f. de centralizatie (z aid.)
van de zaken eens lands; de vereeniging
in de zelfde plaats van al de hulpmiddelen
deer beschaving; --- concentratie (spr.
tie =ts•ie) of concentreering, f. de ver
één punt, het dringen naar het-enig
middelpunt, de insluiting, vernaauwing, verdichting, samendringing, krachtverbinding,
krachtverhooging of versterking; Pol. de
vereeniging van al het gezach in handen
van één' of van weinige personen ; ook beperking, bezuiniging, bekrimping; — Con..

het zelfde middelpunt getrokken; — COncéntrische aanval, Mil. een aanval
uit eene halfcirkelvormige stelling naar liet
middelpunt gericht ; — concentrische
cirkels, cirkels, die een en het zelfde
midddelpunt hebben ; -- concentriciteit, f. de middelpuntsgemeenschap, de
eenheid van middelpunt.
Concéntus, m lat. (van concinére),
eig. samen of eenstemmig zingen, van canére,
zingen) de samenstemming, het samenklinken, de éénklank; — in . concéntu, Jur. in
samenstemming, eenstemmig.
concépi, conoept, enz., z. ond. c o ncipiëe ren.
coneerneeren, fr. (concerner) betreffen, aangaan.
Concert, n. (fr. concert, it. concerti ;
van 't lat. concertáre, eig. samenstrijden,
wedijveren, en van daar it. samen afspre
ken, overeen komen door met elkander woorden te wisselen) eene muziekvereeniging,
een gezelschap van vele toonkunstenaars tot
een volstemmig spel ; een volstemmig spel,
dat door velen voor toehoorders wordt uit
soort van grootere mu--gevord,inz.
ziekstukken, waarin aan een enkel speel
aan twee (dubbel -concert), de-tuig,of
hoofdstem is toebedeeld, welke de overige
begeleiden (b. V. een viool -, fluit-, clavierconcert, enz.); ook samenstemming, overeen
goede v erstandhouding ; — de-steming,
-

concert (spr. d'konsér) eenstemmig, eenparig, met gemeen overleg, met wederzijdscb
goedvinden en medewerking; — concert
s,»airituél, fr. eene geestelijke-muziek-v-oordracht met uitsluiting van wereldsche muziek ; — eoneertáto, m. it. Muz. eene
voordracht, bij welke ieder speeltuig of elke
stem zich van tijd tot tijd boven de andere
laat hooren ; -- coneertíno, in. it. (spr.
kontsjeri—) een klein concert ; — COncerteeren (fr. concerter; it. concertáre)
Muz. wedspelen, wedzingen, wedijveren,
beurtelings de hoofdstem voordragen ; af
beramen, wegens iets overeen ko--sprekn,
men ; — concerteerend, of concertándo, it, (spr. kontsjert—) Muz. wedspelerd,
wedijverend in 't spelen, zingen, de hoofdstem voordragend ; eoneertánt of coneertíst, ni. een wedspeler, - zanger, die
op concerten speelt of zingt; inz. z. v. a.
solo- zanger ; -- concértmeester, m.
de bestuurder van een gezelschap toonkunstena ars, inz. de titel des voorspelers, die
de eerste viool speelt ; — concertzaal ,
de zaal der toonkunstvergaderingen.

concessibel, concessie, enz. z. ond.
concedeeren.

céntrisch, conceutriek, ook homocentrisch, adj. eenmiddelpuntig, een

Coneetti, m. pt. it. (spr. kontsjètli, van
den sing. concélto, uit het lat. concéptum,
aldus eig. ontwerp, inval, enz.; vgl. cone ip i e e r e n) schijnbaar geestige invallen of
zetten, schijnvernuft , valsch vernuft, gekunstelde, schitterende gedachten, waaraan

gemeenschappelijk middelpunt hebbende, uit

juistheid faalt, vergezochte m e t a p h o r en,
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valsche, overdrevene figuren, klatergoud der
rede.
concevábel, adj. fr. concevable, van
concevoir, en dit van 't lat. concidére, begrijpen) begrijpelijk, verstaanbaar.
concha, f. pl. conchae, lat. ( gr. kónnché)
tweeschalige schelpen ; mosselschelpen ; ook
een schelpvormig vat, napje, enz.; conchce
prwpardtw, f. pl. Med. toebereide en tot poe
gewrevene oesterschalen ; — eonchi--der
fórm, adj. nw.lat. schelpvormig; — conchoide, conchyliën, enz. z . kon c h --.
Conciérge, in . fr. (spr. konsjérzj'; mid.
lat. concergius, concergerius, van con- en

cergia, cercha, cerchia, serchia, circa, circha,
toezicht, bewaking door rondgaan, ook de
wacht, de ronde zelve, v. cercare, cerchare,
circare, rondgaan om te doorzoeken, v. 't lat.
circa, circum, rondom ; van daar it. cercare,
provene. cercar, sercar, fr. chercher, door-

zoeken, zoeken) de huisvoogd, burgvoogd,
deurwachter; gevangenbewaarder, kerker meester, cipier; — conciergerie, f. eene
burgvoogdij, het burgvoogdijschap, het ambt
en de woning van eenen burgvoogd; ook
eene gevangenis, een kerker; de woning van
den kerkermeester, de cipierswoning.
Concilie, n. lat. (concilium) eene ver gadering, beraadslagende samenkomst ; inz.
eene kerkvergadering ter vaststelling van
geloofsregelen, veroordeeling en wering van
ketterij, handhaving der kerkelijke tucht,
enz.; men onderscheidt ze in algemeene
(wkunienische) en bijzondere; bet gerechtshof eener hoogeschool ; een schoolgerecht; concilium medicum, eene bijeenkomst
en beraadslaging van artsen; samenspraak
van eenige artsen over eene gevaarlijke ziekte,
c o n s u l t ; c. sacrosánctum, eene allerheiligste
kerkvergadering ; -- conciliãrisch, adj.
nw.lat. eene kerkvergadering betreffende,
daarvan uitgaande ; — conciliëeren, lat.
(conciliáre) vereenigen, b. v. verschillende
meeningen, bemiddelen, verzoenen, bevredigen ; -- conciliatie (spr. t—ts) f. (lat.
concílzatio) vereeniging, verzoening; — conciliatóriseh, adj. verzoenend; vereenigend, bijeen brengend; — conciliabulum, n. lat. verzamelplaats, marktplaats
marktvlek; heimelijke, verdachte samen
komst; inz. eene geheime, onrechtmatige,
onwettige kerkvergadering, eene bijeenkomst
van dwaalleeraars.
concinnus, á, um, lat., passend, geschikt,
afgemeten, net, sierlijk — concinniteit,
f. (lat. concinn(tas) de aangemetenheid, gepastheid, sierlijkheid, inz. de kunstige, evenmatige verbinding der woorden en zindeelen
tot volzinnen of perioden, zoodat deze net
afgerond, liefelijk vloeijend zijn ; — coneinnátor, m. een aanrechter, optooijer,
toebereider, stoffeerder, vervaardiger ; ook
wel z. v. a. chicaneur.
conc)o, f. lat. (v. concire, conci^re, samen
vgl. c o n c i 1 i e) eene volksvergade--roepn;
ring; openbare rede; predikatie; -- con;
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cionaal, adj. (lat. conciondlis, e) tot eene
vergadering behoorende, haar betreffende;

-- concionátor,

ni. (van concionári,

voor eene vergadering spreken) een volks
prediker.
-redna,
concipiëeren, lat . (concipc^re) ontvangen , opnemen, zwanger worden, bij dieren:
drachtig worden ; gedachten ontvangen en
ontwerpen, opstellen, maken, schrijven ; --concipiént, m. (lat. conciptens) of coneipíst, barb. lat. de ontwerper, vervaar
schrijver, nederschr(jver, b. v. eener-diger,
verhandeling; — concipi, ik heb het opgesteld, ontworpen, gemaakt; als subst. n.:
zijn c o n c é p i onder iets zetten, d. i. zich
als schrijver (van een stuk in rechten) on
derteekenen ; -- concépit, hij heeft het ontworpen, opgesteld, gemaakt (achter den
naam des vervaardigers) ; -- concept, n.
(concéptum) het eerste schriftelijk ontwerp
eener zaak, het plan, de schets, de ruwe
omtrekken, het memorie-blad; het ontwerp
van een verdrag, z. v. a. p u n c t á t i e; ook
het begrip, denkbeeld ; iemands c o n c e p t
in de war brengen, de orde zijner gedachten storen ; zijn oogmerk verijdelen ; —
concept-blad, het ontwerp- of planpa
-blad, grover papier tot ontwerpen,-pierof
schetsen ; — conceptie (spr. t=s) f.
(lat. conceptie) de ontvangenis, bevruchting;
het vermogen om iets te begrijpen, de bevat
begrip, de gedachte; de korte samen -ting;he
een geschrift ; — concepta--vating
eulum, n. eene ruimte, waar in iets bevat,
besloten, bewaard kan worden.
concis, lat. (concfsus, a, um, van concidére, aan stukken snijden, afkorten) bondig, kort, saámgetrokken, ineen gedrongen,
beknopt ; — concisa, op recepten : klein gesneden ; — concizie, f. de bondigheid,
beknoptheid, ineengedrongenheid.
conciteeren, lat. (concitáre) aanzetten,
aanhitsen, opruijen ; — eoneitamént, n.
(lat. concitamentum) een opwekkend, prikkelend middel; — eoneitátie (spr. tie =
tsie) f. (lat. concitatio) het opruijen, de aan

; — eoneitátor, m. de opruijer.-hitsng
conclami tum est, lat. (van conclamáre,

luid roepen, uitroepen; dus eigentlijk : »het
is uitgeroepen' , met betrekking tot het oud rom. gebruik om eenen overledene verscheidene dagen achtereen tot aan zijne begrafenis luide bij zijnen naam te roepen en te
beweenen), het is volbracht, voleindigd, uit;
— conclamátus, m. de beweende, stervende
of gestor vene ; — conelamátie (spr.
t—ts) f. (lat. conclamatto) de samenroeping;
het gemeenschappelijk luid geroep.
Conclave, n. lat. (van con- en clávis,
sleutel) in 't algemeen een afsluitbaar vertrek ; inz. de plaats, waar de kardinalen
vergaderen en opgesloten blijven om een'
nieuwen paus te verkiezen (bijna zonder uit
wordt daartoe een gedeelte van-zonderig
het Vaticaan gebruikt); ook de vergadering
zelve, tot dat einde bijeen gekomen ; —

UONGLUDEEREN
conclavíst, m. een dus opgesloten kardinaal, inz. echter de hofmeester en zijne
ondergeschikten, die de kardinalen gedurende
dien tijd bedienen.
concludeeren, lat. (concludére, van
claudére, sluiten) eene gevolgtrekking sna ken, oordeelen, besluiten), beslissen ; --- ad
concludéndum, Jur. om een besluit te nemen;
— concludéndo, ten slotte, om te besluiten;
— conclüsum, n., pl. conclusa, het
beslotene, besluit, slot, bescheid ; coniclusam
in Sengtu, besloten in den raad, bi de overheid, enz.; — concltzie, f. (lat. conclusio) het slot, einde, b. v. eerier rede; he l.
besluit, de gevolgtrekking; --- concluzief, adj. nw.lat. besluitend, gevolgtrekkend.
Concóctie (spr. t s) f. lat. (concoct)'o,
van concoquere) de vertering der spijzen,
spijsvertering.
concomiteeren, lat. (concomitdri ; vgl.
C o m i t e e r e n) begeleiden, medewerken, de
hand bieden; concomiteerende si mpp t o ire'at a, Med onwezentlijke bij -verschijnselen in ziekten ; — concomitant, adj.
begeleidend, medewerkend ; -- eoncomitántie (spr. lie—tsie) mid.lat. de ongescheidenheid des ligchaams en bloeds in het
avondmaal, volgens de r. kath. stelling; ---concomitance, f. fr. (spr. konkomitáns')
de begeleiding, vergezelling, medewerking,
gemeenschap, samengang.
Concommissarius, m. nw.lat. een
medelasthebber, medegevolmachtigde ; adjunctcommissaris op den duitschen rijksdag.
Concordia, f. lat. (van cóncors, een
con- en cor, hart, gezindheid)-drachtig,vn
de eendracht, eenheid, eensgezindheid, een
overeenstemming; ook de godin-stemighd,
der eendracht in 't oude Rome ; concordia res
parvae crescent, door eendracht groeijen
kleine of geringe zaken aan, eendracht maakt
macht ; — concordiën, f. pl. bij bloemisten : anjelieren met twee naauw aan elkander grenzende kleuren, waarvan de eene
de grondkleur en de andere de afzetkleur
uitmaakt ; — concordiën–boek (forin•ulae concordiae), het vereenigingsboek, een
van de zoogenaamde symbolische boeken der
Protestanten, in 1580 op last van keurvorst
A u g u s t van Saksen uitgegeven, om de in de
protestantsche kerk gerezene geschillen bij
te leggen ; — concordeeren, lat. (concorddre) overeen stemmen, samenstemmen,
samentreffen ; — concórdat, het stemt overeen ; concordat cum origindli, het stemt met
het oorspronkelijke stuk overeen (van afschriften ; — concordábel, adj. (concordabilis, e) overeen te brengen; -- concordánt (lat. concórdans), overeenstemmend;
als subst. Muz. de middelstem tusschen den
hoogen en lagen t e n o r -- concordánten, m. pl. de samenstemmende c l a v e s van
een orgel, die een accoord uitmaken ; —
concordántie (spr. t ts) (mid.lat. concordantia) de overeenstemming, inz. der gë—

;
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wijde schrijvers ; een bijbel- register, een boek,
waarin al de woorden en spreuken des bij
voorkomen, met aanwij--belsaphti(
zing van de plaats, waar zij staan (de ne
Concordantie van Abraham Trom --derl.
m i u s 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 ; — concordísten, nl. pl. eene voormalige orde op duit
-scheogln.
concorporeeren, lat. (concorpordre,
van corpus, z. aid.) medevereenigen ; inlijven ; --- concorporátie (spr. t— ts) f. de
medevereeníging, medeopneming, inlijving.
Concorrénte, m. it., z. v. a. concurrent, z. ond. concurreeren.
Concours, z. ond. eoneurreeren.
Concreditor, ni ., pi. concreditóres, nw.lat. (vgl. (creditor) medeschuldeischer — concrediteeren, mede -aanvertrouwen.
concresceeren, lat. (concrescérre, van
cresc(re, wassen, groeijen) samengroeijen, ineen wassen, bij elkander blijven, vereenigen,
bijleggen ; Gram. een bijvoegelijk naamwoord
door eene of aleer aangehangene letters met
een zelfstandig naamwoord in onmiddellijke
verbintenis stellen of daarmede één maken,
b.v. hoogepriester;— eoncremént,
n. nw.lat. een samengroeisel of vast lig
dier, ontstaan door de-chaminesof
stremming eener vloeistof ; — concreseéntie (spr. t—ts) f. lat. de samengroei
vereenzelviging, het verwassen ; —-jing,
concreselbel, adj. nw.lat. vereenigbaar;
samenwassend ; — concrescibiliteit, f.
de vereenbaarheid, geneigdheid tot vereeniging — concreet, adj. lat. (concrétus,
a, um, eig. samengewassen) ingelijfd, ver
verdikt, geronnen,-enigd;vrwztljk
gestold; — een concreet begrip, zulk
een, dat de eigenschap met het onderwerp
vereenigt, het tegengest. van abstract
(z. aid.) ; concreet substantief, concretum, n. voorwerpsnaam, naam van
een afzonderlijk voorwerp, van eene werkelijk voorhanden zaak, b. v. mensch, dier,
boom enz. (in tegenst. met abstract subs t a n t i e f, begripsnaam, naam van iets, dat
in of aan de voorwerpen wordt waargenomen, en dus slechts als zelfstandig voor
gedacht wordt); — in concréto, in een-werp
bepaald, werkelijk geval, in de wezentlijkheid, b. v. iets in concreto beschouwen, d. i.
zich zekere eigenschappen of bepalingen als
aan een voorwerp verbonden, daarmede samenverknocht, gelijk het In de natuur verschijnt, voorstelien ; denkt men zich die van
het voorwerp afgezonderd, dan beschouwt
men ze in a b s t r a c t o — eoncrétie
(pr. t ts) f. (lat. concrétio) eig. het samengroeijen, de verwassing, ineenwassing;
oneig. de inlijving ; Phys. de stolling, ver;

;

;

224 CONCUBEEREN
dikking, verdichting, verharding, het bevriezen van eene vloeistof; Gram. de samen
zelf-vatinghebjolkmt
naamwoord door een' bij het eerste-standig
gevoegder uitgang (concretie-teeken);
concretiánen, m. pl. nw.lat., psychologen , die aannemen, dat de ziel met het
ligchaam tot één is samengewassen.

concubeeren of concumbeeren,
lat. concubdre of concumb^re) bijslapen, beslapen ; — concubine, f. (concub%na) de
bijslaap, bijzit, boel, het bijwijf, (oudtijds)
keefswijf; -- concubinari'us, m. nw.
lat. een bijslaper, boel, (oudtijds) keefsman ;

— concubinaat, n .

(concubinátus) eene

echtelooze, wettelooze verbintenis, samen
natuurlijke echt,-huizng,etbjscapd
hoererij ; — concubitus, m. de bijslaap;
concubitus anticipdt'as, lat.. Jur. een te vroegtijdig gehouden bijslaap van verloofden.
Concupiscéntie (spr. t ts) f. lat.
(concupiseentia) de begeerlijkheid, zondige
begeerte, vleeschelijke lust; — concupiscibiliteit, f . nw.lat. de begeerlijkheid,
begeerte.
Concur tor, m. lat. (vgl. curator)
een medevoogd, medeverzorger.
concurreeren, lat. (concurrére) eig. sa
samentreffen of -komen ; mede -menlop,
mede-bijdragen ; aan iets deel hebben,-werkn,
een gelijk doel bejagen, mededingen, wedij
naar eenen prijs; — concur--vern,b.V
rent, m. een mededinger — concur
en tie, f. (mid.lat. concurrentia, fr. con--r
currence) de mededinging, wedijver, wedstrijd;
Jur. het samentreffen van verschillende beschuldigingen of misdaden, z. beneden concursus delictorum; ook liet tegendeel van
p r a e f e r é n t i e: in geval van bankroet worden van de schuldvorderaars, die men in
praefereriten en concurrenten onder
mogelijk, eerst ten-scheidt,r';nzo
volle betaald, en de laatsten krijgen percentsgewijs slechts een deel hunner vordering;
— concours, n. fr. (lat. concürsus) het
samenloopen ; het wedijveren, streven van
twee of meer personen naar een ambt, met
onderzoek naar hunne geschiktheid ; een
wedstrijd tusschen kunstoefenaars; inz. z. v. a.
lat. concursus creditórum, de toetreding of
vereeniging van verschillende schuldeischers
om het vermogen eens schuldenaars, dat te
hunner volkomene bevrediging niet toereikend is, naar verhouding hunner vorderingen gerechtelijk te dealen ; — concoursedict, n. de openbare oproeping der schuld
schuldenaar; — con--eischrvan
cours –recht, n. de overeenkomst van ver schillende staten of steden omtrent de gelijkstelling van de schuldeischers op het wederzijdsch grondgebied ; --concursus actiónum,
lat. het samenloopen van onderscheidene aan
rechtsvorderingen in een' persoon;-klachtenof
concursus delictörum of criminum, samenloop
van verschillende overtredingen of misdaden,
door eenen persoon begaan ; — concur;
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eifax, m. nw.lat. Jur. iemand, die tot het
betalen zijner verschillende schuldeiscbers
buiten staat is en over wiens vermogen een
concours is geopend.
Conciissie, f. lat. (concuss)o, van concutere, schudden, enz.) het samenstooten, de
botsing; oneig. de afpersing, geldafpersing,
knevelarij; crimen concussionis, de misdaad
van geldafpersing of knevelarij door ambtenaars, wanneer zij meer geld vorderen, dan
de wet hun veroorlooft ; — concüssor, m.
een knevelaar, afzetter, geldafperser.
Condage, z. k a u r i s.

Condebitor, m., pl. condebitóren,
m. nw.lat. (vgl. d e b i t o r) Jur. medeschul-

denaar.
condecoreeren, nw.lat. (vgl. decor e e r e n) opsieren, tooijen, schoon voordoen.

condemneeren, lat . (condeinngre, van
damniire, verdoemen) veroordeelen, verdoemen;--eondemnabel, adj. (lat. condemnabilis, e) veroordeelenswaard, verdoemelijk ; —

eondemnabiliteit, f. nw.lat. de veroordeelbaarheid, verdoemelijkheid ; -- eOndemnaat, m. (lat. condemnbtus) de ver
-ordel;—.nmati(spr)
f. (lat. condemnatio) de veroordeeling, afkeuring, verdoeming, het. vonnis; --- condemnator, m. lat. de veroordeelaar; —
condemnatórisch, adj . nw.lat. (condemnator)'us, a, um) afkeurend, veroordeelend, b. v. een condemn atbrisch vonn i s (nw.lat. sententTa condemnatoria f.) eene
veroordeeling, die den beklaagde dat gene
oplegt, wat de klager verlangd heeft.

condenseeren, lat. (condensare, vgl.
den s e e r e n) verdichten, dichter maken, ver dikken, samendringen in eene kleinere ruimte;
-- condensábel, adj. nw.lat. verdicht baar, samenper sbaar --- eondensabili –
teit, f. de verdichtbaarheid ; — eondén sans, n., pl. condensantia, lat. ver
verdikkende middelen ; -- con--dichlen,
densátie (spr. t ts; lat. condensat)o) of
;

condenseering, f. de verdikking, ver
-dichtng,b.vampeodruib
vloeistoffen door drukking of afkoeling; -condensátie – machine, eene soort van
stoomwerktuig met verdichting van den stoom;

— condensatief, adj. nw.lat. verdichtend ; — condensator, m. nw.lat. de
verdichter, verdikker, vereeniger, verzamelaar, een elektriciteits- en warmteverzarnelaar, een werktuig in de natuurkunde tot
vereeniging der verstrooide elektrieke stof
(ook mikroëlektrometer,mikroëlekt r o s k o o p genoemd), tot ineendringing der
vuurdeelen of der warmte; bij stoomwerk
gevulde vat, waarin-tuigenhmwar
de dampen verdicht worden.
condeseendeeren, nw.lat . zich laten
welgevallen, zich geneigd betoonen, toegeven,
inschikkelijkheid hebben, toegevendheid gebruiken ; mede afstammen — condescendént, adj. inschikkelijk, toegevend ; —condescendéntie (spr. t—ts), f. de inwilli;

—
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rugvordering van iets, dat aan iemand wegens eene later weggevallen oorzaak was
overgedragen ; C. verte, terugvordering van
een bepaald voorwerp; c. ex chirográpho,
eisch, die op een handschrift berust ; C. ex
tnutui, terugvordering van 't geleende ; C.
ex stipuli to, eisch wegens naleving van gedane belofte ; C. furtiva, terugvordering van
den gestolen eigendom ; C. indebiti, terug
uit vergissing gedane,-vordeinga
niet verschuldigde betaling; C. liberations,
eisch of verzoek om vrijstelling van eene
verplichting ; C. ob turppem causann, terug
dat gene, wat een ander op-vordeinga
onwettiger grond ontvangen beeft ; C. sine
causa, terugvordering eener zaak, die zonder
Sechtsgrond in iemands bezit is gekomen.
Condigniteit, f. nw.lat. (van 't lat. condignus, geheel waardig) de gelijkwaardigheid.
con diligenza, z. ond. d i 1 i g e n c e.
Condiment, n . lat. (condimónt um, van
condïre, kruiden, inmaken) de kruiderij, spe
-cerij,htsmakgvndof erl
toevoegsel bij spijs of drank ; -- condi-

waardelijke belofte ; — conditionaliter, adv.
nw.lat. ook a condition, fr. (spr. kondisjón)
onder beding of voorwaarde ; — conditioneeren, nw .lat. bedingen, voorwaarden
maken ; dienen, in dienst staan, zich in
dienst begeven ; de behoorlijke gesteldheid
of deugdelijkheid geven, b. v. aan wijnen,
boeken, boeken, lakens, enz. ; -- geconditioneerd, gesteld, b. v. dit boek is nog
wél geconditioneerd, is nog in goeden
staat, is behoorlijk bewaard gebleven ; iron.
die man is goed geconditioneerd, die
man is mooi bezorgd, duchtig beneveld, zat.
Conditor, m lat. (van condére, stichten, opbouwen) de stichter, grondvester.
Conditor, conditura corpórum, z. ond.
condiment.
Condivlzie, f. nw.lat. (vgl. divide er e n, enz.) de bij -indeeling, onderverdeeling.
con dolcezza, z. dolce.
condoleeren, lat. (condolére, v. dolére,
smart gevoelen) beklagen, betreuren, rouw
doen, deelneming in een verlies be--beklag
tuigen ; — condoleántie, f., of condoléntie (spr . t=ts), nw.lat. (it. condolenza, condoglienza, fr. condoléance) het rouw
betuiging van smartelijk mede -be-klag,d
gevoel.
con doldre, z. ond. dolente.
Condom, m. een zeer dun overtreksel,
foedraal of scheede om zich voor de venerische besmetting te vrijwaren (ook wel c apote anglaise of redingote genoemd).
Condominus, m. nw.lat. (van 't lat..
dominus, z. aid.) de mede-eigenaar, mede heer, medebezitter ; — condominium,
n. de mede -eigendom, de medeheerschappij;
--- condominaat, n. in 't staatsrecht:

tor, m. een suikerbakker, een inlegger van
vruchten, enz.; — condit-ura corporuni, het

de gezamentlijke heerschappij in gebiedsdeelen van duitsche vorsten ; - condomi-

balsemen van lijken.

Condiscípel , m. lat. (condiscipulus;
vgl. d i s c i p e 1) een medescholier, schoolgenoot, medeleerling.
con discrezione, Z. ond. discreet.
Conditie (spr. t ts), f. lat. (condit ) o;
Y. condére, samendoen, samenvoegen, fr. condition) de voorwaarde, liet beding ; de toe-

niaral, adj. wat op de gezamentlijke heer
betrekking heeft.
-scbapij
condoneeren, lat. (condonáre) schenken, kwijt schelden, te goede houden, ver
t ts), f.-gevn;codáti(spr.
Jur. de afstand, kwijtschelding.
Condor, in. (spr. condor, van 't peruviaansch c u n t u r) een vogel, dien men
voornamelijk in het Andesgebergte vindt en
die veel overeenkomst beeft met den zwitserschen lammergier ; 't is de grootste vogel,
dien men kent, daar hij 3 2 tot 4 meters
vlucht heeft, de grijpgier, grijpvogel (vultur
fjryph.us, L.)

stand, gesteldheid, eigenschap, aard ; de voor
bediening, plaats, post, dienst, stand,-slag;de
staat, b. v. in conditie treden, eene
dienstbetrekking aanvaarden niet wederzijdsche verplichtingen en voorwaarden ; pl. conditiones, voorwaarden, punten van overeenko mst ; — sub conditidne, onder voorwaarde ;
absque 'ilia conditióne, zonder eenige voor
conditio sine qua non (woordelijk -warde; :
voorwaarden zonder welke niet) eene onvermijdelike voorwaarde ; --- conditioneel,
adj. lat. voorwaardelijk, b. v. eene voor-

m. pl. nw.lat. bijslapers, eene secte der 13de
eeuw, zoo geheeten, omdat zij allen, mannen en vrouwen, jong en oud, bij elkander
sliepen ; — eondormítie (spr. t ts),
f. nw.lat. de echtelijke bijslaap.
Condótta, f. it. (= sp conducta, z.
c o n d u c e e r e n) de leiding, het geleide;
Kmt. de verzending der goederen; vgl. e xp e d i ti e en transport ; ook vracht, voer
per condotta, onder 't geleide of-lon;—
vervoer van dezen of genen voerman ; --

ging, inschikkelijkheid, toegeeflijkheid, bet
door de vingers zien, zeemanschap gebruiken ; ook de medeafstamming.
condiceeren, lat. (condicére, van dicE^re, zeggen) afspreken, aankondigen, beloven ; gerechtelijk aanklagen of terug vorderen ; — condíetie (spr. t ts), f. (lat.
condictio) de afspraak ; aankondiging; belofte ; Jur. de terugvordering van eene ons
toekomende zaak of an een recht; elke
persoonlijke rechtsvordering, inzonderheid die,
welke uit eene eenzijdige bron voortvloeit
en overdracht van eigendom ten doel heeft;
condictio causa data, causa non secuta, te-

,

Condiréctie, f . nw.lat. (vgl. d i r e,c t ie,
ond. d i r i g e e r e n) het medebestuur, medeopzicht ; — condiréctor, m. (vgl. d ir e c t o r) een medeopziener, medebestuurder;
--- condireetorium, n. het, gezament
lik medebestuur, medeopzicht.

-

—

Condormánten,condormiénten,
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condottiére, m. , pl. condottiéri,
bendehoofdman, aanvoerder van geworven
soldijtroepen in de vroegere ital. staten,
die op het einde der middeleeuwen, bij
de eindelooze oorlogen van dien tijd, die
partij dienden, welke hen konde en wilde
be talen.
conduceeren, lat. (conducére) leiden,
voeren, begeleiden; buren, pachten ; — condueíbel, adj. bevorderlijk, nuttig, dienstig;
— conducibiliteit, f. nw.lat. de bevorderlijkheid, dienstigheid ; — conduct,
n. nw.lat. (conductus) de begeleiding, het
geleide, inz. bij lijkstaatsiën ; —conducta,
f. sp. (spr. u oe) eene onder krjgsmansgeleide bewerkte verzending van edele metalen uit de spaansche koloniën naar het
moederland; — conducteur, ni. fr. een
geleider, leidsman, opziener, enz. ; de persoon, die op diligences, spoorwagens, stoom
voor bet gemak en de veiligheid van-boten
personen en goederen zorgt, -- eonductie (spr. t ts), f. lat. (conductio) de huur,
pacht ; — conductor, m. Jur. een pachter, huurder; Phys. een geleider der elektriciteit aan elektrizeer-machines, een holle
gepolijste metalen cilind; r, die op een' kleinen afstand van de machine staat en door
een glazen voetstuk geïsoleerd is ; ook een
bliksemafleider aan gebouwen ; — conductíbel, adj. nw.lat. leidbaar; — conductibiliteit, f geleidbaarheid, geschiktheid
om geleid te worden, b. v. van de warmtestof, de elektrieke vloeistof.
conduizeeren (spr. kondwi—) (van
't fr. conduire, en dit van 't lat. conducere)
zich gedragen, handelen ; — conduite,
f. fr. het gedrag, de leef- en handelwijs ; het
opzicht, de leiding, het bestuur; -- conduite– lijst, f. de lijst, waarop aanteekening van 't gedrag wordt gehouden.
con duolo, z. ond. dolente.
condupliceeren, lat. verdubbelen ; —
conduplicábel, adj. verdubbelbaar ; —
conduplicátie (spr. t ts) f. Rhet. de
verdubbeling, bestaande in de herhaling
van een woord aan 't begin of einde van
eenen zin.
Conduri, pl. erwtjes, als goud- en zilver
dienende bij de Maleijers en Java--gewicht
nen ; vijf doen een grein.
Condylus, condylom, enz., z. k o ndvlus.
Conepatl, n. mexicaansch (ook enkel
e p a t 1) het stinkdier, dat tot de wezelsoorten behoort (z. v i v e r re).
con e senza violino, it Muz. met en zonder viool.
con espressione, z. espressivo.
confabuleeren, lat. (con fabuldri) met

elkander praten, zich vertrouwelijk onder
sprookjes vertellen, keuvelen ; —-houden,

eonfabulátie (spr. t ts), het vertrouwelik gesprek, gekeuvel, praatje ; — confabulátor, m. de prater, snapper, keuvelaar, praatvaar.
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--

confamuleeren,nw.lat. (van famult ri,
dienen) samen dienen, in de zelfde dienst zijn.

Conféct, n. (it. confetto; mid.lat. confecturn, oorspr. het partic. van 't lat. con ficere, bereiden, voleinden ; con fectto, toebereiding, in midlat. toebereide artsenijen en
dgl.) suikergebak, suikergoed — conféetie, f. lat. (confectie) Jur. de voleinding,
voltooijing, voltrekking; confectio inventarii,
het opmaken van de boedellijst, den inventaris eener nalatenschap.
confedereeren, confederatie, z.
confeedereeren.
confereeren, lat. (con férre, fr. con;

firer) tegen elkander houden, vergelijken;

gemeenschappelijk overleggen, beraadslagen,
onderhandelen ; opdragen, overdragen, ver
V. een ambt ; confer, lat. vergelijk!-len,b.
conferdtur, het worde vergeleken, men ver gelijke ! bij verkorting gemeenlijk cf. geschreven ; — eonferénda, pl. lat. Jur. het
van den erflater vooruit ontvangene, dat de
erfgenamen weder aan de nalatenschap moeten toevoegen ; — conferentie (spr. t=
Is), f. nw.lat. de samenkomst en beraadslaging over zaken ; de bijeenkomst van miilisters of gezanten o. i strijdige staatsbelangen te vereffenen, b. v. de Londensche conferentie in 1830 over de afscheiding vair
België van ons Rijk.

Confermentátie (spr. tie tsie), f.
nw.lat. (vgl. f e r m e n t e e r e n) de mede
-gistn.
con fermezza, z. ond. ferm.
Conferruminátie (spr, t ts), f. nw.
lat. (vgl. f e r r u m i n a t i e) het samensol
-dern.
Conférve, f. (v. con fervére, samenkoken, aaneen heelen, zoo geheeten wegens
hare samentrekkende geneeskracht) eene soort
van planten, behoorende tot de familie der wieren , welke in zoet water groeijeu, watermos.
Conféssie, f. lat. (confessio, van confiteri, bekennen, belijden) de bekentenis, belijdenis; de geloofsbelijdenis (e. fdïi); de
geloofspartij, die iemand is toegedaan ; ook
de biecht ; in oude kerken de grafstede van
den heilige der kerk ; — confessie –verwanten, geloofsgenooten ; confessio 4ugustána, z. Augustdna con fessio ; confessio ju

Jur. eene bekentenis voor het ge--dicls,
recht ; C. extra judiciális, eene buiten -gerechtelijke bekentenis; c. legittma, eene in
rechten geldige bekentenis; c. Pura, eene
ronde, onvoorwaardelijke bekentenis ; C. qualifici ta, eene voorwaardelijke bekentenis; c.
spontanéa, eene vrijwillige bekentenis; c. vi
extórta, eene door geweld afgeperste beken-

confessionarius, m. nw.lat.
tenis
de biechtvader, biechtafnemer ; — confessioneel, adj. de geloofsbelijdenis betreffende, daarop gegrond — eonfess1oníst,
m. een kerkgenoot; vroeger een aanhanger
der Augsburgsche confessie, Protestant ; —
eonféssor, m. lat. een belijder van 't
christendom ; een biechteling, biechtende ;
; r--

;
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conféssus, m. lat. een misdadiger, die bekend
heeft ; confessus et convictus, die niet alleen
bekend heeft, maar ook overtuigd is geworden ; iemand pro con fesso et convicto houden , hem als beleden hebbende en overtuigd zijnde aanzien.
con festività, z. ond. f e s t i e f.
Confétti, pl. (van con fétto) it., z. v. a.
confect, z. aid.; ook kleine gipsbolletjes,
waarmede de maskers bij het carneval in
Italië elkander plegen te werpen.
Confiance, z. ond. confideeren.
conficeeren, lat . (con/icére) voleindigen, tot stand brengen.
Confidejussor, m. lat. (vgl . f i d e j u s s o r, ond. fides) Jur. een medeborg.
confideeren, lat. (con fdére) en cOnfiëeren, fr. (confier) vertrouwen, aanvertrouwen, toevertrouwen, zich op iets of
iemand verlaten ; — confiance, f. fr. (spr.
konfïáns') het vertrouwen, de toeverlaat;confidént (spr. konfdá^i) of confié, een
vertrouwde, vertrouweling, boezemvriend ; f.
c o n f i d e n c e — eonfidentiarïus (spr.
ti tsi), m. nw.lat. een kerkelijk ambtsbekleeder, die zijne inkomsten aan een ander
moet afstaan ; de titulaire bezitter van een
kerkambt, prove of prebende ; — eonfidentiëel (spr. ti-=tsi), adj. vertrouwelijk,
met vertrouwen, gul, rond — Confidentie
(spr. t=ts), f. lat. (confidentta) of confidence, f. fr. (spr. koJ*ifidá72s') de vertrouwelijkheid, het vertrouwen ; de vrijmoedigheid, driestheid, de vertrouwelijke mededeeling, aanvertrouwing van een geheim ; van
daar confidenties maken, in vertrouwen iets mede deden ; -- en confidence,
(spr. an—) in vertrouwen.
;

;

con fiducia, z. ond. fides.
confiëeren, z. confideeren.
con fierezza, z. ond. fier.

configeeren, lat . (con fiigére) samen
binden, aanspijkeren, aanplakken.-hectnof
configureeren, lat. (configurdre, vgl.
figuur, enz.) eene gedaante geven, vormen;
— configuratie (spr. t=ts), f. de vorming, het ontstaan van gelijkvormige gedaanten, zoo als bij de kristallizeering der
zouten en het bevriezen des waters; Astron.
de wederzijdsche stand of het aspect, de
conjunctie der planeten ; werktuigelijke
afbeelding der gedaanten, die de wachters
van Jupiter en Saturnus bij hunne verduisteringen aannemen.
Confines, pi . lat. (van finis, grens)
grens- of veldburen, aangrenzers — eonfinium, n. de grens, grenssteen; — eonfin^en, pl. grenzen, grenslanden ; — cOnfineeren, nw.lat. aangrenzen, insluiten,
grenswacht houden ; gevangen zetten, arrest
geven, opsluiten binnen bepaalde grenzen ;
-- confinátie (spr. t is) f., confi;

nemént, n . nw.lat. Jur. het huis- of stadsarrest, de huiselijke opsluiting ; de verban-

ning aan eene bepaalde plaats ; — COnfiniteit, f. de grensnabuurschap.
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confingeeren, l at . (con fingére; vgl. f i ng e e r e n) verdichten, verzinnen.
confirmeeren, lat. (con f rmdre; vgl.
ferm, enz.) bevestigen, bekrachtigen, vast
en zeker maken ; door onderteekening verzekeren ; bevestigen in de godsdienst, inzegenen ; het sacrament des vormsels toedienen ; -- eonfirmándus, confirmánda, bij de R. Kath. hij of zij, die belijdenis des geloofs aflegt, die tot de eerste avond
communie, wordt toegelaten,-malsvierng,
een vormkind ; — confirmatie (spr. t= ts)
f. lat. (confrmatio) de bevestiging, bekrachtiging des loops, inzegening, inwijding of
opneming onder de leden der kerk ; confermatio judiciidlis, Jur. gerechtelijke bevestiging;
-- eonfirmatief , adj. bevestigend, bekrachtigend ; — eonfirmätor, m. de bevestiger ; — eonfirmatóriseh , adj . bevestigend ; — confirmiteit, f. lat. (con/irmitas), halsstarrigheid.
confisceeren, lat . (confsci re, van Iiscus, z. aid .) of confiskeeren, fr. (confisquer) gerechtelijk intrekken, aan de schatkist ten deel doen vallen ; vervallen verklaren,
in beslag nemen, aanhalen, wegnemen, b.
v. smokkelwaren; geconfiskeerd, ingetrokken, verbeurd verklaard ; — confiseábel, adj. nw.lat. verbeurdverklaarbaar,
intrekbaar; wat aangeslagen of aangetast
kan worden ; — confiscatie (spr. t=ts)
f. lat. (conflscatio) de intrekking van een
goed ten voordeele der schatkist, de vervallen-, verbeurdverklaring, de aanhaling van
smokkelwaren.
Confiseur, z. ond. confituren.
confiteeren, lat (con fitérí ; van fatéri,
belijden) bekennen, biechten ; vgl. c o n f e ss i e ; — confiteor, ik beken, belijd; het
confitéor, bij de R. Kath. eene zonden belijdenis, die met dit woord begint en door
den geestelijke vóór den eigentlijken i n t r o ït u s der mis aan de treden des altaars wordt
afgelegd; — confitent, m. (lat,. conf itens),
een biechteling, biechtbind.
Confituren, f . pi. (mid.lat. confectura,
v. 't lat. con/icee e, toebereiden, fr. con/ire,
inmaken) ingemaakte dingen, b. v. vruchten,
snikergoed, suikerwerk ; --eonfiséur (spr.
konhftz—) of confiturier (spr. kon/itu-rjé),.
ni. een banketbakker, iemand, die ingelegde
voorwerpen bereidt, verkoopt.
confiagiteeren, nw .lat. (van ftagitáre,
vorderen) ernstig verlangen.
confiagreeren, lat. (con fïagráre) verbranden, tot asch vergaan ; — eonflagrátie (spr. l ts), f. lat. (conlagratio) alge
-menbrad,got.
.

Conflátie (spr.

t=ts), f . lat . (con-

flatió, v. con flare, samenblazen, opblazen,
aanblazen ; smelten) het aanstoken, oppoken;
de smelting der metalen.
eonfligeeren,lat . (con fligcre) tegen elk-

ander stooten, botsen, met elkander in strijd
zijn; — conflict, n. (conflictus, m.) de
botsing, strijd, stoot, aanval, tweespalt, te-
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genspraak, werking en tegenwerking; co nflict van jurisdictie, Jur. het verschil
van meening omtrent de hevoedheid van
uitspraak te doen.
conflueeren, lat . (con/lul re, van (lucre,
vloeijen) ineen vloeijen, samenstroomen ; —

confluéntie, f. , confluvium, n. , of
confllxus, ni. de samenvloeijing b. v. van
twee rivieren (van zulk eene e o n f1 u é n t Ie,
die van Rijn en Moezel, heeft o. a. de stad
C o b l e n z haren naam); -- confluxus homtnum, de samenloop, toeloop, oploop van

menschen ; — conflu$íbel, adj. nw.lat.
vereenigbaar.

confocaal, adj . nw. lat. (van focus, z.
aid.) een gemeenschappelijk brandpunt hebbende (confocale lijnen).
confoedereeren (zich) , lat . (con fccdercere; van fwdus, genit. fcedéris, verbond)
zich verbinden —geconfoedereerden,
verbondenen, bondgenooten ; — COnfOederátie (spr. t=ts), f. een verbond, bondgenootschap, inz. tusschen onafhankelijke
staten; de helvetische confeederatie,
het zwitsersch verbond, eedgenootschap ; de
duitsche confeederatie, het duitsche
statenverbond.
conform, adj . lat. (confórm,is, e, van
forma, gedaante, vorm) gelijkvormig, overeenkomend, overeenstemmend, eenstemmig,
;

--

CONGÉ.

terniteit, f. de verbroedering, het mede
ambtsbroederschap,-broedschap,inz.t
ambtgenootschap; — con fraternitas, f. Jur. de
erven -vereeniging, de verbroedering der erfgenamen ; — confrérie, f. fr. vrome broederschap, gezelschap van leeken, die tot
godsdienstoefeningen bijeen komen.
con fretta, z. fretta.

confronteeren, mid. lat. (con frontre,
re,
van 't lat. frons, `oorhoofd) de uitspraak
van twee personen voor het gerecht vergelijken, hen in elkanders gezicht verhooren,
tegen over elkander stellen, wederzijds ver
vergelijken ; — confrontatie-boren,
(spr. tie tsie) f. de tegen elkander- of
tegenoverstelling, inz. confrontat)a testium,
Jur. de getuig enver gelijking, het tegenover
getuigen, om de waarheid des-stelndr
te gemakkelijker en zekerder te vernemen.
Confucius, eig. Kong - fu - tse, een
in China nog algemeen en hoog vereerd
zedeleeraar, wetgever en hervormer, ter
wiens eer tempels gebouwd zijn; hij leefde
omstreeks 500 jaren vóór Chr.

confugiëeren, nw.lat. (van fuga,
vlucht) vlieden, vluchten, de toevlucht, de
wijk nemen ; — eonfuga, m. de vluchteling, de ontv luchte; — confugium, n .
het toevluchtsoord, de wijkplaats, wijk.
confundeeren, lat. (confundlére, eig.

in orde ; — conformers, eng. of con-

samengieten, van fund^re, gieten) vermen-

formísten, m. pl. in Engeland de aan-

en, verwisselen, verw arren ; verward, ver
schaamrood maken, verbluffen; —-legnof
confuus, adj. (lat. confuses, a, um), ver
ondereen gemengd, onordelijk, duister;-ward,
verlegen, beschaamd, bedeesd , verbluft ; confu-sum chaos, een warboèi, eene verwarde,

nemers der uniformiteits -acte van 1562, de
overeenstemmenden, aanhangers der heer
bisschoppelijke leer of anglicaansche-schend
kerk ; vgl. d i s s é n t e r s ; — conformi
gelijkvormigheid, over-tei,f.nwlad
eensteniming, gelijkheid, eenstemmigheid; -conformeeren, lat. (conformere) gelijk vormig maken, naar iets inrichten ; overeen
komen, overeen stemmen, schikken, voegen,

— eonformátie (spr . t=ts) f. (lat . conformatio) de behoorlijke inrichting, gelijk
schikking of inrichting-vormigakn,de

der deden van een ligchaam, overeenkomst,
schikking, toestemming.

Confort, z. ond. conforteeren.
conforteeren, later lat. (con fortcdre ;
fr. con foster) sterken, troosten ; — con—
fort, n. fr. (spr. konfór) de versterking,
hulp, bijstand, troost; -- confortantia,
pl. nw.lat. Med. versterkende middelen ; —
eonfortátie (spr. tie tsie), f. de ver
leengoe--sterking;Ju.dv an

deren met een mansleen ; — conforta
(confortativum) eene versterkende
-tief,n.
artsenij, een versterkingsmiddel.

Confortemain, n. fr. (spr. —mén) in
het leenrecht: de volmacht om onderleenen
in te trekken.
confrageus, adj. lat. hobbelig, moei
verward, netelig.
-jelik,
Confrater, m. nw.lat. (vgl. f r a t e r)

niet te ontwarren zaak ; ---- confüzie, f.
(con fus)o) de verwarring, vermenging, wanorde; de verlegenheid, beschaamdheid, bedeesdheid; verstrooijing; Jur. het samen
rechten en plichten, van ver -vloeijna
diensten, actieve en passieve-ordenig
rechten in één' persoon, het geen de uit
opheffing dier rechten en plichten-delgin,

ten gevolge heeft ; — eonfusionarius,
m. nw.lat. een onordelijke, een wanorde stichter; een verstrooide van gedachten.
con fuoco, z. f u o c o s o.

confuteeren, lat. (confuture)w ederieggen ; .— eonfutábel, adj. nw.lat., wederlegbaar : — eonfutatie (spr. tie=tsie) f.
(confutatio) ' de wederlegging, overtuiging,
het bewijs van de valschheid eener stelling;

-- eonfutátor, m. later lat. de weder legger, tegenpartij.
confuus, z. ond. confundeeren.

Confuzie, enz., zond. c o n fu n d e e r e n.
con garbo, z. garbo.

fr. confrère) een medebroeder, ambtsbroeder,
ambtgenoot, ordergezel ; — confrater -.

Congé, m. fr. (spr. konzjé) het ontslag
b. v. uit eene dienst ; het afscheid ; van daar
op vizitekaartjes p p. c. dat is: pour prendre
congé (spr. poer prándr'.—), om afscheid te
nemen — congediëeren, (spr. konzj'--- ;
fr. congédier) afscheid geven, ontslaan, weg -

nizeeren, verbroederen ; -- eonfra -.

zenden, bedanken.

;

CONGELEEREN
congeleeren, lat. congelure, ersterking van geldre) bevriezen, stollen, stremmen, dik worden ; — congelãtie (spr.
t=ts) f. (lat. congelato) het bevriezen,
stremmen, stollen, de verdikking, verstijving door koude ; ook z. v. a. k a t a l e p s i s;
— e o n g e 1 a t i e der tanden (congelatio
dentium) het stompworden der tanden.
congenérisch, adj. lat. (congéner, vat.
genus, z. aid.) gelijkslachtig, gelijksoortig.
congeniaal of eongeniálisch,

adj. nw.lat. (vgl. genius, enz.) naar den
geest, verwant, gelijksoortig of overeenkom
geest, in vernuft, in genie ; —-stign
congenialiteit, f. de geest-, vernuft-,
genieverwantschap.
congereeren, lat. (conger) re) samen dragen, ophoopen ; — congestie, f. (lat.
congestio) eene tegennatuurlijke ophooping,
een aandrang b. v. van het bloed naar het
hoofd: (congestio sanguinis; -- congest)o
lymphatica of serosa, aandrang van het
bloedwater; — congestief, adj. nw.lat.
zulk een aandrang opwekkend of daaruit
voortkomend.
Congius, m. eene oud - romeinsche maat
van 6 sextariën, het eerier amphora,
_ -3,3, liter; — congiarlum, m. lat.
eig. een geschenk van olie of wijn ter hoeveelheid van een c o n g i u s; allerlei giften,
inz. van levensmiddelen, door de romeinsche
keizers aan het volk.
Conglaciatie (spr. t=t), f. nw.lat.
(van 't lat. conglacidre, van glacies, ijs) tot
ijs worden, bevriezen.
conglobeeren,lat. (conzglobdre; vgl. g 1 ob u s) aanhoopen, ballen, ronden; ---- geeonglobeerde klieren, f. pl . samengerolde
klieren, watervaatklieren; – conglob^tie
(spr. t=ts) f. eig. de samenronding of bolvorming; Log. de opeenhooping der bewijzen.
conglomeeren, lat. (conglomeráre ;
vgl. g 1 o m u s) tot een' bal of kluwen ver
er--enig,samhop;ecnglmr
de klieren, korrelige klieren, speekselklieren; — conglomeraat, n. het op-

gehoopte, balvormig saámgepakte ; Min. eene
ophooping van verschillende delfstoffen, zand
; — eonglomerá --sten,pui
tie (spr. t=ts) f. de samenhooping; ver
verschillende stoffen.
-enigva
conglutineeren (lat. conglutin^cre ;
vgl. gluten, enz.) samenlijmen, aaneen
kleven, aan elkander voegen ; taai, kleverig,
slijmig maken, verslijmen, verdikken ; —
conglutinaat, n . iets samengelijmds, ver dikts; — conglutintie (spr. tie=tsie) f.
het samenlijmen, aaneenkleven de verdik
-king,versljm;—coutináa,dj.
samenlijmend of klevend; — conglutinantia, n. pl., z. v. a. k o l l e t i k a.
con grandezza, z. ond. grand.

congratuleeren, congratulant,
eongratulátie, z. V. a. g r a t u l e eren,
enz. ; — con gravità, z. ond. g r a vis; --coc grazia, z. ond. gratie.

CONGRUUS.

—
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congreëeren, nw .lat. (congredre) overeen stemmen.

congregeeren, lat. (congregáre, van
grex, gehit. gregis, kudde) verzamelen, ver
verbroederen ; --enig,
verzamel(I, dicht, vast; als subst. n. Phys.
niet-kristallische steenen, die zonder bindmiddel slechts zwak samenhangen; -- congregraníst, m. liet medelid eener geestelijke broederschap ; — eongregantínen, t. pl. nonnen van de orde der congregatie van N o t r e-D a m e; — congregatie (spr. t,=ts) f. lat. congregatto) de
verzameling; vereeniging, verbintenis, inz.
eene geestelijke vereeniging, ordesverbinding;
of -verbroedering ; vereeniging van verscheidene kloosters ter opvolging van de zelfde
regelen ; ook de raadsvergaderingen der kar
Pene commissie uit de kardinalen-dinale;
tot het besturen van zekere werkzaamheden,
inz. de congregatTo de propagánda fide of
de propaganda, de door den paus in
1622 verordende raadsvergadering ter uit
geloof, de raad-breidngvaht.k
van geloofsverbreiding, het bekeringsgenootschap ; conpregatio sancti of cii, de i n q u is i t i e (z. ald.) ; — congregationísten,
in. pl. medeleden eener congregatie, inz. der
jezuïetische ; - congregationalisten,
m. pl. in Engeland een kerkelijk genoot
dat de hoogere bisschoppelijke lei--schap,
ding verwerpt; eene soort van Independenten,
tusschen de Presbyterianen en Brownisten.
Congres, n. lat. congréssus, van congrédi, samenkomen) samenkomst, vereeniging; Pol. eene vergadering van gevolmachtigde personen om te raadplegen over ver
politieke geschillen, over oorlog-efnigva
enz., staatsvergadering en beraadslaging van
gezanten (het onderscheidt zich van eerie
conferentie door hoogere belangrijkheid
en wordt soms door de vorsten zelven b(j-

gewoond) ; ook de vergadering der afgevaardigden van de Vereenigde Staten in
Noord-Amerika onder een' president ; -congréssie, f. (lat. congressio, het sa
samenkomst,
-menko,d
Congréve – druk, m. eerie soort van
druk, waarbij men door middel van Benen
in elkander passenden vorm (c o n g r e v ep 1 a a t) onderscheidene kleuren te gelijk kan
drukken, veelkleurige druk (zoo geheeten
naar den beroemden eng. werktuigkundige
William Congreve [gest. t828],die deze
manier van drukken uitvond) , --- eongre -

vische raketten of vuurpijlen, f. pl.
Bene door den zelfde uitgevonden soort van
brandraketten (eene nabootsing van het
grieksche vuur), met eerie moeijelgk te blusschen brandstof.
congri^us, a, um, lat. overeenstemmend, passend ; — congr3Ii jus, z. j u s ; — de conigMo, naar billijkheid; — congrua, n. pi.
Jur. het noodige, toereikende onderhoud ; —
congruarius, m. nw.lat. de priester, die
een vast, bepaald inkomen heeft; — con-
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grueeren, lat. (congruére) overeen komen,
gelijk zijn, samenpassen ; Geom. gelijk en
gelijkvormig zijn, elkander geheel bedek
— congruént, adj. (lat. congruens)-kend
overeenstemmend, passend, voegzaam ; Geom.
gelijk en gelijkvormig — congruentie
(spr. t=ls) f. (congruentia) het overeenkomen, samenpassen, de overeenstemming; de
gelijk- en gelijkvormigheid, i d e n t i t e i t
van twee figuren ; — congruísmus, n.
barb. lat., de leer aangaande de overeen
goddelijken en den men--stemingvad
schelijken wil, waardoor de Anti-Molinisten
de werking der genade beperkten; — COngruíst, m. een aanhanger van die leer; —
congruïteit, f. de overeenstemming. vol
gelijkheid.
-komen
con gusto, z. ond. g u s t u s.
Conifertle, z. ond. k on us.
con impeto, z. oud. i m p e t u s.
;

;

Coniglobium, conisch, conisector, z. ond. konus.
conjiceeren, lat. conjicr re), eig. samenwerpen, bijeen werpen, vereenigen) bij
gissing oordeelen over waarschijnlijkheden,
vermoeden, raden, gissen — eonjecta
verzameling van gissingen,-nea,.p1
invallen, opmerkingen, enz.; — conjector, m. de rader; uitlegger; — COnjéCtrix, f. de droomuitlegster, waarzegster;—
conjectuur, f. (conjectizra) een vermoedelijk oordeel, gegrond op bewijzen, die
slechts een' zekeren graad van waarschijnlijkheid hebben, vermoeden, gissing; de ver
lezing van de geschriften der-moedlijk
;

ouden ; -- conjecturaal, adj. vermoedelijk, op waarschijnlijke gissingen, sluitre
. berustende; — conjecturale-den,z
critiek, de kritiek, welke zich met de
beoordeeling van de vermoedelijke lezing der
Ouden bezig houdt, en de regels aangeeft,
naar welke in dringende gevallen eene ver
mag aangenomen worden ; ---- con--anderig
jeetureeren, nw.lat vermoeden, gissen,

raden.

conjugaal, z. ond. c o n j u g i u m.
Conjugatie (spr. t=ts) f. lat. conjugatáo, samenvoeging, verbinding) Gram. oor

werkwoorden,-spr.envigad
die op de zelfde wijze veranderen, eene
vervoegingsklasse ; thans gewoonlijk de ver
zelve, de verandering, die een werk--voegin
woord in de verschillende wijzen, tijden, personen en getallen ondergaat, de tijdvoeging;
-- conjugeeren (conjuflJre, eig. ver binden), werkwoorden in al hunne veranderingen ordelijk doorloopen, vervoegen, tijdvoegen; eonjuglum, e. lat. het hu
echtverbintenis, de echt; — Con--welijk,d
jugaal, adj. (lat. conjugãlls, e) echtelijk;
— conjugicithum, n. nw.lat. (van 't
't conju.r, genic. conj cugls, gade, echtgenoot,
en caed(re, doo(l slaan, vermoorden) de gademoord.
conjungeeren, lat . (conjung)re) ver
rnnju-rlctis virTgus, met ver--cenig;—

--

CONNETABLE.

eenigde krachten ; — conjünctim, samen,
gezamentljk, in gemeenschap of verbinding„
vereenigd, met vereende macht; -- conj u.nctie (spr. t=ts) f. (lat. conjunctio) de
vereeniging -verbinding; Gram. het voeg
verbindingswoord ; Astron. de stand-word,
van eene planeet en de zon in eene rechte
lijn niet de aarde, de samenkomst van twee
planeten in het zelfde punt van een hemel
conjunct'o causdlis, Gram. een rede--tekn;
gevend voegwoord ; conj. conditiondlis, een
voorwaardelijk voegwoord ; — conjunctief, adj. (lat. conjunctïvus, a, um) eene
verbinding betreffende, of daarop gegrond;

-- conjunctivus of conjunctief, m.,
z. modus;— conjunctiva, f. Anat. het
bindvlies van het oog ; — conjunctivi
-tis,f.nwlaChrde
ontsteking van het
bindvlies; — conjunctivisch, adj. voor
afhankelijk, tot de aanvoegende-wardelijk,
wijs of den conjunctivus behoorende ; —
conjunctuur, f. de samenloop, de ver
zekere omstandigheden ; de-wikelngva
tijdsgesteldheid, bet tijdsgewricht, de omstandigheid in het algemeen.
conjureeren, lat. (conjurdre; van junice, z« eren) samenzweren, eene samenzwering maken; -- eonjuránt, ook conjuraat, m. (lat. conjurátus) een saámgezworene, eedgenoot; — eonjur^tie (spr.
t ts) f. (lat. conjurat)o) de zamenzwering,
een aanslag tegen den vorst of den staat.
—

con leggerezza, z. leggiere ; .— con moto,
z. ond. motu s.

Connaissánce, f. fr. (spr. konnèssa7is',
van connaïtre lat. cognosc)re, kennen) de
kennis, bekendheid ; — eonnaissábel
(spr. --nèssábl) adj. kenbaar, kennelijk ; —
connaissement, n. (spr. --nèss'mán) het
erkenningsbewijs, de zeevrachtbrief, de ladings- of vrachtbrief des schippers, het
cognossement, connossement (eng_
bill of lading) — oonnaisseur, m. een
;

kenner, kunstkenner; f.

eonnaisseuse,

(spr. ---seuz') kenster, kunstkenster.
connecteeren, lat. (connectére; vare
nect)re, knopen ; vgl. n e x u s) verbinden,
samenknopen; ook verbonden zijn, samen
; — connéx, adj. (connér us, a,-hange
um), verbonden, verknocht, samenhangend;
— connéxa, n. pl. verbondene dingen;
— connéxie, f. (lat. connexio) ook connéxus, m. de samenhang, verbinding, het
verband, de gemeenschap — eonnéxiën,
f. pl. verbindingen; inz. lnvloedhebbende kennissen of betrekkingen; — eonnexiteit,
;

f. nw.lat. de verhouding van wederzijdschen

samenhang; — con.nexitas causzirun, Jur.
de wederzijdsche invloed van vele op zich
zelven gescheidene strijdige rechtszaken op
elkander; — connexief, adj. (lat. conynexivus) verbindend.

Connetable, in. fr. (it. contestábile,
connesláhile, sp. condestáble, uit het lat.
comes .stabuli, d. i. eig. stalgraaf) oorspr.
de opziener van de vorstelijke stoeterij of

CONNEX

—

paardestallen, opperstalmeester; opperrijksmaarschalk en veldheer der kroon in Frankrijk, Bene waardigheid, door Lodewijk XIII.
in 1627 opgeheven, later door Napoleon
hersteld, doch niet de restauratie weder
verdwenen ; ook een eeretitel.

convex, connexie, enz., z. ond.
con nee tee ren.
eonniveeren, lat. (conniv7re, sluiten,
mz. de oogen) een oog toedoen, oogluiken,
door de vingers zien, toegeeflijkheid gebruiken, toegeven, over het hoofd zien, laten
voorbij gaan ; — connivéndo, adv. uit toegeef
inschikkelijkheid, met toelating of-lijkhëd,
oogluikend ; — eonnivéntie, f. (later lat.
conniventia) de toegeeflijkheid, begunstiging,
oogluiking, het door de vingers zien, toe-

laten.
Connossement, n., z. v. a. c o nnaissement (z. aid.).
Connotatie (spr . tie tsie) f. nw.lat.
(van con- en notdre ; vgl. n o t e e r e n) de
--

medebeteekening medeaanwizing; — COn-

notatie-termïjn, m. Jur. de termijn of
vastgestelde dag ter opgave van de gezamentlijke schulden of vorderingen bij een
concours.
Connubium, n. lat. (v an nubére, trouwen) z. v. a. c o n j u g i u m; ook liet hu
recht om met elkander te-welijksrcht,
trouwen ; ----- eonnubiaal, adj . echtelijk.

eonnumereeren, later lat. (connu9nerdre, medetellen) samentellen ; --(spr t ts), f. de samentel ling, bij-elkander -telling.
Conoïde, z. konoïde, ond. kon us.
con osservanza, z. ond. o b s e r v e e r e n;
— con passione, z. ond. passie ; -- con
porlaménto di voce, it. (spr. —wótsjo), z. v.
a. appoggiato; vgl. p o r t a m e n t.
conquadreeren , lat. (conquadriire)
vierkant maken ; passen, zich schikken, overeen stemmen.
conquasseeren, lat . (conquassáre, van
quassáre, een intensief v. quatere, schudden)
sterk schudden, verbrijzelen, verbreken, aan
stukken stooten, vermalen ; — conquass^tie (spr. t ts), f. de schudding, ver
vermalen, stuk-brijzelng,vmosht
stooten ; Med. de volslagen krachtuitputting
bij barenden.

conquereeren, fr. (conquérir, van 't
lat. conquir)re; vnl. c o n q u 1 r e e r e n) ver
; -- conquérant, m. (spr. kon--overn
)cerán) of conquestor, in. mid.lat. een
veroveraar; — eonquête, f. (spr. konkèt')
de verovering.
conquiësceeren, lat. (conquieseere ;
vgl. q u i e s c e e r e n) berusten, zijne rust
houden, verblijven.
conquireeren, lat. (conquirére, van
't lat. q u a e r e r e, zoeken) te samen zoeken ; met vlijt nasporen, navorschen; -conquizltie (spr. t ts), f. de naspeuring, het naauwkeurig onderzoek.
Conquistadóres , m. pl. sp. (spr.
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konki--; v. conquislar, veroveren) in de
voormalige spaansche bezittingen van Arne.
rika, de eerste veroveraars des lands en
hunne nakomelingen.
Conrad, z . Koenraad
Conréctor, in. nw.lat. (vgl. rector)
de medebestuurder ; bij, die de tweede plaats
onder de leeraars eener geleerde school bekleedt, die den rector ter zijde staat, op
hem volgt ; — conrectoraat, n . het ambt
van zulk een' tweeden leermeester ; ook
wel, elders, zijne woning.
Consacramentaal, m. nw.lat. (vgl.
s a c r a m e n t a a l) een medezwerende, eed
.

-genot.

consacreeren, z. consecr eeren.

consanguínisch , adj. lat. (consanguinéus, a, uni; van sanguis, het bloed) ver
bloedverwantschap staande;-magschpt,in
-- consanguiniteit, f. (lat. consanguintas) de bloedverwantschap, maagschap.
conscendeeren, lat . (conscendére, van
scand) re, stijgen) bestijgen, beklimmen ; —
conseensie, f. de beklimming, bestijging;
conscensto thalami, f. Jur. de beklimming
van het huwelijksbed.
Conseiéntie (spr. t=ts), f. jat. (conscient)a, v. consczre, mede weten, zich bewust zijn) eig. medewetenschap ; het bewust
zijn, geweten, de zelfovertuiging; conscientia salva, een vrij, zuiver geweten ; -- cOnseientiëus, adj. nw.lat. naauwgezet, gemoedelijk ; — conscienteeren, kennis
dragen, ergens van weten, van iets bewust
zijn ; — eonseius, m. lat. een medeweter, kennisdrager.
conscindeeren, lat . (conscind ére) aan
stukken snijden, vaneen rijten, in vele stukken breken ; -- conscrssie, f. de vaneen
-rijtng.
Conscius, z. ond. conscientie.

eonseribeeren,lat . (conscribére) samen
schrijven, opschrijven, manschappen lichten
voor den oorlog ; — eonseribént, m.
(conscribens) een opschrijver ; — gecon-

scribeerde, conscrípt,lat. conserit,
fr. (spr. konskri) m. een opgeschrevene ;
dienstplichtige, en voor de krijgsdienst opgeschrevene, een loteling ; — eonscríp-

tie (spr. t—ts) f. (lat. conscriptto) de opschrijving, lichting, loting der jongelieden
tot de kr(jgsdieust, (na de staatsomwenteling
in Frankrijk en later ook in de landen, die
voor de fransche overheersching moesten buk
ingevoerd) ; -- conscríptor, m. lat-ken,
een beschrijver; nw.lat. een rechtsconsulent.
consecreeren, lat. (consecráre, van sa cs lire, vgl. s a c r e e r e n) wijden, inwijden,
inzegenen, heiligen ; — eonseeráant , m.
(consécrans) de inwijder, inzegenaar; —
conseerátie (spr. l = ts) f. (consecratio)
de inwijding, inzegening, inz. de zegening
van het brood en den wijn bij het heilig
avondmaal in de evangelische kerk (consecratio declaratcva); de verandering van liet
brood en den wijn in liet ligchaam en bloed
-
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consequeeren, lat. (conséqui) volgen,
van Christus bij het misoffer der r. kath.
ten gevolg hebben ; — conséquens, het vol kerk (consecratto è fectiva); ook sedert de Ode
gende of navoigende; Gram. het af hankeeeuw de gebruikelijke inwijding (d e d i c át i e) van nieuwe kerken en altaren, alsmede lijke, uit het voorgaande afgeleide zindeel;
de plechtige ordening (o r d i n fi t i e) van eenera — consequent, adj. het geen overeen komstig is met of getrouw blijft aan de
bisschop of aartsbisschop.
consecteeren, lat. (consectdri) naja - eenmaal gelegde grondbeginsels of regels, aan
gen, vervolgen ; — consectarium, n. de vroeger uitgedrukte gevoelens, meeningen,
Math. eene stelling, korte gevolgtrekking, opvattingen , enz. ; overeenstemmend , zich die onmiddellijk uit eene andere kan afge- zelven gelijk ; — consequéntie (lat. conleid worden, z. v. a. c o r o l l a r i um en p o- sequentia), of consequence, fr. (spr.
r i s ni a ; — consectárisch, adj. volgens konsekáns') f. gevolg, gevolgtrekking, besluit;
juiste gevolgtrekking ; — `consectátie het getrouw - blijven aan, het eenstemmig (spr. tie=tsie) , f. het trachten, streven blijven met zijne beginselen ; ook gewicht,
naar iets.
belangrijkheid eener zaak in hare gevolgen ;
Consecutie (spr. tlts), f. lat. (con- par conséquence, fr., of per consequentiarn,
lat. bij gevolg, gevolgelijk ; a posse ad esse
secuti o, van consequi, volgen ; Z. cons eq u e e r e n) het gevolg, navolgende ; conse- non valet consequentie, lat. men mag niet
van de mogelijkheid tot de werkelijkheid
cutio temp rum, lat. Gram. de opvolging
der tijden in de spraakkunst, de wet der besluiten ; — consequentie- maker,
tijdsopvolging in de zinsverbinding; — con- een gevolgtrekker, inz. hij, die uit de gesecutief, adj. nw.lat. naar den tijd op sprekken of daden van anderen tot hun naelkander volgend, consecutieve ziek - deel verkeerde of overdrevene gevolgtrekten, opvolgende ziekten ; consecutieve kingen maakt.
werking, nawerking, latere werking als
consereeren, lat. (con-serére) samen gevolg der voorgaande.
voegen, verbinden; -- consertio, f. (later
Co .Jei1, i'i. fr. : ' i. konsélj'; van 't lat. lat. consert)o) de samenvoeging, verbinding.
conserveeren, lat. (conservi re) beconciliuum) de raad, raadsvergadering; staats waren, behouden, in acht nemen, bescherraad, geheime raad; conseil d'état (spr. —detá)
de staatsraad ; conseil permanent (spr. —ná), men. beschutten; zich conserveeren,
zich in acht nemen, zich goed houden, sterk,
voortdurende aanblijvende raad ; — conseiller, ni. (spr. kohiseljé) een raadgever, vlug, gezond blijven bij klimmende jaren;
raad, raadsheer; conseiller d'état, staatsraad, g e c o n s e r v e e r d, bewaard, behouden ; wel
in acht genomen, van frisch, gezond, krach lid van den staatsraad.
consenesceeren, lat. (consenescére ; tig voorkomen of uitzicht ; — conserve,
vgl. s e n e s c e n t i e) oud worden, veroude- f. fr. 1) (barb. lat. consérva, pl. conservae,
ren ; — consenior, in. nw.lat. (vgl. se- c o n s e r v e n) Pharm. cie kruidersuiker; met
suiker toebereide saprijke planten, e o n s e r f;
nior) medeoudste ; — consenioraat, n.
(de naam van conserf is aan deze bereiding
het ambt, de waardigheid van medeoudste.
consenteeren , lat. consentire, van gegeven, omdat daarbij de suiker inderdaad
tot goedhouding van de dunne brij, waartoe
sentire, voelen, gewaar worden, dus eig.
de planten gewreven zijn, dient); ook met
mede of gelijk gevoelen) overeen stemmen,
suiker ingemaakte vruchten ; — 2) Mar.
toestemmen, inwilligen, goedkeuren ;—eonsentement, n. fr. (spr. konsai*it'mán) of eene scheepsbedekking, veiligheidsvloot, geconsenteering, f. de toestemming, in- leideschip; -- 3) Mil. een buitenwerk voor
williging, goedkeuring ; — consentes Dii, de vestingen en bastions; 4) pl. conserves,
z. v. a. conservatiebril; --conserraadgevende goden, de 12 oppergoden, 6
mannelijke en 6 vrouwelijke, die onder voor - vabel,adj. (later lat. conservabilis,e),wat zich
zitting van Jupiter den grooten godenraad laat bewaren of goedhouden ; — eonseruitmaakten ; — consensus, in. lat. of vánt, adj. (lat. consérvans) bewurend. goedconsent, n. de overeenstemming, inwilli- houdend ; — eonservãtie (spr. t ts),
ging, goedkeuring, toestemming, het verlof, f. (lat. conservatie, de bewaring, behouding,
de vergunning, het vergunningsbewijs of beveiliging. het behoud; conservatie- briefje ; consensus coáctus, afgedwongene in- bril, een bril ter bewaring van het gewilliging ; consénsus nervdrum, Med. de me- zicht, een behoudingsbril van grooten branddegevoeligheid der zenuwen ; ook de samen - puntsafstand, doorgaans van groen glas; —
werking der zenuwen ; c. partium, de me- conservatief, adj. nw.lat. behoudend,
delijdigheid der deelera ; c. principis, de in- bewarend, inz. streng vasthoudend aan de
williging van den vorst ; per consénsurn, door lange bestaande burgerlijke toestanden en
medelijdigheid, enz. ; -- consensueel, staatsvormen ; de conservatieven, m
adj. nw.lat. medelijdig, mede gevoelend; pl. Pol. de stijfhoofdige aanhangers van het
eonsensuëel–contract,n. een verdrag, oude, de voorstanders van het stelsel van
behoud ; inz. in Engeland de vereeniging of
waarbij de verplichtingen der contracteerende partijen enkel op de overeenstemming samenwerking van den streng aristokratischen adel tot behoud van het bestaande;
van hunnen wil berusten.
— conservativísmus, n. nw.lat. de
con sentimento, z. ond. s e n t i in e n t.
;

CONSESSUS
verkleefdheid, het vasthouden aan de bestaande staatsvormen ; ---- conservator,
lat., eonservateur, fr. m. behouder, bewaarder, toeziener, opziener ; conservateur
des foréts (spr. —dè foré) de opperhoutvester — conservatorium, nw.lat.
;

conservatorio, it., of conservatoire,
konserwatoár') n. eene behoudingsinrichting voor de toonkunst, eene hoogere
zang- en muziekschool te Brussel, Parijs,
Rome, Napels, Venetië, enz., waarin jonge
beiderlei kunne kosteloos onder -liednva
ontvangen en waaruit de meeste der-wijs
beroemde componisten zijn voortgekomen ;
eene bewaarplaats voor zeldzaamheden van
natuur en kunst; eene openbare kunstzaal.
Conséssus, m. lat de samenzitting,
vereeniging, vergadering, zitting ; — in conséssu, in de zitting, vergadering ; in cor,sessu
sendtus, in de raadsvergadering.
considereeren, lat . (considerbre) beschouwen, overleggen, overwegen, in aan
nemen, behartigen, in 't oog hou -merking
bedenken ; schatten, achten, hoog schat -den,
hoog achten, in waarde houden ; — eon--ten,
sideräbel, adj. nw.lat. aanmerkelijk, aan zienlijk, gewichtig, achtbaar of achtenswaarfr. (spr.

dig ; — considerándum, considerans, n. de inleiding, welke de gronden
tot eene uitspraak bevat ; — consideratie (spr. t=ts), f. lat. (considerate) de
beschouwing, overweging, het overleg; de
inschikkelijkheid, toegevendheid; de achting,
hoogachting, het aanzien.
consigneeren, lat. (consigntire , vgl.
signum, enz.) teekenen, opteekenen, opschrijven ; verzegelen, bezegelen, ter bewaring gerechtelijk nederleggen; hmt. waren
toezenden, met voorschrift hoe daarmede te
handelen, waren ten erkoop zenden ; M.H.
een' last, eene order, aanwijzing geven
een schildwacht eon signeeren,hem
de order, liet voorschrift van zi.;rien post
mededeelen; een bataillou in de cazerne consigneeren, liet verbieden de
cazerne te verlaten, kwartier- arrest geven;
— consignatie (spr. t=ts), f. (taal. consi^nat o) de beteekening, opteekeniug, ver
opgave, lijst ; de gerechtelijke-zeglin,d
toevertrouwing van eene geldsom of ander
voorwerp in de derde hand; Knit. de toezending van `varen voor rekening van den
afzender, met voorschrift aan den ont\ anger
hoe d^(,lrmede te handelen, synoniem roet
c o in in i s s i e, doch het eerste hordt meer
bepaald door den eigenaar en verzender, liet.
laatste door den ont anger en met den ver
belaste gebruikt ; van daar cons i -kop
goederen geconsigneerde-gnatie
w a ren. goederen in commissie.; --- consil/nat'Io bonorucnz, gerechtelijke opschrijving der
goederen, b. V. bij erflatingen, verkoopingen,
bij de vlucht eens misdadigers; - consignatarius, lat., of consignataire,
fr. (spr. cons;cnjatèr') m. een medeonderteekenaar, inz. van getuigenissen ; hint. de out;
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vanger van consignatie- wareli; Jur.
de bewaarder van een nedergelegd, gedeponeerd goed ; — eonsignánt, m. de afzender en eigenaar van consignatie-waren;

— consigne, f. fr. (spr. konsíénj') Mil.
het loswoord, parool, de order b. v. aan
eenen wachtpost gegeven en die deze woordelijk aan den aflossenden post mededeelt;
het bevel 'aan eenes portier ten opzichte
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
abeundi, de raad om benen te gaan of zich
spoedig van eene plaats te verwijderen ; de
stille verwijdering of wegzending van hoogescholen, om geen opzien te baren ; e. ecelesiasticum, kerkelijke raad; c. rnecttcum, de
raad of meening der geneesheren; — con-

siliarius, m.

een raad, raadsheer; raad -

gever --- consiliëeren (lat. conlsilii rri)
beraadslagen ; raad geven, raden ; wegzen
-denvahogscl.
consimíl<ter, lat. op gelijke wijze.
consisteeren, lat. (conn.sistre) bestaan,
stil- of vaststaan ; — consistént, adj . dicht,
vast, duurzaam, stevig, bestand ; -- consisténtie (spr. tie tsie) f. nw.lat. (consistestga, it. consistente, fr. consistence) Phys. graad
van toenadering of verbinding van de samen
deeltjes van een ligchaam , welke-stelnd
maakt, dat dit laatste meer of minder wederstand biedt aan andere ligchamen, die erop inwerken, dichtheid, vastheid , dikte van ecu
vocht, lijvigheid; duurzaamheid, bestendigheid ; — eonsistorium, n., consistórie, f. lat. (van consístr're, voor samen ;

-

treden, samenkomen om te spreken) oorspr.
de vergaderploats; in 't algemeen vergaderiug; van daar b. . de vergadering der
kardinalen om de toespraken van den paus
te hoores ; inz. de kerkeraad, geestelijke raad,
een geestelijk toeziend ligchaam over kerke
aangelegenheden, enz. ; — consis--lijke
toriaal, adj. daartoe behoorende ; -- con-

sistoriális of consistoriale raad, een
medelid van eerre consistorie, eer, kerke raadslid.
consobrïn1, m. pl. la!. (sing. consobrinus)
zusterskinderen, kinderen uil Iwee zusters ge -

boren.
consociëeren, lal . (consoc'i tie ; e gi.
s o o n s, e nz .) verhinden, e ereenigen ; —
consociatie (spr. t— (s), f. (lat. consociatTo) de verceniging, verl)irndin ;.

consolabel, consolant, consolatie, z. onc1. consoIeeren.
Console, f. fr. (van .sole = lat. solve,
drempel, onderlaag ; of zamengetr. uit liet
lat. con,colidu, v, con,culi(lus, zeer sterk, sterk
bevestigd) A rcli. eel uit springend sieraad of
uitstekende steen, kraagsieen, aan eenen muur
in de hoogte aangebracht om een balcon,
vaas, borstbeeld, enz. Ie dragen ; ---- con-
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of enkel console, een
wand- of pilaartafeltje, 'spiegeltafeltje.
consoleeren, lat. (consolári) troosten,
vertroosten, gerust stellen, opbeuren ; -consolábel, adj. (consolabilis, e) troostbaar, troostelijk ; -- consolánt (consólans) of consolatief, adj. nw.lat. troostend,
troostrijk, troostelijk, geruststellend, opbeurend ; — consolátie (spr. i=ts), f. (consolatto) de troost, vertroosting, geruststelling,
opbeuring ; -- eonsolátor, m. de trooster.
consolideeren, lat. (consoliddre, van
solidus, z. s o l i d e) gronden, vesten, grondvesten, vast hecht en duurzaam maken ;
Jur. vereenigen wat tot eenen rechtstoestand
behoort, inz. wanneer de vruchtbruiker eener
zaak haren eigendom er bij krijgt; fondsen
aanwijzen om de betaling b., v. van openbare
renten te dekken ; — ConsOlide,f. Bot. het
smeerkruid, de slleerwortel; — consolidantia (spr. ti tsi), H. pl. Chir. middelen,
geschikt om de genezing te bevorderen bij
wonden, verzweringen, verbrandingen, enz.,
heelmiddelen ; — consolidatie (spr. t=is;
lat. consolidatio) of consolideering, f.
de vastmaking, bevestiging, vaststelling, vaste
vereeniging; beveiliging, dekking van ingelegde gelden ; Chir. heeling of sluiting eener
wond; de consolideering eener beend e r b r e u k, liet vastworden der beenweer,
die de uiteinden der gebrokene beenderen
verbindt ; — consols, n. pl. eng. afkorting
voor consolidated slocis (spr. —déted—), fr.
consolidés, d. i. geconsolideerde scholden of fondsen, in Engeland zulke fondsen, voor welker rentebedrag zekere staats
zijn aangewezen, dus gedekte of-inkomste
belegde schulden, en de staatspapieren dien
geconsolideerde anu ïtei--angde;
t e n, f. pl. rentebetalingen van staatsschulden, die door belastingen zijn gedekt.
Consommé, in. fr. krachtig vleeschnat, sterke bouillon.
consoneeren, lat. (consondre van sonare, klinken) medeklinken, samenklinken,
gelijk luiden, overeen stemmen ; — Consonáant,adj.eenst.emmig, overeenstemmend; als
subst. f. (lat. consónans f., scil. littéra) Gram.
een medeklinker, eene klankwijziging, de letter, die het doffe geruisch voorstelt, dat aan
het begin of aan het einde van een klinker wordt gehoord, b. v. b, d, f, enz. (in
tegensi. niet v o c a a 1) ; — consonante
getuigen, f. Jur. overeenstemmende getuigen ; — consonante, f. een speeltuig,
dat bet klavier en de harp als ware het
vereenigt, eene stand- of spitsharp ; — consonantiën, f. pl. nw.lat., of Consoneerende tonen, Muz. de overeenstemming
van verscheidene tonen, de gelijk- of samen
welluidendheid; Poet. het rijm. -kling,
consopiëeren, lat. (consopire ; vgl.
S o p o r, enz.) doen insluimeren ; bevredigen,
stillen, sussen ; ook in vergetelheid, in het
vergeetboek brengen ; — eonsopiátie
(spr. t. mts), f. barb. lat. (consopiatio, voor

sole- tafeltje

--

CONSTANT.

consopitio) het in slaap vlaken; het bevredigen ; het in vergetelheid brengen.
con sordino, z. sordino, ond. sordo.
Consorten, m. pl. lat. (consortes, van
cónsors, deelnemend, deelachtig) medestanders, makkers, deelgenooten, deelnemers, samenwerkers; gelijkgezinden (in ongunstigen
zin), medeaanklagers; medebeklaagden; —
consortium (spr. ti—._tss), n. liet deelge
nootschap, de gemeenschap ; ook het huwelijk.
consperge, lat. Med. (imperat. v. consperg)re), doorgaans afgekort consp. , bestrooi
(n.l. de pillen), op recepten.
conspiciëeren, lat. (conspicére) waarnemen, bespeuren, aanschouwen ; — COnspéctus, of verkort eonspéct, n. het
overzicht, de beschouwing; ook de lijst, opgave; — conspeetábel, adj. nw.lat.
zichtbaar, uitstekend — eonspicábel,
lat. zichtbaar ; bezienswaard ; — COnspicuïteit, f. nw.lat. (van 't lat. conspic cus,
a, uni, zichtbaar, aanschouwelijk, enz.) de
helderheid, klaarheid, aanschouwelijkheid.
conspireeren, lat. (conspiirdre, van spirf re, ademen) samenstemmen ; zich in geest
en wil met elkander verbinden, vereenigen;
sanmenkomen ; samenrotten, eene samenzwering of muiterij maken, ontwerpen ; — eonspirant, in. (conspirans, saámgezworene,
muiter ; — eonspirãtie (t ts), f. (conspiratio) samenzwering, muiterij, verraderij.
con spirito, z. spirituoso ond. spiritus.
Conspissátie, f. lat. de verdikking.
Conspónsor, m. lat. (vgl. spondeeren, enz.) Jur. een medeborg, medeschuldenaar.
conspueeren, lat. (conspuWre) bespuwen ; verachten.
Constábel, in. (van 't mid.lat. co7nes;

tabulus, conestabulus, conestabular)us, constabularius, van comes stabul-i, vgl. connétable)

oorspr. een opperstalmeester; dan een legerhoofd, kroonveldheer; (Mil.) stukmeester of
gezachvoerder over een stuk geschut, eene
soort van artillerie-bediende, inz. op schepen, k o n s t a p e l;— constable, m. eng.
(spr. hónsteeb'l) een gerechtspersoon, belast
met de handhaving der orde bi volksverzamelingen , het herstellen der gestoorde
rust, enz., politie-dienaar.
constabileeren, lat. (constabilire; vgl.
stabiel, enz.) medebevestigen, vast maken,
op vaste gronden stellen.
constant, adj. lat. (cónstans, van constfire, bestaan) bestendig, standvastig, vol
zeker, gewis ; erkend, heerschend;-harden;
onveranderlijk, b. v. c o n s t a n t e grootheid,
z. v. a. c o n s t a n t. e; — in constdnti, eig.
in 't bestaande (tijdpunt), op 't oogenblik,
oogenblikkelijk; — constante f., Geom.
onveranderlijke, standvastige grootheid; -constantia of constantie (spr. ti, tie
=tsi, tsie) f. de standvastigheid, bestendigheid, onveranderlijkheid, volharding, zielskracht, vasthouding; eene rom. godin, wie

CONSTATEEREN
men die eigenschappen toekende ; -- Constantia–wijn, kaapwijn, de beste wijn
aan de kaap de Goede :Hoop, zoo geheeten
naar liet landgoed C o n s t a n t i a;— Constantinus of afgekort Constantijn,
mansn.: de standvastige ; Constantine of Constantia (spr. --tij) de bestendige; --- het staat vast, is bekend, is uitgemaakt of zonneklaar; ook het
kost, liet komt te staan op ... .
constateeren, f. (constater, van 't Iat.
constat, het is uitgemaakt, klaar) klaar of
zeker maken, bewijzen, bevestigen, bekracbtigen, door overtuigende bewijzen staven;
eene zaak door eene plechtig opgemaakte
acte opteekenen, staven, aan de vergetelheid ontrukken, vereeuwigen ; — constateering, f. de bevestiging, bekrachtiging,
het bewijs.
Constellatie, (spr. tie tsie) f. lat.
(van stelle, ster) de samenstelling van ver
sterren tot sterrebeelden ; de sa -scheidn
sterren, het sterrebeeld, he--menstadr
melteeken, gesternte ; de plaats der sterren
ten opzichte van elkander en haren ver
invloed op de lotgevallen der men--mend
schen; vgl. nativiteit, onder natief.
consterneeren, lat. (consternáre) in
verlegenheid brengen, doen ontstellen, ver
staan; — gecon sterneerd, adj.-basd
diep getroffen, ontroerd, geschokt; -- consternátie (spr. tie—tsie) f. (lat. consternativ) de verbazing met neêrslachtigheid gepaard, verslagenheid, ontsteltenis, schrik.
constipeeren, lat. (constip? re) verstoppen; geconstipeerd, adj. verstopt,
hardlijvig; — constipantia (spr. —tsia)
n. pl. Med. den doorloop stremmende of ver
middelen ; -- eonstipátie (spr.-stopend
tie—tsie) f. de verstopping, hardlijvigheid.
constitueeren, lat. (constitu!rc, inrichten, van statuëre, z. s t a t u e e r e n) tot
een geheel vormen ; vaststellen, verordenen,
benoemen, b. v. een' pleitbezorger ; zich ver
beloven; ook iemand tot verant--binde,
woording roepen ; uitdagen ; de constitueerende vergadering (fr. assem
constituante), ook enkel de consti--blée
tuante, f. de vergadering, tot het ontwerpen eener grond- of staatswet bijeen ge
— constituant, m. fr. een-komen;
medelid van zulk eene vergadering; --- de
vergadering heeft zich geconstitueerd,
d. i. heeft zich voor wettig en voltallig
verklaard; -- geconstitueerde autoriteiten of machten, grondwettelijke
machthebbers of staatsbeambten ; -- - terminus liquidi consttituéndi, lat. Jul. een tot
de volvoering der schuldberekening bepaalde
rechtsdag; -- eonstituens, n. Med. de
artsenij, welke aan een voorgeschreven geneesmiddel zijne bepaalde gedaante geeft; —
constituent, m. (lat. constitulens) een
volmachtgever, z. mandan t — constitutie (spr. tie tsie) f. (lat. constitutie)
de schikking, inrichting, bepaling, verorde--

;
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ring, die aan eerie zaak eene bepaalde, vaste
gedaante of gesteldheid geeft ; de ligchaamsgesteldheid van den mensch, (le ligchaamsbouw, liet gestel ; -- de staatsregeling, staats
grondwet ; ook de naam van sommige-wet,
pauselijke bullen; constii utio feudi, lat. Jur.
de oprichting van een leen C. liquidi, de
schuldberekening, schuldbepaling; constitutiónes eccles iasticae, pl. kerkelijke verordeningen ; c. imper ibles o/ imperti, rijkswetten, rijksinstellingen ; — constitutief,
adj. wezentlijk bepalend of uitmakend; vaststellend, de staatswet uitmakend, daartoe
behoorende ; — constitutionairen of
constitutionïsten, m. pl. de voorm.
aanhangers der bulle of constitutie uni genitus in Frankrijk; ook, Jur. de vaststel
rente ; -- constitutioneel,-lersn
adj. nw.lat. (fr. constitutionnel) grondwet
staatsregeling overeenkomstig;-telijk,md
ook in het ligchaamsgestel gegrond, daar
zijnen oorsprong hebbende, van daar b. v.
constitutioneele ziekten; —constitut i oneele in on arch ie, eeneeenhoofdige
regering, die door eene grondwet beperkt
wordt ; -- constitutioneelen, m. p1. de
aanhangers van den grondwettelijken staats
constitutor, m. lat. een vast--vorm;
steller, verordenaar; — Constitutulu, n.
iets vastgestelds, verordends, bepaal4s, inz.
een herhaald verdrag ; constitutum possessorium, n. Jur. de verdragswijze bepaling
van den kant des bezitters van eenig goed,
dat hij het voortaan enkel wil bezitten voor
een ander, dien hij daardoor tot den eigent lijken bezitter verklaart; — constitütus,
ni. een plaatsbekleeder.
constringeeren, lat. (constring)re)
samentrekken, binden, dwingen ; -- constringeerend of constrictief, adj.
samentrekkend — constringentia, n.pl.
Med. samentrekkende middelen ; -- constríetie, f. (constrictio) de samentrekking,
samensnoering van ligcbaamsdeelen ; de beperking — constrictor, m. nw.lat. Anat.
samensnoerende spier, sluitspier, waardoor
de natuurlijke openingen van 's menschen
ligchaam gesloten worden , — boa constr'ie(or, z. boa.
construeeren, lat. (constru)re) oprichten, opbouwen, aanleggen, opwerpen, ver
samenstellen, b. v. eene mathe--vardigen;
matische figuur; Gram. de leden of deden
van eenen volzin, van eene rede, naar het
gebruik en de regels der taal samenvoegen,
de woordvoeging regelen ; --- constructeur, ni. fr. (spr. kouistruuk' —) Arch. een
bouwmeester, inz. scheepsbouwmeester;
constructie (spr. tie tsie) f. lat. constructio) de bouw, bouworde, samenstelling,
inrichting of schikking der deden van een
geheel ; behoorlijke ontwikkeling; Gram. de
woordvoeging, woordschikking; Math. de sa menstelling eener figuur, het vereischte werk
om een vraagstuk, eene vergelijking door
liniaal en passer op te lossen ; — con;

,

,

;

;
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structief, adj. nw.lat., inrichtend, schikkend , ordenend, behoorlijk ontwikkelend.
constupreeren, lat. constupráre; vgl.
s t u p r u m) onteeren, schenden, verkrachten ;

-- eonstuprátie (spr. tie=tsie) f. de
onteering, schending, verkrachting van eene
vrouw ; — constuprátor, ni de onteerder, schender, verkrachter, verleider.
consuadeeren, lat. (consuadére), raden, raad geven, dringend raden.

consubstantiëel (spr. ti psi), adj.
nw.lat. (vgl. substantie) Theol. van gelijk wezen, gelijke natuur, of gelijkwezig,
mede- of gelijk-bestaande ; -- consubstantialiteit, f. eenheid en eenzelvigheid
(i d e n t. i t e i t) van wezen in de leer der
Drieëenheid; ---- eonsubstantialíst, rn .
hij, die aan de consubstantialiteit gelooft; —
eonsubstantiátie (spr. beide ( 's =ts)
f. de medetegenwoordigheid, d. i. het werkelijk aanwezig zijn van liet ligchaam en bloed
van Christus in het h. Avondmaal.
consudeeren, lat. (consudi re) zweeten.
consuet-udo, f. lat. de gewoonte; — con•
suetudines, pl. lat. de gewoonten, rechten,
die uit gewoonten en gebruiken voortvloei jen of daaraan ontleend zijn, daarop steunen ; — consuetudo impperzi, de gewoonten
en gebruiken des rijks; de voorvaderlijke
gebruiken ; --- consuetudinair, adj. gewoonlijk.
;

COnsul, ni. lat., pl. consicles, consuls
(van den stam corso ; vgl. e o n s i 1 i u m) de

rade gaan, om raad vragen, raadplegen, beraadslagen, -- consulent, m. een raad gever, inz. in gerechtelijke aangelegenheden,
een rechtsgeleerde, advokaat ; — consul—
ta, f. it. de beraadslaging; — staatsconsulta, f. staats-beraadslaging, staatsraad, benaming van raadsvergaderingen en
gerechtshoven in Italië en Spanje; — consulte, lat. bedachtzaam, voorzichtig, niet overleg ; — consulto, met opzet, met voorbedacht, opzettelijk ; -- eonsultum, n. het
besluit; raadsbesluit; senfitus consultum, n.
het raadsbesluit, vonnis, decreet ; jurisconsultus, m. een rechtsgeleerde, advokaat ; —
eonsulteeren, lat. consultgre, een intensief van consul(re) overleggen, beraadslagen,
(met iemand) te rade gaan, om raad vragen.
raadplegen ; — consult, n. of con.sultïe (spr. tie=tsie) f. de beraadslaging, raad pleging, inz. de in bedenkelijke omstandigheden gehoudene raadpleging van twee of meer
aan het kraakbed geroepen geneesheren ; de
raadgeving van eenen advokaat; — Consultatief, adj. nw.lat. beraadslagend ; -consultátor, m. de raadvrager, raad zoeker ; --zeer hoog geleerde,
een titel van groote rechtsgeleerden.
consumeeren, lat. (consum(re) ver teren, verbruiken ; — consumabel, adj.
verteerbaar; — consument, m. de ver bruiker, verteerder; — consumo, n. it.,
de aftrek, bet vertier, liet debiet eener waar;
ook z. v. a. concumtio of consumtie
(spr. t=ts) f. de vertering, liet verbruik
van de noodwendigheden des levens, als
voedsel, kleeding, brandstof, enz.; ook Med.
tering ; -- . consumptieve middelen,
de belastingen, waarmede de Staat de levens noodwendigheden bezwaart ; -- eonsumtibiliën, n. pl nw.lat. voorwerpen van
verbruik, levensir,iddelen.

hoogste regeeringspersoon in de oude roroeinsche (van 509-31 voor Chr_) en in
de nieuwere fransche republiek (van 1799
--1804); een gevolmachtigd agent of commissaris van eenen Staat, die in vreemde
handelsplaatsen zijn verblijf houdt, om er de
handelsbelangen zijner natie voor te staan,
de handelsgeschillen te beslechten, enz., een
consummeeren, lat. consumrnáre ; v.
handelsopzichter en rechter in Bene vreemde
koopstad ; inagíster consWclurn, ook procon- suinnia, z. ald.) bijeen rekenen ; volbrengen,
sul, liet hoofd van den staatsraad of der voleindigen, voltooijen ; — consunn n7 turn cat,
het is volbracht; — consummatie (spr.
stedelijke regeering, de latere burgemeester;
— consulaat, n (lat. consul? t'us) liet t 1s) f. (consuininaíio) de samenrekening
voleinding, voltrekking, l). v. van een ver ambt en de vaardigheid eens consuls; ook
drag, van Bene misdaad, vgl. deliclum covde werkkring van eenen handels -consul; -consuládo, m. sp. het west- indisch ban- su7nn2a(um.
consumo, consumptie, condelscollegie te Cadiz ; — consulair of
eonsuláriseh, adj. lot de waardigheid, sumptieve middelen, z. ond. c o nsumeeren.
het, ambt eens consuls behoorende, daartoe
consurgeeren, lat . (conisurg ? e) zich
betrekkelijk, daarmede in verband staande:
opheffen ; opstaan, optreden.
in samenstellingen als eonsuIaire garde,
Contabeseéntie (spr. tie tsie) f.
consulaire regeering, enz.; een eonnw.lat. (vgl. t a b e s, enz.) de tering, uittesula i r persoon, een oud -consul, eerre
ring; -- contabeseent, adj. door rte
consulaire familie, een geslacht, dat
tering aangetast.
één of aleer consuls onder zijne leden heeft
contabuleeren, lat. (contabulii'i c, v.
geteld ; consulai re munten (numm i
consulbris) de gezamentlijke rom. munten, tabicla, z. ald.) zolderen, neet planken hekleeden, een' planken vloer legen ; —
die tijdens liet bestaan der rom. republiek
contabulatie (spr. t-ie tsie) f. de zolgeslagen zijn; eon su la ire medailles, de
dering, houten vloer ; beplanking.
ter eere van Bonaparte, Cambacères
Contactus, m. of afgekort contact,
en Lebrun, als consuls der fransche ren. (van contingre, aanraken ; vgl. tact.)
p u b 1 i e k, geslagene denkpenningen.
consuleeren, (lat. eoîis2'1rc) mede te n. de aanraking, betasting; de samenkomst,
--—

,

CONTAILLES
raking an twee ligchamen ; -- COntagie, f. (lat. contagio) de aansteking ; besmettelijke ziekte, pest ; — contagiëus,
adj. aanstekend, besmettelijk ; — conta-

gium, n., pl. Contagia, n. pl. aanste-

kende, besmettelijke stoffen, giftstoffen, die
zich door middellijke of onmiddellijke aan
voortplanten (onderscheiden van mi--raking
asma, z. ald.); — contagioziteit, f.
nw.lat., de besmettelijkheid, het aanstekend
vermogen of de besmettelijke aard eener
ziekte ; — eontagionísten, in. pl. zij,
die den aanstekenden aard van eene ziekte
beweren.
Contailles, f. pl. fr. (spr. kontalj')
zeer slechte zijden stof, vlokzijde ; afval van
de zijde.
contamineeren, lat. (contamináre)
bevlekken, verontreinigen, bezoedelen; —
eontaminábel, adj. bevlekbaar; —
contaminãtie (spr. tie=tsie), I. de ver
bezoedeling, bevlekking.
-ontreig,
contant, it. contante, z. ond. c o n t o.
Contéctie, I. nw.lat. (contéctus, bedekt, van contegére, bedekken) de bedekking,
overdekking, bekleeding.
contemn eeren, lat. (contemn, ; e) ver
gering schatten, versmaden; — Con--achten,
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voorstel in het eng. parlement) ; — COntentemént, n. fr. (spr. kohitant'nndii) de
tevredenheid, het vergenoegen ; ook wel,
wanneer iemand niest, gebezigd in plaats
van wel bekome het u, God zegene u ! ook
een warme drank uit gestooten amandelen
met kokende melk, kaneel, citroenschillen,
suiker en eijeren bereid; — contenteeren, fr. (contenter) bevredigen, tevreden
stellen, voldoen ; betalen.
Contentie, (spr. tie tsie) I. lat. contentio, van contendére, zich inspannen, strijden) de inspanning; de twist, strijd, oneenigheid; — contentiëus, adj. strijdzuchtig, twistziek, kijfachtig.

Conténtum, n.,

pl.

conténta,

lat.

(van continkre, in zich bevatten) de inhoud
of de bestanddeelen, b. V. van een geschrift;
— contenten, pl. in zeesteden de lijsten
der aangekomene waren met aanduiding van
schippers en ontvangers.

Conterfeitsel, conterfeit, conterfei, n. uit het fr. contre fait, nagemaakt) het afbeeldsel, beeld, vgl. portrait;

-- conterfeiten, conterfeijen,
en, afbeelden,

uitschilderen.

Conter .e, I. fr. grofveneti^+.^a usch glas
glazen speelwaren, speelgoed van glas,-werk,

témtie (spr. tie=tsie) I. (lat. contemtio)

glaskoralen.

de verachting, geringschatting; -- COntemtíbel, adj. (lat. contemtibilis, e), ver
(con--achtelik;—onmb,f.
temnpti,bilit?tas) de verachtelijkheid.
contempleeren, lat. (contemplári) beschouwen, betrachten, nadenken, overpeinzen ; — contemplatie (spr. tie=tsiie) f.
de beschouwing, betrachting, overpeinzing,
bespiegeling; Theol. het verdiept of ver zonken zijn in God ; -- contemplatief,
adj. beschouwend, beschouwelijk, diepzinnig, bespiegelend, in zich zelven gekeerd;
— contemplatieven, in. pl . eene secte
der 12de eeuw, tegenover de s c h o l a s t i ek e n staande.
Contemporanéus, lat., of contemporain, (spr. kontanporèn) m. een
tijdgenoot ; — contemporair, adj. nw.
lat. gelijktijdig, tot den zelfden tijd behoorende ; — eontemporaniteit, I. nw.
lat. het tijdgenootschap, de gelijktijdigheid;
— contemporeeren, gelijktijdig zijn ; -contemporizeeren, gelijktijdig maken.

contesteeren, (lat. contestári ; vgl.
t e s t e e r e n) betuigen, verzekeren, bezweren ; betwisten, bestrijden ; — contesth-

contemtíbel, contemtibiliteit,
contemtie, z. ond. contemneeren.
Contenance, I. fr. (spr. kontenáns'; lat.
cuntinentia, V. continiFre, vgl. c o n t i n e eren) de houding; matiging, betooming; tegenwoordigheid van geest, bedaardheid, terughouding.

con tenerézzu, z. tenere.
content, adj. lat. conténtus a, urn, d.i.
eig. zich inhoudend, onthoudend, van continre, z. c o n t i n e e r e n) , of fr. (spr. kontán)
tevreden, vergenoegd, voldaan ; contént, non
contént, eng. tevreden, niet tevreden (bij
het hoofdelijk stemmen vóór of tegen een

bel, adj. nw.lat. betwistbaar, te bestrijden;
—

contestatie (spr. tie tsie) f. (con-

testatio) de betuiging, de bevestiging door

getuigen ; de twist, bestrijding ; litis contes-

tatio, z. us.

Context, m. lat. cintéxtus (van contex^re, samenweven, samenvoegen ; vgl.
text) de redeverbinding, het verband, de
samenhang der gedachten ; — contextuur, I. nw.lat. het samenweefsel, de aan
schikking der deelen. het-enschaklig,
verband, de samenhang.
Conti, pl. van conto, z. ald.
Contignátie, I. lat.

(contignatio, v.

tignum, de balk) het gezamentljke hout tot
steuning of schraging, balk- of sparrewerk,
de betimmering.

Contiguiteit, I. nwlat. (van

conti. -

gius, aanrakend) het aan -elkander-raken,
-liggen of -grenzen, de aanpaling, aangrenzing, gemeenschap van grenzen.
contineeren, lat. (continére) zich onthouden, inhouden, matigen ; samenhangen,
aangrenzen ; van daar continent, n. (fr.
en eng. continent, d. i. continens, scil. terra,
samenhangend land, in tegenoverst. van eiland)
het vasteland ; inz. dat van Europa; —
continentaal, adj. nw.lat. wat tot het.
vasteland behoort, b. v. c o n t i n e n t á 1 e
vrede, de vrede op het vasteland; c o nt i n e n t á l e troepen, zulke troepen, die
alleen tot de dienst op het vasteland zijn
bestemd; continentaal s3-stéma of stels e 1, de maatregel van Napoleon (begonnen
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met het decreet uit Berlijn 21 Nov. 1806),
om Engeland van alle gemeenschap met het
vasteland van Europa uit te sluiten en overal
den invoer van eng. goederen en voortbrengselen te beletten ; — ex of in continénti,
lat. terstond, oogenblikkelijk, onverwijld; —
eontinéntie (spr. tie=(sie), f. (lat. continentia) de matiging, onthouding, inz. van
den bijslaap; — continentia causárum, verband of zamenhang der zaken ; — conti nénter, adv. lat. in eens door, in eenen adem
voort.
contingeeren, lat. (contingére, v. tangere, z. t a n g e e r e n) aanraken, treffen, betreffen ; voorvallen, zich toedragen; bijdragen,
zijn aandeel opbrengen ; — eontíngens,
n. iets toevalligs ; — contingent, n.
nw.lat. en fr. het deel, dat ieder moet bij
brengen, plichtmatig aandeel, het verschuldigde b. v. in het leveren van krijgsvolk, in het
dragen van oorlogslasten, enz. ; het aandeel
der provincien in de algemeene lasten van
den Staat ; — contingéntie (spr. tie=
tsie), f. de mogelijkheid, dat eene zaak al
of niet gebeure, de toevalligheid, onzekerheid; — naar contingentie van zak c n, naar de wending, den keer, dien de
omstandigheden zullen nemen.
Continuum, n. lat. (van continuus, a,
um, samenhangend) iets onafgebrokens, aan
-

-- continua, it. (spr.-houdens,vrt ;
u =oe) Muz. aanhoudend, voortdurend ; —
continueel, adj. fr. (continuel) voortdurend, gestadig, bestendig, onophoudelijk ; —
continuiteit, f. lat. (continuitas) de voort
duur, het onafgebrokene verband der-gande
deelen, de samenhang, ongescheidenheid, het
aaneenhangen ; de bestendige duur, het onafgebroken aanhouden ; de bestendigheid; van
daar lex continuiti tis of continui, de wet der
bestendigheid ; — continueeren, lat.
(continudre) voortzetten, voortvaren ; voortduren, duren ; aanhouden, niet aflaten ; —
continuet of continuétur (afgek. ent., cntr.)
Med. de zieke ga met het gebruik der geneesmiddelen voort ; — eontinuãtie (spr.
tie tsie), f. de voortzetting, voortduring, het
vervolg; — pro continuatióne, tot voortzet
een voorzetter.-ting;eouãr,m.
Conto, n. it., pl. conti (z. v. a. het
fr. compte, V. 't lat. connpictus, berekening,
v. comp ctdre, bijeen rekenen, berekenen) Kmt.
de rekening; iemand conto geven, d. i.
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 bij iets vinden, eene goede koopman
doen, winst of voordeel trekken ; —-schap
conto reguleeren, eene rekening onderzoeken en sluiten ; — conto saldeeren, eene rekening afsluiten en in som
trekken ; a conto, op rekening, of afkorting;
a conto stellen of. schrijven, eene ontvangene betaling op de loopende rekening
zetteil ; conto a meta, rekening ter helft, halve
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rekening, d. i. voor gelijke winst en verlies;

c. corrénte, eene loopende rekening, rekening- courant; c. di compagnia, gezelschapsrekening; conto de reis, ook wel enkel
conto, port. rekenmunt = 1 millioen reis
of 1000 milreis, ongeveer 2850 gl.;

c. di stámpa, eene rekening van wisselzegels; c. di tempo, eene rekening op tijd, bij
welke de waren op eenen bepaalden tijd
geborgd worden ; C. unto (spr. fiénto) eene
verdichte, vermoedelijke rekening, waarschijnlijke berekening van baten en schaden; c.
loro, hunne ---, c. mio, mijne —, c. nostro,
onze rekening ; c. nuovo (spr. ---nóvo), afgek.
C. N. nieuwe rekening; c. per divérsi, rekening voor allerlei, voor allerhande kleinigheden; c. pro erráta, rekening tot vereffening van plaats gehad hebbende misslagen
of dwalingen ; c. saldo, de betaalde rekening;
ook het nog te betalen overschot na aftrek
van het in betaling of in mindering ontvangene ; e. separáto, eene afzonderlijke rekening; c. suo (spr. u= oe) of suo conto,, op
zijne of eigene rekening; C. vecclaio (spr.
wekkio), de oude rekening ; c. vostro of e'ostro
conto, afgekort V. C, uwe rekening; --—

contant, adj. (it. cuntánte, v. contáre, r:°kenen, tellen), gereed om te betalen, baar;
een c o n t a n t m a n, Kmt. iemand, die altijd
gereed betaalt ; tegen contante beta 1 i n g
koopen, d. i. voor gereed geld, tegen dadelijke betaling koopen ; in contante, in gereed geld, baar; per of pro contante, tegen
gereed geld, voor dadelijke betaling; — contanten , n. pl. gereed geld, klinkende
munt of specie.
Contórno, it., de omtrek, z. v. a. fr.
contour ; pl. contorni, de omstreken;
de omtrek, schets der omtrekken ; — contorniaatmunten of contorniáti ,
ook wel c r o t o n i á t. i, koperen rom. medailjes, welker verhoogde rand (contour,
C o n t o r n o) op de draaibank bewerkt en afgezonderd schijnt van het metaal, waaraan
hij behoort ; zij worden zelfs in groote kabinetten tot de rariteiten gerekend.
contorqueeren , lat. (contorquere ;
vgl. t o r q u e e r e n) verdraaijen, verwringen,
krommen, buigen ; — eontbrsie, f. (lat.
contortio) eene gewelddadige verdraaijing,
verstuiking, onvolkomene ontwrichting; ver
gelaat, overdreven en on--trekingvah
behagelijk gebaar, grimassen.
Contour,m. fr. (spr. kontóér, vgl. to u r)
de omtrek, omvang, randtrekken eener figuur

of teekening ; — contoureeren of contourneeren (fr. contourner) eenen omtrek
maken, omtrekken ; eene figuur den ver
omtrek geven, rondeg, afronden;-eischtn
g e c o n t o u r n e e r d, adj. geteekend, ontworpen ; ook verdraaid, krom, scheef, verkunsteld ; -- contorniáti, z. ond. c o ntorno.
contra, lat. tegen, een voorzetsel, dat in
vele samenstellingen voorkomt.
Contre- apertuur, f. nw.lat. Chir.

CONTRABANDE
de tegenopening, inz. bij veretteringen, om
den etter een' vrijeren weg te banen.
Contrabande, z. con t r e b a n d e.
Contrabas, z. con trebas.
Cóntrabazuin, f. lat. -ned. (van 't lat.
contra en het oudd. pusune, bosune ; oud.
fr. buisine; verminkt van het lat. buccina,
buc'na, gr. bykán7) eene diepe basslem in
het orgel.
Cóntraboek, lat. -ned. tegenboek, het
boek, waarin de c o n t r ó 1 e der rekeningen
wordt gehouden ; ook het boek, waarin bij
collecteurs der loterij aanteekening van de
getrokkene prijzen en nieten wordt gehouden.
Contraeámbio, m. it. een tegenwis
-sel,
herwissel.
Contraet,enz.,z. oud. con Ira he eren.
Contráda, f. it. de straat ; het oord.
contradiceeren, lat. (contradiccre)
tegenspreken, beantwoorden : — contradicent, m. (contradicens) Jur. de tegenpartij, partij, tegenspreker -- contradictie (spr. tie tsie) f. (contradief o) de
tegenspraak, tegenstrijdigheid; contradictio
in adjecto, lat. Gram. eene tegenstrijdigheid
in het bijgevoegde, in het adjectivum of
bijvoegelijk naamw., b. v. hoekige kogel;
soms als rhet. figuur aangewend, P. v.
droog water, wit roet (voor sneeuw
gebruikt bij Huygens), een levend ger a a in t e, een allermagerst mensch ; -- contradíetor, in. de door de rechtbank aan
personen tot onderzoek en bestrij--gestld
ding van de vorderingen, door de schuld
opgegeven;— contradictórisch,-eischr
adj. nw.lat. egensprekend, strijdig; c o n t r ad i e 1 on sch e begrippen, oordeel en,
enz., d. i. elkander geheel tegensprekende
of wederzijds opheffende, vernietigende, b. v.
licht en duisternis.
contradistingeeren, nw.lat. onder
doen uitkomen ; — contradis --scheidn,
tínct,adj.door tegenovergestelde eigenschap
onderscheiden ; — contradistinctie,-pen
f. de onderscheiding door tegenovergestelde
eigenschappen; — eontradistInctief,
adj. eene tegenstelling aanduidend.
Cóntrados, f. nw.lat., contradóte,
it. Jur., eig. tegenuitzet (z. dos), tegenerfmaking, welke de man aan de gedoteerde
vrouw toekent en die zij na zijnen dood
ontvangt, niorgengave.
Contra–exténsie, f. nw.lat. (vgl.
extensie) Chir. de tegenrekking bij het
zetten van beenbreuken en ontwrichtingen.
Contrafaciént, m. nw.lat. (van contra fac) re, tegen doen ; in 't mid.lat. ook namaken, fr. contrefaire) de overtreder eener
verordening -- contrafáct, n. of contrafáetie (spr. tie— t.ciè), f. het namaakel, de navolging ; den nadruk van een boek;
— contrafactie of contrafactuur,
I. de naauwkeurige namaking; plaatwerk.
;

;

Contrafissuur, contrafractuur,
I. nw.lat. Chir. eene tegenscheur, tegen
wanneer er eene beenbreuk of heen--breuk,

--
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splijting ontstaat niet ter plaatse, waarop
de gewelddadigheid onmiddellijk heeft gewerkt, maar op eene verwijderde plaats. De
meeste tegenscheuren komen aan de bekkeneelsbeenderen voor.
Contrafuge, f. nw.lat. Muz., z. c o ntrefuge.
contraheeren, lat. (contrahére, van
trahére, trekken) of contracteeren, samentrekken, verzamelen, vereenigen ; een verdrag, eene, overeenkomst sluiten, het eens
worden, overeen komen; schulden cont F a c t e e r e ii, schulden maken; -- contrahént, contractant, m. een ver
een deelgenoot ; — contra--dragsluite,
hentia (spr. ti tsi) pl . Med. samentrek
middelen ; — contract, n., lat.-kend
eontráctus, een verdrag, eene geschrevene
overeenkomst, vrijwillige verbintenis tot ver
plichten ; ook een-vulingawedrzjsch
speelmerk voor één of meer dozijnen of tientallen rekenpenningen of vischjes (fiches) ;
— contract–boek, Kmt. een hulpboek
ter woordelijke inschrijving van de gezamentloke geslotene contracten ; contractus
accessori,us, een bijverdrag; c. assecurationis,
een verzekerings- of assurantie-verdrag ; C.
bilaterPlis, een tjee- of wederzijdsch, bei
verdrag ; C. bonae Iidéi, een ver -derzijsch
te goeder trouw ; c. censiticus, een-drag
cijnsverdrag; C. chirographar)us, een handschriftelijk verdrag; C. claudicans, een gebrekkig gemaakt verdrag; c. ecotii et vendifi,
een koop- en verkoopverdrag ; C. reudi lis,
een leenverdrag ; C. litteralis, een schriftelijk verdrag; C. litterdrum, een verdrag bij
de Romeinén, dat onomstootelijke zekerheid
had en onschendbare verplichtingen opleide ;
C. loei ti et conti ict-i, een huur- en pacht
; C. nuptihlis, een huwelijksverdrag;-verdag
C. permutatiOnis, een ruilverdrag; C. pignoratitáus, een pandverdrag; C. principelis, een
hoofdverdrag ; C. retrovenditionis, een verdrag omtrent vergunning van den wederverkoop ; C. simuldtus, een schijnverdrag ;
C. stricti juris, een verdrag, dat letterlijk
moet nageleefd worden ; c. unilaterizlis, een
eenerzijdsch verdrag ; C. usurar us, een w oe
verdrag, een verdrag over interest;-kerachtig
C. verbalis, een mondeling verdrag ; — contract, als adjec. (lat. contractus) tegennatuurlijk samengetrokken, verlamd, lam ; —
contractatie (spr. tie tsie) I. nw.lat.
het handelsgerecht, de kamer van koophandel in Spanje ; — contractátie –huis,
het handelshuis, koophuis ; --- contraetie, I. (lat. contractco) de samentrekking,
verkorting; Gram. de samentrekking van
twee klinkletters of lettergrepen tot één,
b.v. daán of daênvoordaden;—contractíbel of contractiel, adj. nw.lat.
samentrekbaar, verkortbaar; --of contractiliteit, I. de
samentrekbaarheid, krimpbaarheid, de geschiktheid van een ligchaam om zich samen
te trekken ; -- contractief, adj. nw.
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lat. samentrekkend ; — contractuur, f.
de spieroptrekking, een staat van samen
stramheid, waartoe de spieren,-treking
gewoonlijk eerst allengs, ten gevolge van
rheumatisme, zenuwpijnen, stuipen geraken;
kromming der gewrichten.
contraignabel, z. con t r a i n t e.
contra-indiceeren, nw.lat. (vgl. i ndiceeren, ond. index) tegen -aanwijzen,
het tegendeel aantoonen; contra-indicans, n.
Med. eene tegenaanwijzing tegen de aan
een middel ; pl. contra-indi--wendigva
cantia ; -- contra– indicatie (spr. tie
tsie) f. de tegenaanwijzing.
contrainte, f. fr. (kontrent') geweld
dwang, dwangmiddel ; —contraignábel,
adj. (spr. kontrénjábel) aan rechtsdwang onderworpen.
contraire, z. con trari us.
Contra— jagen, n. lat. -ned. bij jagers
het tegenjager, eene drijfjacht, waarbij het
wild van twee kanten tegen elkander in
wordt gedreven.
contra jus in thesi, z. ond. j u s ; — contra leges, z. ond. lex.
contraliciteeren, nw.lat. (vgl. 1 i c it e e r e n) overbieden, meer bieden, in den
koop treden of vallen.
contralto, m. it., of haute contre, fr. (spr.
hoot' kóntr') Muz. de alt, de tweede stem,
de diepe vrouwestem ; ook de altist, altzanger, vgl. alt.
contramandeeren, z. cont r em—;
contramineeren, z. c o n t r e m--.
contra mani fésta jura et veriti tem, z.
onder jus ; ---- contra na.turam, z. ond.
natuur.
Contramarea,it.,z. con t rem a r q ne.
Contraniténtie (spr. tie=tsie) f. nw.
lat. de tegendrukking, tegenwerking.
Contra– operatie (spr. tie=tsie) f.
nw.lat. de tegengestelde werking, tegenwerking.
contraponeeren, lat. (contraponére,
van ponére, zetten) tegenstellen ; Log. een
oordeel omzetten, d. i. het zonder verandering des inhouds een' anderen vorm geven,
zoodat uit een bevestigend gezegde een ontkennend ontstaat, of omgekeerd; Kmt. afschrijven, posten in het boek in orde brengen : ---- eontrapozítie (spr. tie ts-ie),
I. de tegenstelling ; Log. omzetting van een
voorstel door tegenstelling, met verwisseling
van het logisch karakter, b. v. a 11 e g elijkzijdige driehoeken zijn gelijkhoekig, — ;een driehoek van ongelijke hoeken is gelijkzijdig; vgl.
conversie; Kmt. dekking eener wisselschuld; herstelling van een' misslag in 't
boeken ; --- contrapost, m. de tegenstelling in de beeldende kunsten, z. v. a.
antithesis in de rede ; Kmt. tegenpost,
waardoor een misplaatste post wordt hersteld, opgewogen.
contra principi.a negántem disputi ri non

potest, tegen den ontkenner der grondbegin-

--

COTRAST.

selen (volgens welke de twistvraag beslist
moet worden) kan men niet redetwisten.
Contra–protest, in. nw.lat. tegen
gerechtelijk opgemaakte acte-vorbehud,
ter waarborging voor schade van den hou
eens geprotesteerder wissels (z. ond.-der
protesteeren).
Cóntrapunt, il w.lat., cóntrapunt0, it. (spr. —_poento, n. 'Muz. eig. liet tegenpunt, dewijl tnen eertijds punten in plaats
van noten schreef; de kunst der toonzetting,
de kunst om bij eéne stem andere Ie zet
onderscheidene stemmen regelmatig-ten,of
met elkander ie verbinden (eenvoudig
contrapunt); itiz. de kunst tier stemafwisseling, d. I. het inrichten der partijen op
zoodani e wijze, plat zij zonder fout in de
harmonie, enz. verwisseld, d. i. lagere tot
hoogere gemaakt kunnen worden (d u b b e 1
of veelvoudig contrapunt); —contrapuntíst, in. die de regels van het
contrapunt verstaat.
contra ratinnem, z. ond. ratio.
Contra– regulariteit, f. nw.lat. (Ie
onregelmatigheid.
Contra- remonstranten, pl., z. v. a.
Gomart s ten (z. ald.).
contrarus, a, urn, lat. contrair (fr,
contra-ire), contrarie, tegen, tegengesteld,
tegenstrijdig, ongunstig, rampspoedig, afkeerwekkend; contraire begrippen, mee
i n g e n, elkander bestrijdende, tegenstrij--n
dige of (pozitief) tegenovergestelde begrippen,
enz., b. v. deugd en ondeugd ; au contraire
((spr. o korztrèr') of e contrar o. lat. in tegendeel, omgekeerd, daarentegen, veeleer ; —
contrarium, n. lat. het tegendeel ; in
contrarum, in tegendeel ; pl. contraria,
tegenstellingen ; --- contraria contrur)is curantu'r, het tegengestelde wordt door het tegengestelde genezen (grondstelling der a l1 o p a t li i e, z. aid.) ;— contrariëeren,
fr. (contrarier) tegen zijn, tegen werken,
wederstreven, dwarsboomen ; — contra-.
riant, adj. hinderlijk, twistziek, tegensprekend, kibbelzuchtig — contrariëteit,
f. lat. (contrariÉtas) de oneenstemmigheid;
de strijdigheid, tegenspraak; de wederwaar
onaangenaamheid, belemmering, bin--dighe,
derpaal.
Contra- schepen, lat. -red. de schepen, die tusschen buiten -europeescbe staten
heen en weder varen.
contra .cextum, z. ond. sextus.
contrasigneeren, nw.lat. (vgl. s i g n e e r e n) tegenteekenen, mede-onderteekenen oni een geschrift meer kracht, vertrouwen bij te zetten ; -- contrasignatuur,
f. de mede -onderteekening .
Contrast, n. (fr. contraste, provenc.
contrast, it. contrasto, van 't fr. contraster,
provene. contrastor, it. en niid.lat. contrastare, tegenover staan, strijden) de tegen
elkander- stellen of in aan -steling,bovr
brengen van strijdige. afstekende voor -raking
niet volstrekt u i t e r s t en be--werpn(di
;

-
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hoeven te zijn), a f s t e k ; log. het tegen over-elkander-stellen van twee voorwerpen,
om olie daardoor des te sterker van eEkander te onderscheiden, terwijl de in de ani t h é s i s (z. aid.) r-le voorwerpen bijeen
t
gebracht worden, om ze te vergelijken ; de
laatste werkt meer op het. verstand, bet
contrast daarentegen op het gevoel ;
contrasteeren , fr. (contraster) tegen
elkander afsteken ; doen afsteken, in a. f s t e k
plaatsen, tegenover elkander zetten, afzetten.
Contra – subject, n. nw.lat. Muz. de
tegenstelling of tweede ondergeschikte zet ting in de fuge.
Contra-tempo, z. contretemps.

Contra-toonen, de diepste bastoon en onder de groote C.
contravaleeren, nw.lat.. even' eel gelden.

Contravallatie,z. con t. revaliatie.

contraveniëeren, nw.lat. (van verre,
komen) tegen handelen, overtreden ; strijdig
met wet of verdrag handelen ; — con.traveniént, contraventer, nn. een
overtreder, hij, die tegen eerre verordening
der regeering handelt — eontraveniéntie of contravéntie (spr. t=ts),
f.
de
overtreding, het strijdig, onwettig hanleien, de schending van een verdrag, enz.
in
casu of casum contraventn;nis, lat. in geval van overtreding.
contra vim non valet jus, lat. tegen tiet geweld geldt geen recht.
Contra-violon, z. c o n t r e b a s
contravoteeren, barb. lat. (vanv^otum. v o t e e re n) tegenstemmen.
;

Contrayérba of contrayérva, f.

sp. (eig. tegenikruid, van verba—lat. herba,

nw.lat. 10(113' contrayervae) tegengiftige dorstenie, eerie amerikaansche plant,
door den tngelscb.mari Drake in 1380 overgebracht; de wortel dier plant, tegengift wortel,
ook Drake -wortel genoemd, is
van buiten ros van kleur, heeft een' scherpen , bitteren smaak en een' specerijachtigen
geur. Men schreef hem vroeger giftwerende
eigenschappen toe. Hij werkt prikkelend en
kruid;

zweetdrijvend.
contre, fr. (spr. kouitr' ;
lat. contra)
tegen, een voorzetsel, dat in vele samen stellingen voorkomt.

Cóntre-admiraal, m. de tegenad-

mir aal, de derde zeebevelhebber, die op den

admiraal
en vice- admiraal volgt, de
ondervlootvoogd, schout-bij -nacht.
Cóntre–approches, f. pl. fr. (spr.
kontr'apprósj') Mil. de tegenloopgraven, werken
der
belegerden om de loopgraven der
belegeraars tegen te gaan.
Contrebalance, f. fr. (spr. -- balduts')
het
tegenwicht — contre-balanceeren, het tegenwicht of evenwicht houden
of maken, opwegen.
Contrebánde, f. fr. (spr. koirfr'bánd)
waren,
die contra bannum (z. aid.), d. i.
tegen een verbod uit- of ingevoerd worden,
;

---
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dus verboden waren, sluikgoederen, smok kelwaar; sluikhandel, smokkelhandel;
contrebandeeren, sluikhandel, smok kelhandel drijven. verbodene waren uit- ot'
invoeren, smokkelen ; --- contrebandier,
III, (spr. hontr'bairrljé) een sluikh an delaar,
sluiker, smokkelaar.

Cóntrebas, m. (fr. contrelbasse, it. conttrcabbasse) of cóntreviolon, nn. Muz. de

tegenbas, groote bas, groote basviool.
Contrebatterie, f. fr. de iegenbatterij, tegengeschutbedding, tegengeschut val
oneig. de tegenaanslag, tegenwerking.

Contrebazuin, z. contra--.
Contreblle, f . fr. (spr. kontr'i)í(ulj') de
tegenbal, die bij het terugstuiten van tien
rand des biljarts den hal des medespelers
raakt.
C ontrebillet, n. fr. (spr. koiitr'bi-ljè,
gew. -- bilja) een tegenbriefje , tegenbewijs, dat het vroeger afgegevene krachteloos
maakt.
contrecarreeren, fr. (contrecarrer
(iemand) tegenwerken, weérstreven, tegen of
hinderlijk zijn; (iets) verhinderen, dwarsboomen, doen mislukken.

Contre -change, z. con tre - échan-

g e ; -- contre-changemént, n. r'r.
(spr. 1co itr' sjaàazj'rná^?) het omkeren of zwenken in een' rechten hoek hij liet draaijeu.
Contrechant, in. fc. (spr. ko^itr'sjácn)
z, v. a. contrapunt (z. aid.).

Contrechassis, n. fr. (spr. 1coutr
sjassí) tegenvenster, voorvenster, winterraam
of -venster.
Contrecoeur, n. fr. (spr. knhtr'Mur
eerie ijzeren plaat in liet midden van eenen
schoorsteenmuur om dien te beveiligen en
de warmte af te kaatsen, staande haardplaat
(à ('ontrec(rur, net tegenzin, verzin, ongaarne.

Contrecoup, ni. fr. (spr. koiLt7r'koé)
een tegenstoot, tegenslag, terugslag, weêrkaatsing, afstuiting; oneig. een ongeval, ongeluk, tegenspoed, wederwaardigheid.
contrecteeren, lat. (coratrectdcre, v.
tractdre) eig. betasten, bevoelen, aangrijpen
.lur. onrechtmatig ontnemen, ontvreemden;

contrectátie (spr.
rooving, ontvreemding.

tie

tsie), f.

ont-

Contredans, ni. (fr. contredanse, ver bastering van 't eng. eo sentry- danse) een veldof reidans, levendige en vrolijke dans, die met
---8 paren wordt uitgevoerd.
,

Contredeclarátie (spr. tie=tsie), f.
lat. de tegenovergestelde verklaring, die tegen eerie voorgaande strijdt.
Contre – échange of contre - change, f. fr. (spr. ho itr'sj Thzj') tegenruiling,
inwisseling, herwisseling.

contre-emailleeren,

fr.

(spr. koitr'-

emranlj'—) aan de binnenzijde met email of
brandverw oti( trekken ; --- contre-email,
ii. (spr. kontr' rncílj') het- email op de binnenzijde van eerie wijzerplaat..

Contre-epaulette, r.

fr.

(spr.

21
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CONTRETEMPS.
Contre-ordre, in. doorgaans

epolétt') Mil. epaulet zoicler kwasteii of tioetels.

I.

fr,

(spr. kouitr'O) dr) het fegenbevel.
contrepareeren, f. (vgl. p a re e i en)
afweren ; - contreparâde, fr. de afwering in de schermkunst.
Contrepart, iii. fr. -nw.tat. (vgi. part)
de tegenpartij , wederstrever ; het tegendeel; - contrepartie, t. fr. Muz. de
tegenstem ; Km[. het tegen
boek.
Contrepas, m. fr. (spr. kouitr'pd) de
tegenschrede, een verkeerde danspas.
Contrepassãtie, f. fr. (spr. kouitr'—)
Knit. wederafstand eens wissels aan den
persoon, die hem had uitgegeven.
Contrepetterie, f. fr. een woordenspel, dat bestaat in het verplaatsen van de
v oorietters der woorden.
Contrepied, m. fr. (spr. kot?cjè)
tegenspoor, aloch spoor (een jachtterm)
het tegendeel, het omgekeerde van eene zaak.
Contrepoids, n. fr. (spr. koitr'pod)
tegenwicht, de balanceer- of evenwichtstok
der koorddansers.
Contrepoil, n. fr. (spr. kotr'podl) de
tegenstreek van het haar ; a conirepoil, tegen den streek, tegen de vleug; verkeerd.
Contrepointe, z. contrapunt; contrepointeeren , bestikken, doornaaijen.
,

Contre-escarpe, z. contrescarpe.
Contrefait, n. fr. (spr. koitr'fé) z.
conterfeit sd; —contrefaçon, contrefâctie, z. v.a. con trafactie.
Contrefinesse, f. fr. (spr. kohtr'finéss') de tegenlist.
Contrefort, m. fl. (spr. kouitr'fôr) Mii.
een steunmuuj, steuripiIaar ,; acne tegenlaag,
een beer.
Contrefûga fr -it., of contrefuge,
f. Muz. eeoc tegetifuge, dubbeifuge (z. fu ge).
Contregarde, f. fr. (spr. koItr'pdrd')
MiJ. eene versteiking vóór een of ander werk,
een beschermwai.
Contrehachures, p1. fr. kohir
kusjiür') de kruisstreepen op eene koperen
plaat.
Contrejour, m. fr. (spr. ko)t) 'zjoer)
het tegenlicht, zijlicht, de terugkaatsing van
bet licht.
Contrelettre, f. fr. (spr. koitr'léttr')
le tegeobrief, het tegeniewijs, eene geheime
acte, waardoor men erkent, dat eene eerste
openbare acte in haar geheel of gedeeltelijk
niet ernstig gemeend was: z. V. a. revers.
contremandeeren , fr. (spr. koItr'
mouid—) tegenbevelen geven, afbevelcn, afzeggen, herroepen. terugnemen ; - con,

tremandaat, contremandement,
n. het tegenhevel.

Contremanuvre, f. fr. (spr. ko)ilr'
rnaneuu,r') Mil. eene plotselinge verandering
van slagorde, tegenbeweging.
Contremarque, fr. (spr. kouitr'mdrk;
vgl. marque, contramarca, it. f. een
tegenteeken, bijrnerk op koopgoederen, fabriekwaren, enz.; een merk op goud- en
zilverwerk ; een tweede briefje of kaartje,
dat men na afgifte van het eerste in schouwr
burgen, enz. ontvangt om weder binnen gelaten te worden, wanneer men in de tusschenbedrijven uitgaat ; -- contrernarqueeren, tegenteekenen, bijmerkeo, een
tweede merk geven ; van paarden : valsche
kenteekens hebben, vaisch teekenen.
Cóntremarsch, m. (fr. conlremarclle)
Mil. tegentocht, rugwaartscbe tocht, terugmarsch ; eene zwenking, waardoor eene colonne volte face maakt.
Contremine, f. fr. (spr. /cotr'injén')
Mil. de tegenmijn, een onderaardsch werk
om de uitwerking van 's vijands mijnen te
beletten ; oneig. de tegenlist ; - contremineeren, tegenmijnen maken ; tegenwerken, wederstreven, tegenlist gebruiken
- contremineur, m. een tegenmijnwerker ; een tegenwerker, dwaisljoomer;
Kmt. ieniand, die de daling der staatspapieren of publieke fondsen zoekt te hewerken, die daarop loert en rekent.
Contre-oppozitie spr. tie=tsie), f.
fr-lat. eene partij, die zich aan de oppositie (z. aid.) houdt, maar van andere
grondstellingen uitgaat

Contrerevolütie,

(spr.

tie=tsie) 1.

fr. de tegenomventeling, o'ederomkering van
een' nieuwen staatsvorm; - contrere-.
volutionair, adj. tegenomwenfetingsgezind, der nieuwe staatsinrichting niet foegedaan, daarvan afkerig.
Contreronde, f. fr. (spr. kouitr'röid')
Mil. de tegenronde, de tweede ronde of patrouille 001 de eerste gade te slaan, om te
zien of de schildwachten op hunnen post
zijn, enz.
Contreruse, f. (spr. ko'htr'rüüz) tegenlist.
Contresalut, n. fr. (spr. koItr'sale ;
vgl. s a I U t) de tegengroet met kanonnen.
Contrescarpe, f. fr. (spr. kohtr'skdrp';
vgl. escarpe) Mil. de tegenvoorwal, het
tegenbolwerk, de uiterste grachtmuur, de
schuine vlakte of helling van de gracht eener
vesting naar het veld toe, de buitenwerken
de bedekte weg in het glacis.
Contre-sens, n. fl. (spr. kouttr'sdt)
strjdige zin, onzin.
Contresignal, fr. (spr. kouitr'sienjál;
vgl. s i g n a a I) gew. cóntresignaal of
cóntresein, D. een tegenteeken, ant-woord op een gegeven signaal, ten hewTijae,
dat men het eerste verstaan heeft ; contresignaleeren, een tegenteeken
geven ; - contresigne, n. (spr. koitr'
sjéaj') het dubbel herkenningsteeken, de
veldieus; - contresigneeren, z. cont 1 a s i g n e e ie ii.
-

.

Contretemps,

fr. (spr.

kohtr'td)i) of

contratempo, it. n. (vgl. tempo) een
ontidig voor\ at, eerie wederwaardiglieid, ongeval, onverwachte verhindering, hindernis;

CONTRE- TERRAS
in het dansen ; zekere pas, waarbij men, terwijl de neêrtezetten voet is opgeheven, op den
anderen springt, alvorens den eersten nede r
te zetten ; In liet schermen : het, gelijktijdig uitvallen der beide vechtenden ; in de
rijkunst : de plotselinge en onverwachte
overgang van het, paard van rust tot beweging; Muz. eene vertraging, verbreking
van de maat.
Contre—terras, n. fr. Mil. een aard
terras, tegen een ander stemmende-valof
of daarboven opgeworpen, een tegenterras.
Contretranchée, f. fr. (spr. 1zo'ntr'transjé) Mil. eene tegenloopgraaf, loopgraaf
tegen de belegeraars.
Contrevallátie, fr., of contrevallatielijn, (spr. tie—tsie) nw.lat., f. Mil.
eene tegenomwalling , tegenverschansing,
tegenschans om de uitvallen der belegerden
te beletten.
contreveniëeren , z. c o n t r a v eniëeren.
Contreviolon, z. C o n t r e b a s.
Contrevisíte, (spr. 2viziét') f. fr.
(in welke taal het echter eene tweede bezichtiging, een tweede onderzoek beduidt)
het tegenbezoeh .
contribueeren, lat. (contribuére, bij
medewerken ; zijn aandeel in de-dragen,
lasten of opbrengsten betalen, opbrengen ; —
contribuabel, adj. fr. (contribuable)
schatplichtig, belasting - schuldig, aan lasten
onderworpen ; — contribuent, m. lat.
(contríbuens) een schatplichtige, bijdrager;- contributie (spr. tie=lsie) I. (contribitt' o) de gemeenschappelijke bijdrage, opbrengst, de son, die ieder schatplichtige
aan land of stad, ieder lid van eene sociëteit, een genootschap, enz. moet betalen;
de oorlogslasten, brandschatting; in c o n t r i
stellen, brandschatten; — con--butie
tributiepond, voormalige oostenrijksche
rekenmunt van 13 gl. 4 8 kreutzers rijnsch,
14 gl . 49 ct.
con trnstézza, z. ond. t r i s t e.
Contrítie (spr. tie—tsie) I. lat. (contritio, van conterére, stuk wrijven) de ver
harten, het innig gevoeld-brijzelngds
berouw.
Controle, f. (fr. controle, m., ontstaan
uit contre-role, van role, lijst, register, provenc. rolle, rosle, it. rollo, rótolo, V. 't lat..
rotklus = rotola, radje, midlat. rol, ver
rota, rad) het dubbele register van-klw.v
alle verrichtingen in rechtbanken, op kan
tegenrekening, het tegenre -toren,z.d
tegenopzicht van eenen ambte--gister;h
naar over den anderen ; het ambt van contróleur — eontróleeren, tegenrekening of toezicht houden, narekenen ; in
het tegenboek brengen ; -- iemand contrSleeren, toezicht over hem houden,
hem gadeslaan, op hem passen ; hem berispen, doorhalen ; — eontrOleur, m.
een tegenschrijver, tegenrekenaar of toeziener, een ambtenaar, belast met het toezicht,
—

;

—
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het houden van he[ tegenboek der belas
een bediller, zede --tingkaore,z.;f
meester, zedepreker.
Controvérs of controverse, f,
lat. (controversia) een geleerde strijd of
twist, eene twistzaak; twistrede over vraag
gevoelens, die van weerszijde-stukenof
kunnen verdedigd worden, inz. over godsdienstzaken, vooral tusschen r. kathol. en
andere Christenen; controversga verborum,
Jur. een woordenstrijd; — controversist
of controvertíst, ni. nw.lat. een bestrijder, inz. een geloofsstrijder, kamprede
twistschrijver ; — controversee--nar,
ren (lat. controversdri) strijden, twisten,
twistschriften wisselen.
Contubernium, n. lat. (van tabérna,
hut) het samenwonen, samenleven, liet ka
contubernalen,-mergnotschap;
m. p1. eig. tentgenoolen ; samenwoners, kamergenooten, zij, die de zelfde hamer bewonen ; oudtijds de slaaf en slavin, door
hunnen meester aan elkander gehuwd ; —
contubernaliteit, f. het kamergenoot
-schap.
conticmax, lat. hardnekkig, weerspannig ;
als subst. Jv r. iemand, die uit v, á 'rspannigheid op gedane dagvaarding niet ver
opgelegde handeling nalaat,-schijnt,e
enz.; — contumaciter, adv. ongehoorzaam,
weerspannig, halsstarrig; — contuml —
cie, f. (lat. contumacia) de weêrspannigheid, weêrbarstibheid, ongehoorzaamheid tegen gerechtelijke bevelen, het hardnekkig
wegblijven op de dagvaarding, verstek; ook
z. v. a. quarantaine; --- contumacie houden, z. q u a r a n t a i n e houden;
-- contumacie-cordon, n. eene afsluitingsketen, uitgezette posten ter bevelliging eener streek voor aanstekende ziekte ;
-- in contumacé amn, lat. wegens ongehoor
zaamheid, b V. wegblijven op gedane dag
— contumaciëeren, nw.lat.,-varding;
iemand wegens weerspannigheid aanklagen,
ook veroordeelen.
Contumelle, f. lat. (lat. (contumelia)
beschimping, hoon, grove beleediging; -contumeliëus, adj. (lat. contumeliosus,
a, urn) beschimpend, smadend, hoonend.
contundeeren, lat. (con.tundére) kneu
kwetsen ; — eontuzie, I. lat. con--zen,
tus o) f. eene kneuzing, kwetsing, lichte
wond.
conturbeeren, lat. (conturbdre), vgl.
t u r b e e r e n) verwarren, verontrusten ; —
eonturbátie (spr. tie tsie) I. verwar
-ring,
ontsteltenis.
Contuzie, z. ond. c o n t u n d e e r e n.
ContU.tor, ni. lat. (vg[. tutor) Jur.
de medevoogd.
Conus, m. lat. (gr. kónos) Geom. een
kegel, eene ronde pyramide ; N. H. de kegelschelp, kinkl ,oren ; — conisch, adj.
kegelvormig ; — conische spiegels,
kegelspiegels, de zulken, die de voorwerpen
in eene geheel andere gedaante dan hunne
-

-
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wezentlijke vertoonen ; — eon.iférae, f.
pl. lat. Bot. kegeldragers, eene plantenfa
uit de klasse der tweezaadlobbigen-mile
van J u s s i e u, waarvan de vruchten kegels
zijn en die altijd groene bladeren hebben ;
— coniglobium, n. een sterrekegel,
Bene halve liemelspheer, ook conische
globe geheeten, die de helft des hemels
met de sterren vertoont — conilíthen,
nl. pl. kegelsteenen; conisector, m.
de kegelsnijder, een werktuig tot kegelsneden ; -- coneïde, f.) eene kegelvormige
gedaante, een geknotte kegel ; -- conophthálmus, in. Med. het kegelachtig druif
hoornvlies.
-gezwlopht
;

convalesceeren, lat. (convalescérc,

van valere, gezond zijn) genezen, gezond
worden, aan de beterhand zijn, herstellen;
— geconvalesceerden, m. pl gene zenen, herstelden ; — convaleseént, in.
een genezende, iemand, die aan de beterhand is; — eonvaleseéntie (spr. tie
=tsie) f. liet genezen, de genezing, herstelling, beterschap.
Convallaria, f. nw'. lat. (van het lat.
convalhs, het dal) Bot. liet dalkruid, eene
iplante,:s000rt, tot de familie der asperzieachtigen (asparág i) behoorende.
con variazioni, z. ond. v a r i a ; -- convenabel , z. ond. conveniëeren.
,

Convenátie (spr. t -.ts) f. (van 't lat.
veiibr'i, jagen, venat).o, jacht) de koppeljacht.
eonvenieeren, lat. (conven ,re) overeen
-

komen ; aanstaan, passen; betamen, gepast,
welvoegelijk, geschikt zijn ; — eonven^bel, adj. (fr. convenable) gepast, geschikt,
behoorlijk, raadzaam, welvoegelijk, betamend,
betamelijk ; — eonveniéntie (spr. tie
=tsie) lat. (convenient)a) of convenance,
fr. (spr. kon-wenáns') 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 gepast
welvoegelijkheid, betamelijkheid, enz.;-heid,
— convent, n. lat. (convéntus) de ver
samenkomst, vergadering, b. v. n a--enig,
t i o n a a 1-c o n v e n t, volks- of rijksvergadering, naam, dien de nationale vergadering
in de fransche revolutie na 10 Aug. 1792
aannam, ook enkel het convent. geheeten
de vergadering der kloostermonniken ; het
klooster zelf, het sticht; — convéntbier,
eig. kloosterbier, bier der e o n v e n t u a 1 e n
of kloosterbroeders, in onderscheiding van
het sterke bier, dat de paters dronken;
half-, klein- of dun bier ; — conventu
aal, m. nw.lat. (conventuális) een kloosterheer, klooster- of stichtsbroeder ; — conventuálen, m . pl. kloosterpersonen, kloosterlingen, leden van het kloosterconvent ;
ook in tegenst. met de observanten,
de zijtakken van vele orden, die een' zachteren regel volben, b. v. de Carmelieten,
die zich, tegen den strengen regel van het
oosten schoeiden ; — conventikel, n.
(lat. conventiculzcm) eene heimelijke sa-

CON VERTEEREN.
menkomst, verboden vergadering, sluipvergadering, inz. de geheime bijeenkomsten der
zich afscheidende godsdienstsecten; -- convéntie (spr. l=ts), f. (lat. conrentio) de
overeenkomst, het overeenkomen, eens -worden, het verdrag, vergelijk ; — eonvéntie — geld of convéntie — munt (hoogd.
conve-ntioiis 1llunze, spr. 1 onrenztsióóns nnuuntse) overeenkomstgeld, dat ten gevolge der
geslotene overeenkomst sedert 1750 door
verschillende rijksstanden naar den Weener•
muntvoet is geslagen ; van daar ook conventie-daalders geldende ongeveer 2
gld.) — conventionee, ladj. (spr. t =ts)
waaromtrent men overeengekomen is, overeenkomend, overeenkomstig, verdragswijze;
;

-- conventioneele straf, eene straf or

betaling, tot welke men zich verplicht, in
geval men het beloofde niet mocht nakomen.
convergeeren, nw.lat. (van het lat.
vergév°e, zich buigen) tot elkander neigen,
naderen of toeraderen, eenstemmig zijn; het
samenloopen van lijnen, wanneer zij verlengd
worden ; Algeb. liet kleiner worden der ach
termen eener oneindige reeks;-ternvolgi,d
vgl. di v e r g e e r e n;— convergént,
elkander naderend of naar elkander neigend,
samenloopend ; oneig. overeenstemmend ; -convergéntie (spr. l=ts) f. de toenadering of helling van twee lijnen tot elkander.
Conversa, z. ond . con v e rte eren.
converseeren, (lat. (con rer°sc^ri, met
iemand omgaan) verkeren, omgaan, onder
niet elkander hebben ; -- eonver -houd
,

t=ts) I. het gesprek, onder-sãtie(pr.
houd, verkeer, de omgang, verkering; de

conversatie—taal, f. de taal van het
dagelijksch verkeer ; de conversatie
toonvan het dagelijksch gesprek.-ton,m.de
de omgangstoon ; — conversationslexicon, n . hoogel. gr. (spr. —sa-tsióóns—)
liet woordenboek der samenleving, algemeen
zaakwoordenboek, dat de zaakkennis bevat,
die tot een' beschaafden omgang wordt gevorderd ; -- conservatorium, n. eene
kamer of vereeniging tot gezellig onderhoud,
een praatgezelschap.

converteeren, lat. (convertére) ver
verwisselen ; bekeeren ; --- eon--ander,

vertíbel , adj. nw.lat. verwisselbaar; --

convérsie f . lat. conversio) de verandering,
omwisseling, omzetting, omkering ; omsmelverstempeling der munten; verandering, ver
renten der staatsschulden,-laginvde
verwisseling van oude schuldbr ieven tegen
nieuwe ; Log. de omkering van een voortel, waarbij de deelen hun logisch karakter
verwisselen, d. I. het onderwerp in praedicaat, en omgekeerd, verandert, b. v. a 11 e
gelijkzijdige driehoeken zijn gelijkhoekige driehoeken; alle gelijk
driehoeken zijn gelijkzij -hoekig
driehoeken; vgl. contra-pozi--dige
t i e en inversie ; Poet. en Rhet. z. v. a.
c o nl m u t a t i e (z. a.); Theol. bekering, inz.
de overgang uit een protestantsch kerkge-

CONVEX
nootschap tot de r. katte. kerk ; Jur. de ver
acte of pleidooi in eene-anderigv
andere ; — eonversioníst, m. de aan
voorstander der rente-conversie ; —-hanger,
(conversus, lat., ook convertiet, m.
van 't it. convertíto) m. iemand, die tot eene
andere godsdienst is overgegaan, een bekeerde, nieuwbekeerde ; --- eonvérsa, of
eonvertfte, f. eene bekeerde.
convex, lat. convéxus, a, um) bolrond,
verheven, gewelf, 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 con-vex- en cone a a f - z ij d e; convex– glazen, bolle
glazen, lenser, die of op é é n e of op beide
zijden eene bolverheven kromming hebben;
in het laatste geval zijn het ware convex – glazen en heeten convex – convex of ook biconvex, in het eerste
(waarbij de keerzijde vlak is) heeten zij
planconvex ; is het glas op de eene
zijde bol en op de andere hol, dan noemt
enen het concaaf–convex, holverheven, of een men i s c u s, maan. In de
meetkunde heet een boek convex, als
hij meer, — concaaf, als bij minder

dan 18 0 bedraagt ; convex– spiegel,

een bolle spiegel, verheven spiegel ; —
convexiteit, f. (lat. convexitas) de rond
bolheid, lensvormigheid, uit--verhnid,
wendige welving of kromming, boogvlakte.
Conviciniteit, f. lat. de nabuurschap,
buurschap.
Convicium, n. lat. de smaad, het
schelden, de lastering; pl. ronv cia of convicieiën, smaadredenen, schimpwoorden ;
— conviciëeren (lat. conriciOr'i) smaden,
schim hen.
Convict, n. lat. (convíctus, het samen
gastmaal; vgl. vie/us) de vrije tafel-etn,
aan duitsche hoogeschoolen ; ook de plaats,
waar die tafel gehouden wordt ; convictorium, n. nw.lat. eetzaal, eetkamer voor
velen, ook z. v. a. c o n v i c t; — convictoríst, ni. een dischgenoot aan de vrije
tafel ; — convivtor, m. lat. de gast
; — convivialiteit,-her,gastmlv
f. nw.lat. de gezelligheid, gezellige omgang,
-

vrolijkheid aan tafel ; — conviveeren,
lat. sameneten, smullen ; ----- convivium,
H. lat. een gastmaal, smulpartij, gelag ; --convive, m. fr. (spr. konwiév'), con–
viva lat. de gast ; — convie, ni. fr.
(spr. konwjé) de genoodigde gast,
;

Convict,

convictie, z. ond. con-

vinceeren; — convié, z. ond. c o n
v i e t; -- con viguore, z. ond. v i g o r.

convinceeren, lat. (convincÉ'rc) overtuigen, overreden, ook bepraten ; — con–

vi etus, eng. convict, overtuigd (z. con

— eonvíctie(spr. t ts) f. de overtuiging, overreding, het onwederlegbaar bewijs

fessus);
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van eerre waarheid of een feit ; de uitwerking
van een klaarblijkelijk bewijs op den geest.

Convivator, z. ond. convict ; —
con vivezza, it., z. ond. vigor; — cOnvi-

vium, convive, z. ond. convict.
convoceeren, lat. convocáre ; vgl.
V o c e e r e n) samenroepen, bijeen roepen ;convOcant, in. (lat. convócans) een samenroeper, inz. Jur. die zijne schuldeischers
bijeen roept of ter opkoming uitnoodigt ; —
convoc tie (spr. t=ts) f. de samen

-roeping.
Convoi, m. fr. (spr. konwoá; van con
lat. via, weg), of concum, met, en vole
vooi, m., it. condótta, ;. de begeleiding, bedekking, bescherming, het geleide,
inz. het gewapend of krijgsgeleide ; Mar.
één of meer oorlogsschepen, geleischepen,
ter bedekking of bescherming van koopvaar
hulp van troepen, krijgs--dijschepn;Ml.
voorraad, dien men in eene plaats werpt;
-- convooi –briefje of – biljet, het
geleibriefje waarmede de waren van de eerre
plaats naar de andere mogen vervoerd worden ; — eonvooi –loopers, de afgevers
der uit en invoerbiljetten te Amsterdam
— convoyeeren (fr. convoyer, midlat.
conv'idre) begeleiden of geleiden, bedekken,
beschermen ; — convoyer, m. eng., of
convooijer, een geleischip.
--

-

convoiteeren, fr. (spr. konwoat — )
iets sterk begeren, op iets belust zijn , —
convoitise, f. (spr. ko)zzHvoatiéz' ; voor
covoitise, it. cupaidig'i.a , provene. cobit'icia,
cobezeza, als ware 't lat. c^q)iditia, v. cv
dus, gierig) de begeerlijkheid, belustheid,-p

groote graagte.

Convvolatilizátie (spr. t'ie=tsie), f.
nw.lat. (vgl. v o 1 a t i e 1, enz.) (:hem. de mede
slede-vluchtig Noorden. -verluchtign,
convoleeren, lat. samenvliegen ; convolare ad secun(las nupt)as, lat. Jur. tol eer)
tweede huwelijk spoedig overgaan.
Convoluut, n. lat. (vaal coitv'olt''1'e, sa menrollen of - wikkelen) een pak, bundel,
een rol papier, schriften; een kluwen, enz.

— convolütie (spr. t=ts), f. nw.lat. de
samenwikkeling, oprolling ; -- eonvolvulacéën, f. pl. Bot. de familie der winden
(de klokvormigen van L i n n e n s); — con-

volvulus, m. de w inde,, welker meeste
soorten een pu rgeerend vocht bevatten ,
waarvan i ❑ de geneeskunde wordt gebruik
gemaakt; _l%ied. de inschuiving, inwendige
samensnoering, ineeiikronkeliug der darnie».
Convooi, enz., z. c o n v o i.
ConvUlzie, f. lat. (convulsio, vaal convell^re, uitrukken, schudden) de onwillekeurige krampachtige samentrekking der spieren, stuiptrekking, stuip ; -- convulzibiliteit, f. stuipachtigheid, geneigdheid
tot. stuipen ; — convulzief, adj. nw.lat.
stuiptrekkend ; krampachtig ; — convulzionair, m. een met stuipen, kramptrek
persoon ; — Convulzi--kingebhld
onairen, ni. pl. de naam eener dweep -
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zieke 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 c o n v u 1 z i ë n
kregen.

con zelo, z. zeloso.

Conzo of liever c on g i o, n1. (van 'i.
lat. congius, z. aid.) eene venetiaansche
vochtmaat, ongeveer = 18 liters.
Coom of coomb, z. comb.
coöpereeren, nw.lat. (vgl. o p e r e er e n) medearheiden, medewerken, ' medehelpen — eoöperant, adj. medewerkend,
behulpzaam; --- cooperator, lat., of
eoOperateur, fr. m. een medewerker,
medearbeider, medehelper, ambsthelper ; —
coöperatrice, f. fr. medewerkster, enz.;
— cooperatie (spr. t ts), f lat. de
modewerking.
coöpteeren, lat. (coopture) uitkiezen,
aannemen ; — cooptatie (spr. tie tsie),
f. (cooptatto) de opneming of uitkiezing van
medeleden door de overige leden van een
gezelschap of genootschap.
coördineeren, nw.lat. (van 't lat. ordináre, ordenen, regelen) gelijkstellen, bijplaatsen, samen rangschikken, coordinaten, m. pl., fr. coórdonnees, f. pl. Math.
gemeenschappelijke benaming eener abscis
en daarbij behoorende ordinaten ; — coordintie (spr. t=ts), f. de bijplaatsing, gelijkstelling, verbinding; gelijkheid van rang;
--- coördonograaph, in. een werk
perspectief-teekenen.
-tuigohe
Copaiva, copahu of copawaboom, m. (port. en sp. copaiba, braz.
cupaii1a) een boom van Brazilië, met dik
stam en groote, langwerpige, donker--ken
groene bladeren; het roode en zeer harde
hout wordt tot schrijnwerk en verfstof gebruikt ; de witte balsemboom ; --- copaivabalsem, de hars 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) een hars,
dat, van zelf uit den stam van de w at h e r i a i n d i c a L., een boom van de natuurlijke familie der riuttiférae, uitzweet.
De copalgom komt uit 0. Indië; zij is
droog, zeer hard, licht, doorschijnend, meer
of minder geel, koud zijnde bijna zonder
reuk, oplosbaar in eether en vlugge oliën,
maar onoplosbaar in lijnolie. De meeste
copal-gom is uit Amerika afkomstig en wordt
gewonnen van den rhus copallinum L. Men
gebruikt de beide soorten tegenwoordig alleen
tot vernis.
Copalchi–bast, ni. Bot. bittere mexicaansche bast, die koortsverdrijvende eigen
bezit.
-schapen
Copang, m. eene japansche goudmunt,
de oude = 21 gl. 70 ct , de nieuwe 1 1
gl. 2 zt et.
-

;

COPULA.

--

Copanificátie (spr. t ts), f. nw.lat.
de verandering van gemengde stoffen in brood.
Copartitie (spr. tie tsie), f. nw.lat.
(vgl. partitie ond. parteeren) bijdeeling, verdeeling van het zelfde geheel naar
een' anderen maatstaf.
Copéllo, m. eene italiaansche graanmaat, het van een' s a c c o, ongeveer=
6,5; liter.
copermuteeren, nw.lat. eene geestelijke bediening of eene prove tegen eene andere verruilen ; — copermutant, m. de
proveverwisselaar; —eopermutátie (spr.
tie tsie), f. de verruiling ; de verwisseling,
ruiling eener prebende.
Copernicaansch systéma, n. de
leer van C o p e r n i c u s aangaande het zon
-nestl.
copérto, it. Muz. gedekt of bedekt (van
gedempte keteltrommen).
Copie, f. lat. (cop'a, eig. menigte, voor
boekenafschrift. dewijl daar -rad;inm.lt
voorraad van exemplaren vermeer--dore
derd werd), kopie, het afschrift, de nateekening, naëtsing, nadruk ; liet handschrift,
waarnaar de letterzetter werkt ; -- pro copia,
lat. voor afschrift ; Jur. copia ausculfl ta,
een afschrift, dat door voorlezen, terwijl een
ander het naleest, voor naauwkeu;cig is ver
copia vidimiita of gevidimeerde-klard;
copse, een nagezien, naauwkeurig bevonden afschrift — copiëer–boek, een
boek voor afschriften ; — eopiëer–machine, f. een draagbaar werktuig, uitgevonden door den Engelschman Watt, om
zeer spoedig brieven te copiëeren ; — copialiën, n. pl. (copialia) kosten voor het
afschrijven ; — copie–recht, het recht
tot het ter perse leggen en uitgeven van
een boek ; ---- copiëeren (fr. copier), afschrijven, nateekenen, navormen, nabootsen;
— copiíst, eopíst, in. een afschrijver,
schrijver, nateehenaar, na bootse r .
copieus, lat. (cogpitsus, a, urn) rijkelijk, in menigte voorhanden, talrijk, overvloedig, menigvuldig; -- copidse, in menigte,
rijkelijk, enz. ; — copioziteit, f. de overvloedigheid, menigte ; de wijdloopigheid.
Copjen, pl. ruls. de zes voet lange
lansen der Kozakken.
Coppa, f. it. (eig. beker) Bene graan
ongeveer U liters.
-mat,
Coppo, eopo, m. maat tot het wegen
van boomolie, in sommige gedeelten van
Italië, te Lucca = 98,25o9 liter.
Coproprie'tair, in. nw.lat. (vgl. proprius, enz.) de medeëigenaar, b. v. van een
huis : — copropriëteit, f. de mede
-eigndom.
Copula, f. lat. de band, het verband;
Gram. het verbindingsbegrip, het koppel
zijn, enz.), waardoor het praedi--word(is,
caat of gezegde aan het onderwerp wordt
toegevoegd; copula camnálfis, Jur. vleeschelijke vermenging _ copuleeren (lat. co1)uláre), verbinden ; twee personen trouwen,
--

--

;

;

COPY-HOLDERS
door het huwelijk verbinden, inzegenen, paren, k o p p e l e n; bij to inlieden : een' Wilden
boom niet een' edel takje naauwkeurig sa
paren ; -- eopulátie (spr.-menvogf
11s), 1. de eclltverbiiiding, de echt, liet
huwelijk, de paring; eene manier van ver
olie boven de e n--edlingrvuchtbom,
t i n g het voordeel heeft, dat zij in den
herfst en winter kan aangewend worden en
de stam minder te lijden heeft; ---- copulatief, adj. vereenigend, verbindend; --COpulátor, in . verbinder ; geestelijke, die 't.
huwelijk sluit ; — copiilátrix, f. de kop
-pelarst.
copy-holders,m.pl. eng. (spr. kóppppi-hooldevvs)
cijnspachters, erfpachters in Engeland.
coq à l'áne, fr. (spr. kok a laan') eig. haan
op den ezel ; verbinding van ongelijke, strijdige zaken, ongerijmde redenen ; faire des
coqs à lane (spr. fèr' dè--) an den os
op den ezel, van den bak op den tak springen.
Coquard, in. fr. (spr. kokár) de basterdfazant, de Vrucht van den fazant en lier
gewone hoen ; ook een galante grijzaard,
oude meisjesgek.
toque, lat. kook (op recepten), afbek. coq.
coquelicot, ni. fr. (spr kok'likd ; erg.
de klaproos, kollebloem, ti . coquelicol, coquelicoq, haltegekraai, en als provinc. haan;
zoo geheeten wegens den roodgin kam des
haans) hoogrood, hanekamrood.
Coqueluche, f. fr. (spr. kok'lu-zj' ;
mid.lat. coqueluuca, coqusia , verwant riet
coculla — lat. cuculla, cucullio, kap aan
het kleed), de monnikskap; Med. de kinkhoest.
coquerelles, pl. fr. (spr. kok'rell') in de
wapenkunde : hazelnoten of eikels in hunne
doppen of schalen.
coquet, fr. (spr. kokét; van coq, haan,
dus eig. hanig, haanachtig; men heeft liet
ook wel afgeleid van conquê(e, verovering)
behaagziek, veroveringszuchtig, verlokkend,
verliefd makend ; lichtvaardig, boeleerend,
manzuchtig, manziek (alle woorden, die de
eigentlijke beteekenis slechts bij nadering
uitdrukken); --- coquette, f. cane behaagzuchtige, behaagzieke, hartevangster,
wanlokster, verleidster, boeleerster ; -- coquetteeren, allerlei behagelijke middelen aanwenden 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, boeleeren ; -- COquetterie, f. de laakbare behaagzucht, de
hartveroveringszucht of -kunst,minnaarsjacht,
liefdeverstrikking, verfijnde boeleerkunst.
Coquilles, f. pl. fr. (spr. kokiéij') schaal
schelpdieren, inz. mosselen en oesters-diern,
(z. c o n c h y. 1 i ë n); --- f. de
pan aan mortieren en kanonnen ; --- eo
-quilage,f.(spr
---ljá-zj') schelpwerk,
als versierselen aan muren, enz.
Coquin, 111 . fr. (spr. koté)i, waarsch.
van 't mid.lat. coquinas, een zeer geringe
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keukenjongen, de minste der huisbedienden),
een schelm, schurk, schoft ; — eoquíne,
f. liederlijke deern, lichtekooi, veile meid,
hoer ; — coquinaille, f . (spr. koh:indlj')
liet gepeupel, boevegoed; -- eoquinerie, f. schurkerij, boevestreek.
cor, lat. voorz. voor woorden, die met r
beginnen, con, z. ald.
Cor, 11. eng. Bene wijnhaat in Enge -

land en Schotland van ruim 2 liter; ook
Gene oud -oostersche graanmaat van ruim 13
liters.
cor, n. (genit. cordis), lat. liet hart ; cordis ape of c. macro, de top of spits van 't
hart; cordis atria, harteboezems ; cordis basis, grondvlakte van het hart ; cordis ven
de hartkamers, hartholten.
-fricul,
Coraal, z. koraal — coralliet,
n). de versteende koraal, de koraalverstee fling ; --- coralliférisch , adj. nm".lat. koraaldragend; — corallifórm, adj. ko;

raalvormig — corallligénisch, adj.
koraalvormend ; -- coralliniet, iii. een
;

getakte versteende poliep; --t. gr. koraalbeschrijving.
Cortices, pl. lat. (sing. corax, raaf, ook
(e11 muurbreker) raaf- of kraaiachtige vogels;
- coracieten, pl., z. v. a. 1) e 1 e in n ieten, (z. alt.) -- coracijn, adj. ravezwart;
;

--- coracobrachialis (se. m71usculus), m.
1i'd.lat. Anat. de ravebeks- armspier ; --

coracoïdeus (sell. procéssus), m. het ravebeksuitsteeksel van het schouderblad.

Coralliet, coralliferisch, enz. 7.
caraal.
corani, lat. voor iemands oogen of in te genwoordigheid; iemand corann nemen, in de
studententaal ook veel corameeren, hem
te rede stellen, doorhalen, uitschelden ; cocain
nzotari o at testibucs, lat. voor notaris en getuigen ; corann populo, voor het volk, opentlijk ; coram sent tu, voor den raad ; coram
vobis, voor u, in uwe tegenwoordigheid, in
uw bij zijn.

Corba, f. ital. (pig. korf, lat corbis)
eene ital maat voor droge en natte waren:
.

te Bologne is zij voor granen — 78,6 li -

ters, voor wijn — 7 8.59 liters ; -- corbeille, f. fr. (spr. korbélj') een korf, Bene
mand zonder hengsel ; Mil. schanskorf met
aarde gevuld; een geschenk aan Bene bruid,
uit sieraden, kleederen, enz. bestaande ; —
corbillard , m. fr. (spr. ---bi -, jár) een
groote reiswagen, van achteren met Bene
soort van korf, kamerwagen ; ook Bene soort
van groote lijkkoets — corbillon, ]n.
fr. (spr. korbi-ljv^z) pig. het korfje ; een fr.
spel, waarbij men verplicht is om op on te
rijmen, een gezelschapsspel, rijmspel.
Corbóni, m. Bene oosterscha inhoudsmaat, omtrent = 17 liters.
Corcar, z. c u d b e a r d.
cordaat, lat. (cordatus, a, urn, van cor,
liet hart) hartelijk, rond, ongekunsteld, gemoedelijk, oprecht; vertrouwelijk, vertrouwd;
--. cordiaal, adj. lat. hartelijk of hartig,.
;
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vertrouwelijk; hartsterkend, verkwikkend;cordialiteit, f. de hartelijkheid, vertrouwelijkheid , ongekunsteldheid , oprechtheid,
rondheid, trouwhartigheid, gemoedelijkheid;
-- Cordélia en Córdula, vr. naam :
hartje, de gemoedelijke, hartelijke ; — cordifolium, n. nw.lat. een hartvormig blad;
een gewas met hartvormige bladeren ; -cordifórm, adj. (corgi fónnna s, e) hartvormig.
Corde, f. fr. (vgl. c b o r d e) een vadem,
Bene fransche houtmaat — cordelat, n.
fr. (spr. kord'lá ; sp. kordellate) grove wol
stof uit Languedoc en Spanje ; — cor--len
deleeren, vlechten, tw ijnen ; — cordeher, in. (spr. kord'ljé) een franciscaner
monnik, of -minderbroeder, eig. koord- of
touwmonnik, wegens het touw (cordon),
waarmede zij zich omgordden ; ook, tijdens
de fransche staatsomwenteling, een medelid
van eene parijsche club, die in een voor
klooster vergaderde; ----maligfrncske
- eordeliere, f. een knoopstrik , een
geknoopte vrouwe - halsband, gordelhand.
;

Cordiaal, cordialiteit, f., z. ond.
cordaat.

Cordieólen, m. pl. eene jezuïetische
secte in de 18de eeuw.
Cordië, f . nw.lat. cordia, naar den botanicus Cordus in de 1Ode eeuw benoemd)
een plantengeslacht, waartoe als soorten
behooren: de pruim -cordië of de seb e s t e n b o o ni, zwarte-borstbezieboom in S yrië, Egypte, enz.; — de c y p e r h o u t- c o rd i e op Jamaica en de Caribische eilanden,
die door schrijnwerkers tot kunstwerk wordt
verbruikt. De sebesten-cordië in Oost Indië heeft een zwart- en ijzerkleurig hout,
dat om zijn' sterken en verkwikkender geur
in Indië tot reukwerk dient en in de apotheken onder den naam van a 1 o i ll o u t
voorkomt.

Cordifolium, cordiform, z. ond.
Cordaat.

Cordillas, n. fr. (spr. —diéljá) het
grofste lijnwaad, paklinnen ; eene zeer grove
wollen stof.
Cordilléras, pl. sp. (spr. kordleljéras;
it. cordilliera; v. 't oudsp• cordilla, cordiella, provenc. en it. cordella, fr. cordelle,
touwtje, strikje, snoertje, verklw. van 't
provene. en it. condo, - Si). cuerda, fr. corde,
touw, koord) het ketengebergte, inz. het
hoofdgebergte van Z.Amerika, ook Andes of
Anden, in 't sp. altijd Cordillera de los
Andes geheeten ; ook de bijnaam van ver
andere gebergten.
-scheidn
cordis apex, enz., z. ond. cor.
Cordon, n. fr. (spr. kordon, v. corde,
z. c h o r d e) een snoer, band, b. v. hoedeband; Arch. de steenring of de band van
eenen vestingmuur, eene gij van vooruitstekende ronde steenplaten ter afwering van
vochtigheid, muurband, muurkrans; Mil. eene
onafgebroken linie van troepen om een land
tegen vijandelijke invallen of besmettelijke

CORNET.
ziekten te behoeden, grensketen, ver weer linie, grensbezetting, grensafsluiting; cordon
bleu, het ordelint en ook de orde van den
Heiligen Geest ; cordon noir (spr. --noár) de
orde van St. Michael ; cordon rouge (spr.
roezj') , de orde van St. Lodewijk ; — oor
een grensbezetter, grenssoldaat.-doníst,m.
Cords, pl. eng. eig. snoeren ; Kmt. zware
katoenen of manchesterachtige stoffen van
onderscheiden soort.
Corduáán of cordovan, n. eene
ledersoort uit bokke- of geitevellen, naar de
spaansche stad C ó r d o v a, C ó r d u a, benoemd, alwaar het weleer inz. gemaakt werd,
spaansch leder.

Cordula, z. ond. cordaat.

Coregént, m . nw.lat. de mederegent.
Coriágo, f. lat. de verharding der ruggehuid bij liet runth-ee.
Coriander, z. koriander
Coriaria, f. lat. (van cor)um, leder) de
looijersstruik, looijersmyrte, smak, welker bladeren veel looistof bevatten.
Corindon, z. corundum.
Corine of Corinne, f. fr. (it. corina,
nw.lat. antipode corinna. aan den Senegal,
corin) eerie soort van afrikaansche gazelle.
Cormorán, m. fr. (eng. cormorant, tautologisch samengesteld uit het lat. corvus,
raaf, en het neder-bretonsche muc e'ran, d.i.
zeeraaf, provene. core-marl ; men leidt liet
ook af van 't sp. c uer2vo marino) de zee- of
waterraaf, zwarte pelikaan.
.

,

Comae, m. de leider van een olifant.
Cornacchina, f. it. (spr. —hiéna),
Pharm. een buikzuiverend poeder uit spiesglans, scammonie en wijnsteen.

Cornádo, in . eerie oude spaansche munt

,

van veranderlijke waarde (waarschijnlijk sa
-mengtrokva
coranádo, gekroond).

Cornamusa, f. it., z. c o r n e m u s e.
Cornard, in. fr. (spr. --n i-; 'v. come,
hoorn, = lat. cornu) de hoorndrager, de man,
wiens vrouw zich aan een' ander' man prijs
geeft ; — eerie spotmunt op Lodewijk XVI.
van Frankrijk, die daarop gehoornd is af-

gebeeld; — eornardíse (spr.
het hoorndragerschap.

—did:'), 1.

Cor)))a, f. lat. (van cornu, hoorn) het eerste
der oogbekleedselen, het hoornvlies; -- corneitis, z. 1, e rat i t i s.

Cornelius, Cornélis, Cornelia,
lat. mans- en vrouwenn. ; de afleiding is onzeker; sommigen denken aan corneus, hoorn
, verkort : Kees, Krelis, Knelis;-achtig)

Keetje ; — cornélboom, m. (it.

cor))i-

olo, verklw^. vats cornio, oudfr. cornille, cor7)0111e, nu cornouille, mid.lat. cornolium, v.
't lat. corpus) de kornoeljeboonl, tot de familie der kamperfoelién behoorende.
Cornemuse, fr., cornamíusa, it.
f. de doedelzak, zakpijp, een landelijk speeltuig; voorheen ook een houten blaasinstrument met gaten.
Cornét, k o r n é t, m. (eng. cornet, fr.
le cornette, V. la cornette, z. aid.) een vaan-

CORPORAAL.
Brig bi de ruiterij , i uitervaaudrig, standaarddrager, vlaggejonker -- eornette, f .
fr. (verklw. van corne, hoorn, iets dat in
eene punt uitlooft ; . oorspr. een lang stuk
taf, dat dubbeld aan de spits eerier lans was
vastgemaakt) eerie ruitervaan of een standaard ; eerie witte scheepsvlag ; eene vrouwe muts, een kornetje.
Cornettist, coarnnetio, enz., z. ond. come.
Corniebe, f. fr. (spr. korniésj; it. cor;

nice, sp. corrzisa, nnid.lat. coronix, corniax, an
't lat. cordnis, gr. koroniis, een krultrek aan
't einde van een boek of van eerie afdeeling)
de kroonlijst, kornis, het bovenste uitstekende gedeelte aan het kroonwerk an eerie
zuil of eenen balk, de lijstkrans.
Sjon)
COrniehons, ril. p1. fr. (spr.
ingemaakte kleine groene komkommers,
augurkjes.
Cornic11U.m, z. ond. c o r li u.
Corniëre, f. fr. de dakgoot, de water-

leiding tusschen twee dakl iellingen.
comb, m. ital. (= lat. comae) de holen,
hoorn ; -- corno di caccia, it. (spr. ----ILOtsja),
cot (le c^?asse, fr. m. de woudboor €1, jacht
ook de muts van den voornnaligen-horn;
doge van Venetië; --- coino iiz(Jlc.,r (spr.
—iengléze) de engelsehe hoorn, een groote
hautbois of hobo, bijna gekromd in de gedaante van twee halve cirkels ; - - cornetto,
m. en cornet, n. fr. (spr. komné) een hoorn
kromhoorn ; een jachthoorn ; posthoorn -i,je ;
-

-- cornettist, rn de horenblazer; --coarnettino, m it. een kleine kromhoorn
cotu, n. lat. de horen, hoorn ; pl. cor-

nua; ---- corniu ( erui, U. lat. hertshoorn ; --cornu eermi sine 'i(Jfe Z)raepa7 tu»i, ongebrand
hertshoorn ; — (oiFnu eerrei astern, gebrand
hertshoorn ; -- comae col)iae, de hoorn des
overvloeds ; — coriz iculuina, n. een hoorntje
cornulieten, in., pl. ow lat. hoornsteenen,
eerie plantdierversteening; --- cornuut, ni .
lat. (cornu-tus) een gehoornde of lioorndrager; voormaals in Duitschland bij de boek
een leerjongen, die wel door zijnen-drukes
meester tot knecht of gezel was verhoogd,
doch die door deze niet ouder leun getal
werd opgenomen, alvorens hij ; e p o s t u1 e e r d had, d. i. eerie belooning voor bet
hem als leerling gegeven onderricht had
betaald. Bij dit gebruik (p o s t u 1 a a t) werd
den postuieerende Bellen lioed met hoornen
op het hoofd gezet en atgesla ei € : van daar
het woord ; --- cornutus, m. een hoornbesluit, eerie dubbele sluitrede, gevolgtrekking van twee stellingen, welke ieder in
't bijzonder de tegenpartij vangen en weder
i 1 e €n ni a.
-derlgn,z.va
Cornue, I. fr. een destilleerkolf of retort met langen en krommen hals in den
vorm van een' hoorn.
Cornus, f. lat. Bot. de kornoelje ; keelkruid , eerie talrijke plantenfamilie.

Cornuut, cornutus, z. ond. e o r n u.
Corolla, f. lat. (verkla. van corn a,
krans) een kransje, eerie bloemkroon ; —
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corollair, adj. ten over`loede bijgevoegd;
- corollarium, n. (stil. donum) eig.
kransje als geschenk ; dan ieder geschenk
boven het verschuldigde loon, eerie toelage;
van daar oneig. een aanhangsel, eetje toegift, opheldering; Geom. eene toegevoegde
stelling, gevolgtrekking ; ook e o n s e c t a r iu m ; -- eorollíst, in. een kruidkundige,
die de planten naar hare bloemkronen indeelt; -- corollítiseh, adj. nw.lat. Arch.
niet bladeren en bloemen omgeven, mei; loof
versierd, bekranst.
-werk
gr. horón) de kroon,
Corona, f. lat. (
krans ; Arch. de kroonlijst ; -- corona elericOzlis, z. v. a. tonsuur, z. aid. ; van daar
priesterlijke waardigheid ; --- corona soils,
de zonnebloem ; -- corona Ven sis, Med. venuskroon, venusbloesem, eene soort van sy philitischen uitslag op het voorhoofd; --—

coronaal, adj. Iiw .lat. kransvormig ; coronátie (spr. t= als is), I. nw.lat. (van
't lat. cororè%rre, bekransen, bekronen) de kro
opzetting van den-nig,bekrasz.d
bruidskrans bij de inzegening van een hu -

wo-elijk in de gr. kerk ; coronation
check, ii. eng. (spr. --neesjenr tsjek) de
kroningsstcf, eene geruite katoenen stof;---coroner, M. eng. (spr. ;áór-ones) eig.
kroonbeambte; een gerechtspersoon in Engeland, wiens taak inz. is om, onder toevoeging van 12 gezworenen, in naam des
konings de lijken van hen, die een geweld
dood zijn gestorven, te bezichtigen-daigen
of te schouwen ; bij zelfmoorden heeft hij

t.e onderzoeken, of zij het gevolg van ver
waren, dan wel of zij als-standverbijg
misdaden (felonie (ie se ipso) moeten beschouwd worden. Alle goederen van den
zelfmoordenaar en al, wat den dood van een'
mensch veroorzaakt, vervalt als d e o d a n t
(z. aid.) aan den koning; — coroneeren, lat. kronen, bekransen ; — CoronIlla, I. (spr. ----niélja) eig. kleine kroon:
de spaansche goudpiaster of gouddaalder, ook
vintem en escudillo d'oro genoemd,
van 2 gl. 31 ct. tot 2 gld. 60 ct innerlijke waarde.
Coróza, f. sp. (spr. koróssa; port. caroche, fr. caroche) de spitse muts, I)untmuts,
welke hun, die de inquisitie in Spanje tot
liet auto- da -la heeft veroordeeld, wordt.
op liet hoofd gezet.

Corporaal, m. (verbasterd van liet fr.

cal)oral, it. caporale, een aanvoerder, van
capo, hoofd, van 't lat. caput, dus eig. hoofd
korporaal, een rotmeester, hij, die-man),
een korporaalschap, een' kleinen troep of
een rot van 1i tot 15 man aanvoert.

corpora al, adj. lat. (corporális, e, van
corpus, z. aid.) of corporeel (fr. conj)orel),
ligeliamelijk, lijfelijk; cor poreele straff e n, lijfstraffen ; --- Corporale, n. de altaardoek, gewijde misdoek in de I. kath. kerken, een met figuren gestikt lijnwaad, waarop
de hostie - schotel en de kelk worden gezet;
-- corporaliteit, f. (later lat. corppo-
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ralitas) de ligchamelijkheid; — corporátie (spr. t=ts), f. mid.lat. de gezamentlijke leden van een gezelschap ; gewettigde
vereeniging, wier leden aan algemeene regelen en tucht zijn onderworpen, een gild;
eene gemeente; — corporificeeren, nw.
lat., of corporizeeren, barb.lat. ver
een vast ligchaam veranderen,-dichten,
verligchamelijken ; — corporifie tie of
eorporizátie (spr. tie=tsie), f. Chem.
de verandering eenex vloeistof in een vast
ligchaam, verligchamelijking, verligchaming.
Corps, n. fr. (spr. kor, van 't volgende
lat. corpus) Plus. de stof in tegenstelling
met den geest ; een gedeelte der stof, dat een
op zich zelve staande en onderscheidend geheel vormt, een ligchaam; de vereeniging
van vele personen onder een zelfde hoofd,
onder de zelfde `vetien, b. v. Mil. eene legerafdeeling, heerbende, legerbende ; — corps
a corps, man tegen man ; -- corps d'armée, n. het hoofdleger, de heermacht, de
kracht des legers -- corps de bataille (spr. -- batálj') het hoofdcorps, dat tusschen de beide vleugels in linie staat ; —
corps de garde, eene uitgezette wacht,
de pachtmanschap; het wachthuis en de
;

; — corps de
genie (spr. —zjeníe), ook i n g e n i e u r-

daarin zijnde manschappen

c o r p s, de gezamentlijke krijgsbouwkundigen ; — corps délié, fr. eig. ontbonden (ongebonden) ligchaam, een calembourg van het
woord c o r d e l i e r s (z. aid.), om daarmede
de te weinig geestelijke of losse zeden dier

; - corps
de logis (spr. -lozji), het hoofdgebouw,
minderbroeders aan te duiden

in tegenstelling met de daarmede verbonden
vleugels, zijgebouwen, enz. — corps de
place, de hoofdwal, het door den hoofd
omslotene inwendige gedeelte eener ves--wal
;

ting ; -- corps de réserve (spr.—zérw'),
de terug- of achtergehouden legerafdeeling,
de spaarbenden, het ondersteuningsheer, nood
; — corps detac hé (spr. -tasjé),-corps
gedetacheerd corps, eene afgezonderde
heirbende ; — corps diplomatique (spr.
—tiék), de gezamentlijke gezanten, de gezanten aan een vreemd hof; — corps
législatif (spr. — lezjieslatíé f'), het wetgevend ligchaam, de gezamentlijke wetgevers;
corps volant (spr. --wolán), een vliegend leger, d. i. zulk eene heerbende, die
tot bijzondere einden, inz. tot kleine onder
overrompelingen, enz. bestemd is-nemig,
en uit lichte, vlugge troepen bestaat.
corpus, n. lat. (genit. corporis, pl. corp)ra)
het ligchaam, lijf, het gezamentlijke, een
geheel ; een gezelschap, collegie; verschil
een geheel verbonden ; bij-lend to
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, bij de Engelschen long primer geheeten), het midden
houdende tusschen d e s s e n d i a a n en g a i 11 a r d ; — in corpore, gezamentl ij k. allen te
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zanmen ; — corpus catholictiruni ; de gezamentlijke r. katte. rijksstanden in Duitschland, in tegenst. met liet corpus evangeliebrum ; — corpus-Christi -dag, de heilige sa
corpus delicti, eig.-cramentsdg(1juy);
het ligchaam van het misdrijf, d. i. het voor
waaraan of waarmede het begaan is, de-werp
zekerheid eener begane misdaad, nu eens
aanschouwelijk (het zichtbare voorwerp der
misdaad), dan eens door kunstmatig bewijs
geleverd ; — corpus domini, liet ligchaam
des :Heren (Jezus Christus); — corpus evangelicórum, de gezamentlijke gevolmagtigden
van de protestantsche rijksstanden in Duitschland ; — c. juris, eig. het rechtsligchaam,
het boek, waarin alle romeinsche wetten
zijn vervat, de door keizer Justinianus in
de Ede eeuw verordende wetverzameling,
welke echter eerst in de 16de eeuw dien
naam kreeg ; zij bevat de i n s t i t u t e n, de
pandecten of digesten, den codex, de
n o v e 11 e n en een aanhangsel over het leenrecht ; -- C. juris canonici, de verzameling
van het geestelijke of pauselijke recht, het
kerkelijk wetboek; — C. juris eiriks, het
burgerlijke wetboek ; — corpus quadrdtum,
lat. een vierkant ligch sm ; een gezet, breei_ïgeschouderd, zwaar geleed mensch, een vierkante kerel ; -- ad corpus, in 't algemeen,
in eens, door elkander, bij den hoop, bij den
roes (knopen); —corpulent, adj. (lat. corpuléntus, a, urn) lat. lijvig, dik, gezet van lig
zwaarlijvig ; — corpulentie (spr.-cham,
t=ts), f. (lat. coripulentia) de zwaarlijvigheid,
gezetheid ; — corpusculum, n., pl. corpuscula, ligchaampjes, lichte onzichtbare
ligchaampjes, die, naar sommiger gevoelen,
reeds nu de ziel omgeven en de grondstof
tot liet fijner aetberisch ligchaam na den
dood in zich bevatten ; ook z. v. a. a t o m e n
(corpuscula jnriinitr ra) ; — corpusculaire philozophie, f. de leer der oor
leerstelsel, waarin-spronkelijgcham,t
men door het aannemen van eerste of grond
(atomen) veel meent te kunnen-ligchampjes
verklaren, ook a t o m i s t i e k.
Corradiátie (spr. t=ts) f. nw.lat. Phys.
de vereeniging der stralen in één punt.
correa, oorreaal, z. ond. correus; —
correct, correctie, z. ond. c o r r igeeren.
correfereeren, nw.lat. (vgl. r e f e r e e r e n) medeberichten ; --m. Pen medeberichtgever, iemand,
die den eigentlijken referent is toegevoegd — correferéntie (spr. t ts) f.
het medebericht, z. v. a. c o r r e 1 a t i e.
Corregidor, m. (—chidoor) ; eig.
iemand die verbetert of terecht wijst, V. 't
sp. corregír lat. corri.q re, z. e o r r i g e er e n ; port. corregedór, spr. d- als dzj) een
stads- of politierechter in Portugal en Spanje.
correi, pl. van correus, z. aid.
Correlaat, n., pl. correláta, nw.lat.,
wederzijds betrekkelijke dingen zaken, die
in wederzijdsche en noodzakelijke betrek;

;
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king, in wisselbetrekking staan, b. v. vader
en zoon, oud en jong; — correlatief, adj.
wederzijds betrekkelijk ; tot het bericht van
den correferent behoorende; — correlatie (spr.l=ts)f. de w'ederzijdsche betrekking; ook de voorslag of het bericht van
den correferérit (z. ald.) — eorrela
betrekkelijkheid.-tive,f.ws°drzjch
Correnda, f. ital. (van córr ere = lat.
curr(re, Ioopen) z. v. a. c i r c u l a i r e, z.
ald. ; — corrénte, corrént, loopend, gangbaar, z. V. a. current, c o u r a n 1, z. ald.
correpeteeren, nw.lat. (vgl. rep et e e r e n) mede herhalen, doen of helpen
herhalen ; --- oorrepetitor, in. een mede
herhalingsopziener, inz. op schouw -heral,
-burgtonel.
Corréptie, z. ond. corripieeren.
correspondeeren, nw .lat. (van respond^re, antwoorden, overeen komen, in
verband staan, betrekking hebben, verbonden zijn, op elkander uitloopen, gemeen
hebben ; — correspondeerende-schap
hoogten, f. 1)1. Astron. de gelijk hooge hemelstand van eene ster op verschillende tijden,
b. v. van de zon in den vóór- en namid
waardoor men een middel heeft om-dag,
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; -- correspondéntie(spr. t=ts),f.
de briefwisseling, de omgang door brieven, het
verkeer in handels- en vi isselzaken ; het ver
personen . en zaken, de be--bandtusche
trekking; -- corresponsaal, een ver
handelsterm, z. v. a. acceptant;-ouder
—eorresponsief, adj. over eenstemmend.
corrius, m. lat. (van cor- en reus, z. aid.)
Jur. een medeschuldige; C. debéndi, een
medeschuldenaar; C. credéndi, een mede
corrca, f. eene medeschul--schuldeir;
dige ; — corr)i, in. pl. medeschuldigen ; -eorreaal, adj. nw.lat. medeschuldig; uit
den zelfden grond herkomstig en op vele
personen gelijkmatig van -toepassing; -eorreale obligatie (spr. 11s) f . Pene
uit de zelfde oorzaak spruitende vordering
of verplichting, die velen evenzeer aangaat.
Corridor, ir,. fr. (it. corridóre, sp. corredor, van correre, correr lat. corr(re,
loopen ; dus eig. loopgang) een voorgang,
tusschengang, een smalle, gedekte gang of
galerij vóór Bene rij of tusschen twee rijen
kamers, op welken gang elk vertrek eerre
afzonderlijke deur heeft.; iii schouwburgen
de gang, waarop de deuren der loges uit
een postvaar -komen;criéa,.t
Italië ; — corriére, ni., z. v. a.-tuign
;

,

courier, rijpost, rijdende post.

corrigeeren, lat. (tor°i iq re, v. ton en regére ; vgl. r e g e e r ti n) verbeteren, van
fouten zuiveren, nazien, zuiveren, herstell en , weder goed maken ; tcreclit wijzen, berispen, laken ; straffen ; — eorrigénda,
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n. pl. verbeteringen, inz. op drukproeven,
te verbeteren zetfouten, ; --- corrigenda,

n. pl. Med. verbeterende, onschadelijk makende bijmengselen, verbeterings- toevoegsels;
ook middelen ter verbetering der ligchaamssappen — eorrigíbel, adj. nw.lat., ver
te wijzigen ; — correct, adj.-betrlijk;
lal. (corréctu,c, a, um) naauwkeurig, juist,
zuiver, van fouten vrij, naar de regels, regelmatig, inz. taalzuiver, taalkundig juist;
naauwkeurig van druk; naar al de eischen
der kunst ; -- (Ie correctheid, het vrij
fouten, de gebrekkeloosheid, stipt -zijnva
minste deelen, juistheid, taal -,-heidton
druk -, kunstzuiverheid,netheid van teekening,
;

enz.; — corréctie (spr. t

—

ts) f. (lat. cor-

recto) de verbetering, terechtbrenging, ver helping; eene rhet. figuur, waarbij de redenaar
zich zelven als terecht wijst ; oneig. de kastij
bestraffing, tuchtiging; -- correc--ding,

tie – huis, huis van correctie, f.
tucht- of verbeterhuis, spinhuis- correctie– middelen, n. pl. middelen ter ver
correctioneel, adj. (fr.-betring;
correctionnel), verbeterend, tuchtigend ;
correctioneele straffen, straffen voor
ligtere misdrijven om den dader te verbeteren ; — eorrectionair, m. nw lat. de
tuchteling, de opgeslotene in een verbeter
correctief, n. het verbeterings--huis;—
of verzachtingsmiddel ; ook een straf- of
tuchtmiddel ; -- corréetor, nm lat. een
verbeteraar, inz. van drukproeven ; --- cor–
rectoriu.m, n. nw.lat. de kloosterstraflijst ; eene strafkamer, een boetvertrek ; —
correctuur, f. de verbetering, terecht
drukproeven; — cor--brengi,z.va
rectuur – blad , n. het verbeterblad.
corripiëeren, lat. (corripp)re; van conen ra]) re, rapen) aangrijpen, vatten ; eersen
klank, eerre lettergreep kort uitspreken ; —
correptie (spr. t ts) f. de aangrijping;
het kort uitspreken, de verkorting; ook de
berisping, het verwijt.
Corrivális, m . later lat. (vgl. r i v a 1)
eerre mededinger, medeminnaar; — corrivaliteit, f. nw.lat. de mededinging,
rnedentinnarij.
corriv^tie (spr. t=ts) f. lat. (corrívatgo, van corriváre, water samenleiden,
ritus, beek) samenleiding, vereeniging van
verscheidene wateren.

corroboreeren, lat. (corroborbre, vgl.
r o t€ o ree cc n) versterken, kracht geven,
sterk maken; oneig. bekrachtigen, b. v. eene
stelling door bewijzen ; -- eorroboratie
(spr. t ts) f. de versterking, krachtgeving -- corroboratief of corr obórans,
n. Med. een versterkend middel, pl. corroborantia (spr. t1=tsi) versterkingsmiddelee.
corrodeeren, lat. (corrodl re) bijten,
weg- of uitbijten, wegknagen ; — eorrodent a. (spr . ti=tsi), n. pl., bijt - of etsmid
-deln;corzi,f.watdebjng
;

oplossing goor bijtmiddelen

;

---
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adj. lat. (corrosivus, a, urn) bijtend, etsend, invretend, wegvretend; — eorrozief, n
een ets- of bijtmiddel, oplossingsmiddel ; -pi. corrosiva, bijtrniddelen, oplossingsmid
scherpe, bijtende vergiften ; -- cor.--deln;
roziviteit, f de etskracht, het bijteer
mogen.

corrugeeren, lat. (corr2rgãre, v. raga,
cor
ru.gátie (spr. t=ts) f. nw.lat. de rimperimpel) rimpelig maken, fronsen ;

—

ling, fronsing ; — •corrugátor, m. een
voorhoofdfronser, neusoptrekker, zuurkijker;
ook Anat. corrugdtor supercilli, de fronsspier der wenkbraauwen.
corrumpeeren, lat. (corr urnspére) be
derven, erger maken, vervalschen, verleiden
door omkooping, omkooperi ; — corrupt,
adj. (lat. corruptus, a, urn), bedorven, ver
verergerd; slecht, zedeloos, lieder--valscht,
lijk; — corruptPla, f. het bederf, de verleiding, omkooping ;
corruptíbel , adj.
(corruptíbilis, e), aan bederf of verrotting
onderworpen, verderfelijk ,vergankelijk,
broos; ook omkoopbaar, veil
corrup
tibiliteit, f. de bederfelijkheid, vergankelijkheid, broosheid; ook omkoopbaarheid,
veilheid
corruptie (spr. t= ts) f.
(lat. corruptio) het bederf, de bedorvenheid,
verdorvenheid, b. v. der zeden ; de aanstekelijkheid, besmettelijkheid, b. v. der lucht;
verergering, verrotting; de omkooping, verleiding; ook de vervalschin.., P. v. van eene
oorkonde, van maat, gewicht, enz.
Corsa, f. it. (v. córrere, loopen ; vgl.
corso) het wedrennen der paarden, zonder
ruiter.
Corsaire, m. fr. (it. corsare, corsale,
provenc. corsari, sp. corsario, mid.lat. corsa)us, van 't lat. cursus, loop, currre,
loopen, van waar het sp. corso, het kruisen van een' schip op zee, corsear, kruisen,
kapen) een rondkruisend zeeroover of roofschipper, kaper ; ook een roofschip.
Corsét, n. fr. (in plaats van corpse!,
van corps, ligchaam lat. corpus) een lijfje,
rijglijfje ; — corselet, n. (spr. kors'lè)
eene soort van eenigszins gestijfd rijglijfje;
ook een borstharnas; het borstschild der
-

—

; —

;

—

insecten.
Córsini, m. it. eene voorm. rom. goudmunt van paus Clemens XII, ongeveer
'1 gl.
Corso, m. it. (van 't lat. cursus, loop)
de omloopsprijs; de prijs van het geld of
der wissels; vgl. c o u r s; ook de renbaan,
eene straat te Rome en in andere ital. steden, waar men paardewedloopen houdt, enz.;
voorts z. V. a. c o r s o - r i d, een pleizier- en
staatsietocht in rijtuig, die naar ital. gebruik in groote steden op bepaalde dagen
van de lente of den zomer gehouden wordt;
-- al corso, Knit., naar den tegenwoordigen, loopenden prijs van geld of wissels.
Corta, f. eene oliemaat op Majorca en
Minorca ; — cortán, m., of cortána,
f. sp. eene spaansche vochtmaat, 8,° li-

COS.
ter ---- cortaríne, f. eerie spaansche
wijnmaat.
Cortéjo, in . sp. (spr. kortéciw; v. torte,
hof ; cortejar, iemand zijn hof maken) zorg
bediening, oppassing ; ook de hof-vuldige
begeleider, een spaansche-maker,opwcht
c i c i s b e o (z. ald.); van daar cortége,
n. fr. (spr. kortézj') het geleide, eergeleide,
de stoet, het staatsiegevolg van een' groot'
lieer; — córtes, pl. sp. (van torte, hof,
hofstaat, gerechtshof; vgl. c o ii r) de plecht
vergadering der standen met den-staige
koning, de vertegenwoordigers (Ier natie in
Spanje en Portugal ; — cortése, adj. it. (spr.
s=z) hoffelijk, beleefd, aardig.
Cortex, m. lat. de bast, boomschors;
ook de schil van planten, vruchten, wortels;
pl. cortices; — cortex chinae, de kina- of
koortsbast; -- cortex peruvii nus, de peruaansche bast, koortsbast, kinabast ; -- Cor
-tical,dj.nwlatodenbastofde
schors behoorende, naar bast gelijkende, bastig --- corticíne, f. Bene bijzondere stof,
in de schors ontdekt, baststof.
;

;

Cortigiano,

ni.

it. (spr. --dzjuno), de

hoveling; de gerechts-assessor.
Cortina, 1) f. lat., eig. ketel; de zetel
der voorspellende P y t h i a (z. ald.). de drie
cour -voet;3)fcrIn,i.zva
tine, z. ald.
Corundum, nw.lat., of coríndon,
fr. n. een meestal appelgroene steen, een
aluminiuni-oxyde, diamantspaath in China
en Coromandel, na den diamant de hardste
en meest gezochte edelsteen.
-

corusceeren, lat. (coruscdre) trillen,
— coruscánt, adj.

flikkeren, vonkelen ;

(cordscant) blinkend, vonkelend, blikkerend;
— coruscatie (spr. t ts) f. (lat. coruscatio) de flikkering, schittering, liet vlammen, vonkelen, weêrlichten, de lichtglans;
Cbem. het blikkeren van 't zilver.
Corvée, f. fr. (spr. korwé') mid.lat.
corvada, corroada, corroata, corrogata, v. ' t lat.
corroqure, verzoekend bijeen brengen, dus eig.
opontbod) de leenmansdienst, leendienst, de
dienst, die de vasallen om niet moeten doen;
Mil. zekere werkzaamheden, welke beurtelings door de manschappen eener compagnie
verricht worden ; oneig. ieder werk, dat men
zonder vrucht en doorgaans met weerzin
doet, vergeefsche moeite, een ondankbaar
werk, karwei.
Corvétte, f. fr. (weleer corbette, sp.
corbeta, van 't lat. corb^ta. een vrachtschip,
V. corbis, korf) korvet, een landsoorlog schip, dat in rang tusschen 't fregat en de
brik staat.
Corvus, ni. lat., eig. de raaf; zekere
tang der wondheelers.

Corybanten, corydalis, corydon, corymbus, coryphaeus, coryza, z. kor —.
Cos, f. of r e g e l c o s, weleer voor algebra, letterrekening, naar 't it. recjola della
Cosa (van casa, zaak, hoofdzaak ; wortel ot

COSAQUERIE
onbekend getal eener vergelijking; --- COS,
ook eene wegmaat in Indië, waarvan er
omstreeks 1 7 in een' graad gaan, 3003 ,409
meters; — COSSISt, m. de algebraïst.
Cosaquerie, f. fr. (spr. kozak'rie) de
plotselinge overvalling, verrassching, overrompeling.

Cósecant of cósecans, f. nw.lat.
(ontstaan uit de afkorting co. secans, voor
complementi secans) Geom. de bij -snijlijn of
de secans (z. ald.) van het complement
of den aanvullingshoek, die met den hoofd
een rechten hoek maakt; --- CóSi--boek
nus, m. (ontstaan uit de afkorting co. sinus,
voor complementi sinus) de bij -hoekpuntslijn
of de sinus (z. ald.) van den aanvullingshoek.

Cosmetiek, cosmos, etc., z.
kosm—.
cospétto Ali bacco ! it. (d. i. eig. aangezicht van Bacchus) verduiveld! sakkerloot ! ei de drommel!
Cossart, n. eene roode of roodbruine
katoenen stof uit Indië.
Cossas, n. fr. eene zeer fijne en gladde
moesselienen stof uit Indië.

Cossist, z. ond. cos.
costa, it. (v. lat. eccum [d. i. ecce cure]
istac) Kmt. hier; — cóst.i of a tosti (v. 't. lat.
eccum istic) daar, bij u, op uwe plaats, aan
uwe markt, op de plaats, waarheen de brief
gericht is ; -- van daar in 't hoogel.: cóstige waaren, >de waren, die zich op uwe
markt, in uwestad, in uw land, enz. bevinden.
costa, f. lat. de rib, zijde ; — Bostaal,
adj., nw.lat. de ribben betreffende; -- COStalgie, f. lat.-gr. Med. de ribbepijn, het
ribbewee ; — costálgiscti, adj. de ribbepijn betreffende.
tosti, z. ond. costa.
Costie, f. het kind van een' blanke en
van eene f u s t i e (z. ald.)

Costume, n. fr., of costuuM (van
't it. costume, m., provene. costum, m.,
en costuma, f. gewoonte, gebruik, mid.lal.
costuma, costumia, cosduna, enz., uit het
lat. consuetitdo, of een lateren bijvorm consuet-umen ontstaan) het naar den tijd gebruikelijke in gewoonten, kleeding, modes,
enz., het tijdsgebruik, de drachtmanier; de
ambtskleeding, bet plechtgewaad, de eigen
volksdracht; de tooneelkleeding; ---ardige
costumeeren , naar het tijdsgebruik
kleeden, inrichten ; --- e c o s t u m e e r d,
naar den tijd ingericht, gekleed, enz.; -costumier, m. fr. (spr. =mjé) aan het
tooneel: de regelaar en bezorger van de
kleeding, die voor den tijd der optevoeren
stukken past ; soms ook z. v. a. k 1 e e rmaker.
COStuS, m. lat. (radix tosti), k o s tw o r t e 1, m. een struik in Indië en Brazilië met een' geneeskracbtigen wortel.
Cotangent of cótangens, f. uw.
lat. (ontstaan uit de afkorting co. tangens,
voor complementi tangens) Geom. de bij -raak-

--

COTIZEEREN.

lijn, de t a n g e n s (z. ald.) van den cornplementshoek of -boog, d. i. die hoek of
boog, welke den hoek of boog, welken men
beschouwt, tot een' rechten hoek maakt.
C$te, f. fr. (oudfr. toste, v. 't lat. costa,
rib, zijde) de rib; de helling, heuvel; —
eóte retie, f. eene heuvelrij aan dt^n
Rhóne, en ook (m.) een aldaar wassende
fr. roode wijn ; — Cote–wijnen, m. p1.
fransche wijnen, die aan de kalkheuvels in
't Z.O. van Frankrijk, inz. in het depart.
C 6 t e d' o r (goudheuvel) wassen.
ccjté, m. fr. (oudfr. costet, provenc. costat,
it. costato, mid.lat. costatus, costatum, v. 't
lat. costa, rib, zijde) de zijde ; cut droit
en cGté gauche (spr. ---drol, —goosj'), de
rechter en linkerzijde, benaming der beide
partijen in de fransche kamer der gedeputeerden , die van de inzichten der ministeriëele partij, welke in het centrum hare
zitplaatsen heeft, meer of min afwijken. De
liberale oppozitie heeft zich steeds op de
linkerzijde gehouden en kreeg wegens de
hoogerstaande banken aldaar den naam van
berg, terwijl de meer gematigde en de aan
hunne plaatsen-hangers.d i,
in het voorste en laagste gedeelte der zaal
kozen, het d a l of m o e r a s genoemd werden. Eene soortgelijke verhouding heeft er
ook plaats in de kamers van sommige andere natiën.
Cotelétte, f., pl. coteletten, fr.
(verkl. van coté, lat. costa, rib) een ribbe stukje, inz. van een kalf; op den rooster
gebraden ribbetjes.
Coteline, f. fr. eene stof, half uit garen en half uit katoen bestaande.
Cotepalís ot eotpalís, m . eene lichte
stof van zijde en geitenhaar.
coteeren, f. (cote; vgl. q u o t e e r e ti,
ond. q u o t a) teekenen, merken, met letters
en cijfers voorzien, inz. van het merken of
pagineeren der bladzijden van een koop man s boek.
Coterie, f. fr. (v. cote, proven. cota,
it. quota, een ieders bijdrage tot eene gemeenschappelijke uitgave, v. 't lat. quota
stil. pars, het zooveelste gedeelte, v. quotus,
a, um, de zooveelste) eene gezelschappelijke
vereeniging tot uitspanning, besloten gezel
kransje, babbelklub ; vaak ook ge--schap,
bezigd voor eene vereeniging of een gezel
waar men samenspant om eenen per--schap,
soon of eene zaak in aanzien en naam of
wel in opspraak en blaam te brengen.

Cote-retie, cote-wijnen, z. ond.
cute.
Cotillon, m. fr. (spr. koti-ljón; v. 't
oudfr. cote, provenc. cota, cot, it. cotta,
mid.lat. cotta, cottus, lang bovenkleed) eig.
een onderrok ; een fransche gezelschapsdans.
Cotínga, f. nw.lat. en sp. N.H. de zijdestaart, een prachtig gevederd vogeltje van
't warme Amerika.
cotizeeren, (í1. cotiser, van 't lat. quotus; vgl. quote, quotizeeren), een'
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overslag maken, schatten wat ieder naar
zijn aandeel zal betalen ; zijn aandeel bijdragen, samenbrengen; -- eotizátie (spr.
tie=tsie) f. de overslag, schatting, verdeelin g eener bijdrage, aandeelsbepaling, z. v. a.
quotizat Ie.
Cotón, m. fr. (sp. al-godon, v. 't arab.
goton, boomwol) katoenen stof, boomwollen
stof, katoen (z. ald.); — cotonis, n. fr.
(spr. kotoni) indisch taf ; — cotonnáde,
f. katoenlinnen ; --- eerie licht
katoenen stof; — eotonne--bruinehalf
rie, f. eene katoenweverij ; — cotonneeren, met katoen voeren of opvullen;
— eotonnétte, f. eene katoenen stof;
— eotonníne, f. grof doek van katoen
en hennep, dat tot zeildoek, inz. voor de
galeien, wordt gebruikt.

cotoyeeren (spr . kotoaj—; fr. cotoyer,
van cote, kust; vgl. c ó t e) langs de kust
of den oever varen, rijden of marcheeren ;
iemand ter zijde gaan, hem als zijne schaduw vergezellen.
Cotta, c o d d a, f. eene inhoudsmaat van
12 0 0 kauri, als maat (niet als munt) beschouwd.
Cotte, f. fr. de vrouwerok, onderrok;
— cotte d'arines (spr. darm), een wapenrok,
een oud militair kleedingstuk, dat over het
harnas getrokken werd ; — cotte de mailles
(spr. —malj'), pantserrok, pantserhemd, maliënkolder, eene soort van hemd of harnas,

uit maliën of kleine ijzeren ringen gemaakt;
— cotte morte, Jur. de nalatenschap van
een' kloostergeestelijke.
Cóttimo, m. it. (eig. een bedongen
werk) de schatting, die de europeesche koop
aan hunne consuls in de-vardijes
Levant betalen.
Cotton – vogel, een vogeltje van Polen
en Litthauen, dat zijn beursvormig nest
aan het einde van eenen tak hangt, de
buidelvrees.

Cotunni of Cotu.gno (vocht
van), m. de doorschijnende vloeistof, die
al de botten van het inwendige oor vult;
zoo geheeten naar den ontleedkundige C ot u g n 0.
couche, fr. (spr. koesj'; van toucher,
nederliggen, liggen, van 't lat. collocdre,
mid.lat. culcare, provenc. colcar, colgar) tot
honden gezegd: lig stil! zwijg! — zwijg!
-- coueheeren, doen liggen ; inschrijven,
te boek stellen.
Coudée, f. fr. (spr. koedé'; v. coude
= lat. cubitus, de elleboog) de lengte van
den elleboog tot aan de vingertoppen ; van
daar eene lengtemaat in verschillende landen, die van 4 2 tot 71 decimeter doet.

Coujon

COUP

COTON

en

couj onneeren , z.

eoïon.
Coulage, f. fr. (spr. koelá-zj'), van
couler, vloeijen, doorzijgen, v. 't lat. coldre,
doorzijgen, V. colum, doorslag) Kmt. het
uitvloeijen, het verlies aan vloeistoffen door
uitloopen; vgl. l e k k a a d j e; — eoulánt

(spr. koelán, gew. koelánt) vloeijend, b. v.
een c o u 1 a n t e s t ij 1; toegevend, gedienstig,
licht te behandelen ; als adverb. coulamment (spr. koelantán) vlug, vlot, vloeijend,
inz. van het spreken eener vreemde taal;
— eoulánt, m. een verschuifbaar of bewegelijk sieraad, kleinood, edelgesteente aan
vrouwehalssnoeren ; de sluitring eener parapluïe ; — coulé, m. (spr. koelé) Muz.
het sleepen der noten ; ook een slepende pas
in het dansen ; — coulee, f. fr. (spr. koelé')
het schuine schrift, cursief-schrift.
Couleur, f. fr. (spr. koe—, van 't lat.
color) de kleur, verw; de troefkleur in het
kaartspel ; de leverij ; oneig. het voorwendsel, aanzien, de schijn, schijngrond; -- Couleur de préférence (spr . —pre feráns')
of favorite, f. in het kaartspel de kleur,
die den voorrang boven de andere heeft, ook
de fijne, de beste genoemd; — couleur
de puce, vlookleur, vlooikleur, z. k e rmes.

Coulevrine, f. fr. (spr. koe'lwríén ;
oorspr. couleuvrine, van couleuvre, slang, =
lat. coluber, colubra) Mil. eene veldslang,.
eene vroegere soort van lang geschut, dat
zeer ver droeg.
Coulis (spr. koeli) 1) n. fr. (van couler,
vloeijen, doorzijgen, = lat. coldre, inid.lat.
coladicium; provene. coladitz, vloeijend), doorgezegen afkooksel van hoenders, kalfsvleesch,

kreeften, enz., gefiltreerde bouillon ; ook
dunne gipsmortel; 2) een chineesche lastdrager.
Coulisse, f. fr. (spr. koelíéss'; oudfr.
colaice, colaise, colise, valbek; van couler,.
vloeijen, glijden, schuiven ; vgl. c o u 1 a ge,
c o u 1 an t) de schuifwand, het tooneelscherm,
een beweegbare zijwand op het tooneel; —
coulissiers,m.pl. (spr. koeli -sjé) onwettige
beursmakelaars in Parijs, beunhazen in effecten ; ook zij, die steeds achter de tooneelschermen staan.
County, n. eng. (spr. kó-unti; = fr.
comté) eig. graafschap; vervolgens kreits,
district, landstreek.
Coup, m. fr. (spr. koe; provenc. colp,
it. tolpo, v. 't lat. coláphus, mid.lat. colapus, tolopus, olpus, gr. kólaphos, v. koláptein,
op iets slaan) slag, klap, schop, stoot, douw,
hak, steek, snede, worp, veeg, streek, schot,
greep, trek, teug, dronk, beet, windvlaag, .
enz., in 't algemeen de indruk, dien het
eene ligchaain op het andere maakt door
het te raken, te treffen, te verdeelen, enz.;
— coup d'assurance, z. s e m o n c e; —
coup d'éclat (spr. —deklá), een rr^eesterzet;
—coup d'essa-i (spr. —dessé), eene proefneming, een proefstoot ; — c. d'état (spr. detá),
een staatsstreek, eene stoute handeling, die
eene gewichtige, twijfelachtige zaak op eens
beslist; buitengewone, doorgaans gewelddadige maatregel, waartoe eene regeering de
toevlucht neemt, als de veiligheid van den
Staat haar toeschijnt in gevaar te verkeren; -- c. de force, eene daad van ge-.
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weld, eene slachtstreek ; — C. de fortune,
een buitenkansje ; — C. de grace, een genadeslag, - stoot, -houw, enz.; — C. de hazard
(spr. —hazár), een gewaagde zet, een gewaagde stoot, een waagstuk ; — C. de main
(spr --mè t) , eene handstreek; Mil. eene
overrompeling, verrassching, het onverhoedsch
wegnemen van eenen post, enz.; — C. de
maitre (spr. —mètr') een meesterlijke zet,
een meesterstreek; — C. de théátre, z.
theater-coup; --- c. manqué (spr. manhé)
of faux coup (spr. (o koe), een misstoot,
misslag, misschot, enz.; --- C. d'oeil (spr.
duilj'), een blik van 't oog, oogopslag, wenk;
het snelle overzicht; uitzicht; — à coup
perdu, op goed geluk af ; — a coup sur
(spr. —suur), ongetwijfeld, gewis; — à
tous coups (spr. a toe koe), elk oogenblik,
telkens; — après coup (spr. aprè hoe), ontijdig, te laat, achter 't net ; -- pour le
coup, voor dit maal.
eoupabel, adj. (spr. koe-- ; fr. coupable; van 't lat. culpab)lis, z. culpa, enz.)
schuldig, strafbaar.
.

Coupage, coupe, coupé, enz. z.

ond. c o u p e e r e n; — coupelleeren,
z. cupelleerl.,!I.
coupeeren (spr. ou oe), fr. (souper,
oudsp. colpar, it. colpire, mid.lat. coppáre,
V. coup, colpo, colaphus, z. coup) bouwen,
afhouwen ; afsnijden, b. v. den weg, doorsnijden ; (een paard) kortstaarten, ook ruinen;
bij het kaartspel: afnemen; ook troef inleggen, bannen ; Muz. de tonen afstooten ; --

versnijden (den wijn) ; — coupage, f.
(spr. koepa-zj') het versnijden van den wijn;
--- coupe, f. (spr. troep') de snede, doorsnede; het afnemen der kaarten ; drinkbeker, schaal, kelk ; — coupe–gorge t spr.
troep' górzj') een moordhol ; oneig. elke plaats,
waar men bestolen, bedrogen, g e s n e d e n
wordt; — coupe–téte, n. (spr. koep'tèt')
haasje-over, bokstavast, een kinderspel ; --coupé of g e c o u p e e r d, adj. doorsneden,
b. v. met slooten, grachten, enz. ; gesneden,
geruind (van paarden), ook gekortstaart ; in
het kaartspel : afgenomen, afgebannen ; Muz.
afgestooten ; — coupé, m. een danspas,
waarbij de knie gebogen wordt, de buigpas;
ook eene kort, halve open wagen zonder
bok, eene halfkoets; de voorste afdeeling in
diligences, ook wel cabriolet geheeten ; elke afdeeling of afgezonderde ruimte
van een' spoorweg -waggon ; — coupez!
(spr. koepé), bij het kaartspel: neem af! -coupis, m. fr. (spr. koepi), geruite cotonade of oostindisch katoenlinnen.
Couperose, f . fr. (spr.. koep'róz; it.
copparosa, sp. en port. caparrosa, mid.lat.
cuprosa, cuperosa, coporosa, oudd. koper -roose,
V. 't lat. cupri rosa, z. v. a. het gr. chálkanthos, d. i. koperbloem, eng. copperas, nederl. k o p e r ro o d) kopervitriool, zwavelzuur
koper ; Med. koperuitslag, roode vlek of
puist, vooral in 't aangezicht.
coupez, coupis, z. ond. c o u p e e ren.

COURAGE.
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Couplet, n. fr. (v. coupler lat. copulare, k o p p e 1 e n, verbinden) eene versafdeeling, strophe (z. ald.) van een lied,

liedafdeeling, vers; — eoupleteeren (fr.
coupleter), in verzen doorhalen, bespotten,
ten toon stellen.
coupleeren (spr . koe—), fr. (coupler —
lat. copull re, verbinden, enz.) paren, koppelen, verbinden ; — couplet, n. fr. (spr.
koeplé) een der gelijkregelige afdeelingen van
een gedicht, inz. wanneer dit gezongen kan
worden; vgl . stanze en strophe; —
coupleteeren (fr. coupleter) iemand in
verzen de les lezen, doorhalen.
Coupole, f., z. koepel.
Coupon, m. fr., p1. coupons (spr.
koepóàa, van couper, snijden) een afsnijdsel,
inz. de rentebriefjes, interestbiljetten bij de
obligatiën of effecten, waarvan bij elke uit
één wordt afge- -betalingofvrmj
sneden, om daarop betaling te krijgen of
het als gereed geld uit te geven ; ook een
overschietende lap van ellegoed ; een lap,
snipper; — coupure, f. (spr. koepo' dr')
eene snede, insnede; Mil. eene soort van
verschansing, eene gracht, sloot, enz. om
den vijand vo:i, voor voet de aarc`.ccvallen
werken te betwisten.
Cour, f. fr. (spr. koer; vroeger court,
provene. sort, it. en sp. corte, van 't lat.
cohors, chors of cars, genit. sorbs, de hof
plaats, enz., waarvan in mid.lat.-ruimte,
cort'i-s, curtis, vorstelijk hof) het hof, gerechtshof; de opwachting, de hoofsche eer
oplettendheid, die men iemand toe--biedn
brengt ; van daar iemand, inz. eene dame,
cour maken, naar hare gunst streven,
haar liefdebewijzen geven, zijn hof maken;
-- cour d'amour (spr. dainóér), een minnehof, eene liefdevierschaar in de middeleeuwen,
in Frankrijk op het einde der 11de eeuw
ontstaan ter beslissing van zekere galante
geschillen ; — cour d'assises, z. ond. ass i
— cour parée, staatsiehof, eene plech--se;
tige opwachting ten hove; — cour pléniére,
algemeene hofverzameling.
Courage, f. fr. (spr. Koera -zj' ; provene. corat(Je, it. coraggio, v. 't lat. cor,
hart, fr. coeur) de dapperheid, kloekmoe-

digheid, moed ; -- courage ! houd moed!
moed gehouden ! — courageux, adj.
(spr. koe—, van courir = lat. currére, loopen) loopend, oniloopend, gangbaar, geldig;
— courant, n in omloop zijnde of gangbare munten, inz. grof zilvergeld, in tegenst.
met klein geld ; -- courant, f het nieuws
(bij H o o f t, de loopmare -blad,tijng ;
gewoonlijk uitgesproken als krant en bij
%T e i 1 a n d zelfs dus gespeld. De Franschen,
uit wier taal wij dit woord hebben, gebruiken het in deze beteekenis echter niet; zij
zeggen daarvoor gazette z. ald.) ; --.

courant – bank, f. eene openbare bank,
die hare betalingen in gereed geld doet ;-courante schulden, kleine schulden
zonder zekerheid of onderpand ; -- COU-
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COURTISAN.

rante waren, licht verkoopbare of af

eene plaats op de andere getrokken wordt;

te zetten koopgoederen ; — au courant (spr..
o koerán), tegen den loopenden prijs ; au
courant zijn, met den tijd en zijne nieuwste verschijnsels voortgaan, gelijken tred houden; den samenhang eener zaak begrijpen;
— courante, f. (spr. koeránt') eene soort
van tooneeldans, loopdans; ook een daartoe
behoorend muziekstuk in 1 of 3. maat; —
eourantier, m. (spr. koe —) de nieuws
bladschrijver, -uitgever, drukker; — Courantin, m. (spr. koerantèn) eene soort
van vuurpijl, die langs een gespannen touw
loopt tot het aansteken der vuurwerken.
Courbe, f. fr. (spr. koerb', van courbe,
krom = lat. curves) Arch. kromhout ; Geom.
eene kromme lijn, z. v. a. curve ; ook een
gezwel achter de knieschijven der paarden,
spat ; — courbette, f. (spr. koer—) een
lichte boog- of kromsprong van een paard,
een korte galop ; ook eene buiging, een
strijkvoet ; -- courbetteeren, kromme
sprongen maken, met lichte sprongen rijden,
waarbij het paard de beide voorpooten gelijk oplicht en terstond gebogen nederslaat.
Coureur, ni. fr. (spr. koe —; v. courir,
lat. cc;rrére, loopen) een looper,
snelbode; snelloopend paard, harddraver; ook
lichtgewapend ruiter, die op kondschap of
verkenning wordt uitgezonden; — Courrier, m. fr. (spr. koerjé), k o e r i e r, een
renbode, postlooper, postrijder, inz. in staatsaangelegenheden; een staatsbode (c a b i n e t sk o e r i e r) — courierschip, een snelzeiler, postschip, een vaartuig tot overbrenging van gewichtige bevelen.
Couris, z. kauri.
Couronne, fr. (spr. ou oe; = lat. coróna) de kroon ; — couronne d'or,
gouden kroon, eene oude fransche goudmunt
met eene kroon in den stempel, omtrent =
6 gl.; — couronnement, n. fr. (spr.
koeronn'mán) Mil. de bekroning of 't logement van den bedekten weg, de loopgraaf
met hare bedekkende schanskorven, waarmede de belégeringswerken voltooid en in
welke de bres en contre- batterijen aangelegd
worden ; -- couroneeren, met eene bekroning dekken.
Cours, m. fr. (spr. koers; van 't lat.
cursus), koers, de loop, inz. de geldsomloop, gangbaarheid eener muntsoort ; de loopende geldprijs, wisselwaarde, w is s e 1 k o e r s,
de prijs, naar welken de waarde van een'
wissel in 't geld van de plaats der betaling
berekend wordt ; ook de straat, weg, b. v.
p o s t k o e r s, postweg ; de loop van een schip,
scheepsloop of scheepsrichting; van daar
koers houden, den rechten weg vervolgen; den koers kwijt zijn, van den
rechten weg afgedwaald zijn ; ook in zijne
redeneeringen verward raken ; koers s t e 11 e n, Mar. de richting, de streek bepalen,
op welke de man aan het roer moet aan
koersrekening, f. de prijs -legn;
wissels, wanneer er van de-berknigd

koerslijsten, overzicht van de verande-

--

;

ringen, die er in geld- en wisselhandel plaats
grijpen ;— coursen, k o e r s e n, den koers
richten ; schatten, ramen ; ook volbrengen,
ten uitvoer brengen; —courseeren, omloopen, in omloop of gangbaar rijn; --coursibel, adj. gangbaar ; — coursier,
m. fr. (spr. koersjé) een renpaard, harddraver ; strgdros.
Court, n. eng. (spr. koort; vgl. cour)
een gerechtshof; ook eene vereeniging van
engelsche kooplieden te Hamburg; court
martial (spr. máársjel), een krijgsraad, krijgsgerecht ; c. of chancery (spr. —tsjénsrie),
het kanselarij -gerecht ; c of common pleas
(spr. plies), het civiele gerechtshof, het
gerechtshof voor burgerlijke zaken ; c. of
equity (spr. ékkwitie) een billijkheidsgerecht,
een handelsgerecht, kamer van koophandel
in Engeland, die niet naar de strengheid der
wet, maar naar billijkheid vonnis spreekt;
c. of exchequer (spr. —ekstsjékker), het schat
gerecht ; c. of king's of queen's bench-kamer
(spr. —kwiens bentsj), het opperhofgerecht.
Courtage, z. ond. c o u r t i e r.
Courtaud, m. fr. (spr. koertó, v. court.
kort) een paard met afgesneden ooren en
staart ; -- courtaudeeren, een paard
kortstaarten, a n g 1 i z e e r e n.
Courtier, m. fr. (spr. koertjé, weleer ook
couretier, courretier, v. courir, oudtijds courre,
loopen, omdat zijn werk in rondloopen bestaat) een makelaar, onderhandelaar, bemiddelaar van koopen en verkoopen ; courtier
interpréte (spr. --ènterprèt'), in Frankrijk
een beëedigd handelstolk ; — courtage,
f. (spr. koertá-zj'), ook c e n s e r i e f. (spr.
sans'ri') het werk eens makelaars, de makelarij, het makelaarschap ; ook het makelaarsloon ; — courtage–boek, cour
conto, n. het rekening-boek der-tage–
beeedigde makelaars.
Courtige, f. fr. (spr. koertíézj') Kmt.
hetgeen er aan de voorgeschrevene lengte
van een stuk stof te kort komt.
Courtine, f. fr. (spr. koertién'; mid.lat.,
en it. cortina, lat. cortina, ronding, kring,
verwant niet cons, z. cour) Mil. de middelwal, tusschenwal, gordijn tusschen twee
bolwerken, die de zijden of flanken vereenigt.
Courtisan, in. fr. (sp. koertizán'; sp.
cortesano, it. cortigiano, mid.lat. cortisanus,
van 't fr. courtois, provene. en sp. cortes, it.
cortese, als kwame't van een lat. woord cortensis, het hof betreffende, hoffelijk) een hoveling ; -- courtisane, f. eig. eene hofdame;
eene vrouw van ongeregelde zeden, maar
onderscheiden door zekeren zwier van manieren, en die hare gunsten op prijs stelt,
eene voorname of zoogenaamde fatsoenlijke
boeleerster ; — courtizeeren, iemand
gezet zijn hof maken of opwachten, uit baatzucht vleijen, inz. eene vrouw; — Cour
f. fr. (spr. koertoazie) de hof- of
-toise,
riddermanieren, ridderlijke hoffelijkheid, be-
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leefdheid, dienstvaardigheid jegens het andere geslacht, ridderlijke vrouwenhulde; ook
brieven- of schrijfbeleefdheid in de titulatuur.
courts jours, m. pl. fr. (spr. hoer zjoer) eig.
korte dagen ; Kmt. korte termijn, spoedig ver
vervaldag (van wissels), kort zicht.-schijned
Cousin, m. fr. (spr. koezèut ; provene.
cosin, it. cugino, mid.lat. cosinus, cusinus,
zamengetr. van 't lat. consobrznus, broedersof zusterskind, neef) de neef; f. cousine,
(spr. koezíén') de nicht ; cousin is ook de
naam, dien de koningen van Frankrijk (en in
navolging ook wel andere vorsten) aan de prinsen van den bloede, aan vreemde vorsten en
grooten des rijks gaven ; — eousinísmus,
n. de nevenbegunstiging, z. v. a. n e p ot i s m u s (z. ald.).
Cousinétten, cousinotten, f. pl. fr.
(spr.koezi—; 't van fr.coussin,kussen) rozenappels van bijzonder zacht vleesch en fijne schil.
Couteau, fr. (spr. koetó; weleer coutel,
'provene. coltel, it. coltello, van 't lat. cultellus, verklw. van culter) in 't algemeen
mes, inz. z. v. a. couteau áe chasse, (spr.
—sjáss) een hartsvanger, jachthouwer, kort
zijdgeweer ; — coutelas, ni. (spr. koet'lá)
korte en breede sabel, kling, korte 1 a s.
Coutelíne, f. fr. (spr. ou— oe) eene
soort van witte of blaauwe grove katoenen
stof uit Indië, inz. uit Surate.
coûte qui coute, fr. (spr. koet' ki koet').
het koste wat het wil, tot elken prijs, volstrekt.
COUtil, m. fr. (spr. koeti; van 't lat.
culcita, kussen, matras) tijk, beddetijk.
Coutume, f. fr. (spr. koetuuin'; vroeger coustume; vgl. c o st u m e) gewoonte, gebruik, lands-. stadsrecht, lands- of stadsgebruik ; in Frankrijk ook 'provinciale wetten.

Couvert, n. fr. (spr. lcoewèr, gewoon[.
koevért, van couvrir, bedekken, van 't lat.
cooperire, it. coprire) een omslag, brieven
hulsel, bedekking -omslag,ench;d
het vereischte tafelgereedschap voor één' persoon ; — à of per cóuvert, beschut, beveiligd,
geborgen; ook: voor het maal van één' persoon,
b. v. 1 gl. per couvert; -- par couvert, ingesloten, onder omslag (op brieven); — couvertement (spr. hoewert'má)t), heimelijk; —
couverteeren, bedekken omslaan, insluiten; -- couverture, f. deksel, bedekking ; beddedeken ; omslag ; — couvrechef, m. fr. (spr. koewr'sjé f) Chir. een wond
windsel om het hoofd ; —-helrsvbandof
couvreface, f. (spr. Koeuur' fr ss') Mil. bol werkbeschutting, z. V. a. c o n t r e g a r d e;couvre–feu, m. eig. vuurdeksel; brandscherm ; de avondklok, de klok, die in som
oorden des avonds het teeken geeft.-mige
tot uiteen gaan, tot scheiden, de taptoe ;eouvreeren, bedekken, verbergen ; bespringen, dekken (eene merrie).
Covado, in. eene lengtemaat in Por
voor stoffen, verdeeld in 3 palmos, =-tugal
0,655i7; ook eene lengtemaat in de Barbarijsche staten, te Marokko 0,v15 meter.
Covenant, m. eng. (spr. kóvv' nenzt ;
;

,
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ontstaan uit het oudfr. covenant, convenant,
van 't lat. conveni-re, samenkomen, overeen
komen) in ,t algemeen een verdrag, verbond,
inz. het verbond der schotsche Protestanten, ter bescherming der nieuwe leer in
1580 gesloten, en in 1638 vernieuwd.
Covent, z. couvent.
Cowries, z. v. a. kauri (z. ald.).
Coxagra, n. lat.-gr. (van 't lat, coxa,
heup, en 't gr. agréin, nemen, vatten, naar
de analogie van chiragra, podagra) Med. de
heupjicht ; --- coxalgie, f. eig. heuppijn;
heupverlamming, ontsteking en verzwering
van het heupgewricht, het zoogenaamd vrijwillig hinken, ook coxarthrocáee ; —
cOxitis, f. ontsteking van 't heupgewricht.
Coyon, z. colon.
Crachat, m. fr. (spr. krasjá; van cracher, uitspuwen) eig. uitgeworpen speeksel
of slijm; oneig. (in de volkstaal) eene ordester of verscheidene op de borst gedragene
ordeteeken s ; — eracheeren, spuwen, uit
werpen ; — eraehoir, m. (spr. krasjoa r)
een spuwbakje, kwispedoor; — eraehoteeren (fr. crachoter), dikwijls spuwen.
Cracoviers, m. pl. fr. (spr. krakowjé),
kleine, met een ragout gevulde en in boter
gebakken eijerkoeken.
craintif, adj. (fr. spr. kréntié f ; van
craindre, vreezen) vreesachtig, schroomvallig, beschroomd, bloode, schuchter.
A

crambe bis cocta, c. recócta, c. repetita,

lat. opgewarmde kool, opgewarmde kost;
vervelende en nuttelooze herhaling.
Cramini, m. de oostindische stadsrechter.
eramoisi, fr. (spr. kramoazi) karmozijnrood, z. kermes.
Crampus, m. nw. -lat. (mid.lat. crampa,
fr. crampe, v. ons k r a in p, oudhoogd. chrampho) kramp in enkele spieren, vooral van de
ledematen, b. V. in de kuit.
Cran, in. fr. (spr. Kranz) de signatuur
aan de drukletters, de kerf, het groefje, dat
hare boven- of onderzijde en de soort, waartoe zij behooren, aanduidt.
Cranerie, I. fr. een dolle streek, een
uitzinnig gedrag.

cranium , craniognomiek , z
k ra n to n ; — crania, f. nw.lat. de schedelspier.
Cranky, n. eng. (spr. krénki) het geruite lijnwaad.
Crap, n. eng. de windhaver; boekweit
Bene stof voor vrou veemantels.
Crapaud, m. fr. (spr. krapó; zoo men
wil van 't lat. crepdre, bersten, omdat zij
zich tot berstens toe opblaast; waarschijnsch ij nl ij k van rep)re, kruipen) de pad, padde; een zacht gezwel aan den hoef van het
paard ; -- crapaudíne, I. of b u f o n i e t,
m. fr. een paddesteen ; eene plaat met de
spil, waarop eene groote deur of poort draait;
eene blikken of [Doden plaat met gaatjes,
een rooster van ijzerdraad voor de opening
eener waterbuis.
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crapula, f. lat. (gr. hrai pálé) de roes, en
de hoofdpijn na eenen roes; — crapule, f.
fr. liederlijkheid, zwelgerij, vuile overdaad;
gemeen volk, gepeupel, janhagel, graauw;
— crapuleus, adj . (fr. crapuleux), dron-

ken, zat, bezopen.

Craque, f. fr. (spr. krák') een plat,
maar verzachtend woord voor leugen ; —
craqueur, m. fr. (spr. krakeur; v. craquer, kraken, enz. ; liegen, pralen) een praler, pogcher, leugenaar, windmaker; — eraqueríe, f. pralerij, pogcherj, leugen.
eras, lat. (crassus, a, urn) dik, sterk,
grof, plomp ; oneig. ongelouterd, grofzinnelijk, ruw, b. v. crasse begrippen; —
crassaméntum, n. lat. eig. droesem,
grondsap ; het stolbare gedeelte des bloeds,
de bloedkoek ; — erassáne, f. (bercgamotie crassane) fr. Bene soort van kruidige
peer, die in vorm en kleur naar de bergamot gelijkt; — crasseeren, lat. dik maken, dicht maken ; — crassesceeren,
dik, vet worden ; — crassicaudisch,
adj. nw.lat. dikstaartig; — crassicaulisch, adj. dikstengelig; --- erassieólliseh, adj . dikhalzig ; —crassieórnisch,
adj. met dikke hoornen, dikke voelsprieten;
— erassicóstisch, adj . dikribbig; —
crassidéntisch, adj. diktandig ; --crassifieeeren, lat. dik, dicht maken ; -erassifóliseh , adj. nw.lat. dikbladerig;
— crasssilínguiseh, adj. diktongig;
crassilóbisch, adj . diklobbig ; — erassinérviseh, adj. met dikke bladribben;
— crassipédisch, adj. dikbeenig ; —

erassipénniseh, adj . dikvleugelig; -crassipetáliseh, adj. met dikke bloem
; — crassiróstrisch, adj. dik -bladern
; — erassispínisch , adj. met-snavelig

dikke stekels ; — crassisquámisch, adj.
dikschubbig; — crassiseu.leisch, adj.
met breede voren, breedgegroefd ; — erassiteit,- f. later lat. (crassitas) de dikte,
dichtheid ; — crassivénisch, adj. nw.
lat. dikaderig; — erassula, f. nw.lat.
Bot. dikblad, vetbiad ; — erassulacéën,
dikbladerige planten, zekere plantenfamilie,
waartoe het huislook, het daklook, het dikblad, het navelkruid, enz. behooren.
eras, lat. morgen ; — crastinãtie (spr.
tie tsie), f. nw.lat. het verschuiven tot
morgen, het uitstellen ; — erastineeren,
uitstellen, verschuiven.
V

Crassane, crassi—, erassula, etc.,
z. ond. eras.

Crastinátie, crastineeren, z. ond.
eras.

craticuleeren, nw.lat. (van craticula,
eene kleine horde) vierkante ruiten op eene
teekening, plaat of schilderij brengen, om ze
verkleind na te teekenen, overtraliën ; —
craticuula, f. het nateekennet ; — eraticulair, adj. netvormig, tralievormig ; —
cratieulátie (spr. tie tsie), f. de overdekking eener teekening, enz. met tralie
kruislijnen.
-werkof

--

CREBRO.

Cravaehe, f. fr. (spr. krawásj') het
rijzweepje, de karwats.
Cravate. f. fr. (spr. krawát'; naar men
wil afgeleid van de C r o a t e n, vroeger eravales genoemd (cravate heet nog in 't Fransch
een croatisch paard), van wie deze dracht
in 1636, bij gelegenheid van de oorlogen der Franschen tegen Duitschland naar
Frankrijk zou gekomen zijn) , de halsdoek, das.
Cray, m. eng. (spr. knee) een klein
driemastschip.
Crayon, nl. fr. (spr. kréjó'i; van craie
lat. creta, krijt) eene teekenstift, verfstift,
een pijpje teekenkrijt ; rood krijt ; een potlood ; griffel ; ook eene daarmede gemaakte
teekening ; schets, eerste ontwerp ; — erayonneeren, met potlood, rood krijt, enz.
teekenen, schetsen of ontwerpen ; — erayonneur, in. een stiftteekenaar.
Crázia, erázie, f. it. Bene zilvermunt
in Florence en elders, van 2 a 3 ct.
Crea, f. sp. eene soort van spaansch
dubbellijnwaad, lederlijnwaad.
Cream, n. eng. (spr. kriein) room;
cream of tartar, wijnsteenroom ; —
creameheese (spr. —tsjies), roomkaas;
creamtart, een roomtaartje.
Créance, f. fr. (spr. kre- dis'; mid.lat.
credentia, provenc. credensa, it. credenza,
van 't lat. credere, gelooven ; vgl. c r e d i e t)
het geloof, vertrouwen; de borgtocht; uitstaande schuld, schuldvordering; — ereanciëeren, borg staan, borg blijven; —
creaneier, m. (spr. kreansjé) een schuld
crediteur; — crean--eischr,z.va
t^tie (spr. tie tsie), f. Jur. de uitreiking
eener gerechtelijke oorkonde, acte, enz.
Creas, m., ook crées, f. pl. fr. eene
soort van hennepdoek, dubbeldoek van wit
garen.
Creatie (spr . t=ts), f. lat (creat"io, v. ere?ire, scheppen; kiezen, benoemen) de schepping,
teling, voortbrenging ; verkiezing, benoeming,
aanstelling ; --- ereatianísmus (spr. ti
=tsi), m nw.lat. de reeds door Aristoteles
opgeworpen en door de kerkvaders verdedigde meening, dat God de menschelijke zielen in den tijd schept en haar bij het telingswerk, of ook 4 0 dagen na de ontvangenis, met de ligchamen verbindt; -- ereatiaan, in. een aanhanger van die leer ;
— eretor, lat., createur, fr. in. de
schepper ; -- creatuur, f. (lat. creatiira)
een schepsel ; minachtend : een gunsteling
of afhankelijk wezen van hen!, aan wien
hij zijne fortuin te danken heeft ; ook wel
een slecht vrouwspersoon, wonderlijk mensch ;
— ereatiiriseh, adj. nw.lat. met de
eigenschappen van een schepsel.
crebro, adv. lat. dikwijls, menigmaal ; —
erebresceeren, menigvuldig worden, zich
uitbreiden ; — erebrieóstiseh, adj. nw.
lat. dichtribbig — erebreeren, lat . menigvuldig maken ; dicht maken ; — erebri siíleisch , adj. nw.lat. dicht gegroefd ; —
;
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CRECHE
erebriteit,

f. lat. de menigvuldigheid ;

dichtheid.

Crêche, f. fr. (spr. krèsj'; eig. krib,
provene. crepia, crepcha, it. greppia, v. het
oudduitsch krippa, krippea, duitsch krippe,
ons krib) de voorbek, de uitgemetselde
punt van een' brugpijler, bruggezuil ; een
ijsbreker in de rivieren , — ook de kleinkin
bewaarschool, bewaarschool voor zuige--der
lingen.
credo, lat. ik geloof; het credo, de geloofsbelijdenis der apostelen, de geloofsartikelen ; — credere, lat. en it. gelooven ; van
daar : credat Judaeus 14pélla, lat. eig. dat
geloove de Jood Apella (een bjgeloovige
Jood in Rome ten tijde van Horatius), dat
geloove ieder ander dan ik ! dat moge een
ander gelooven, maar ik niet ! -- del eredére staan, it. Knit. voor iets goed spreken,
borg blijven ; — eredénda, n. pl. lat. de
geloofsartikelen ; -- eredentiáles (litterae), z. litterae credentiales ; -- ereden–
zen, hoogel. (spr. kredéntsen, van het it.
credenzáre, van credénza, geloof) het voor
naar 't voorm. gebruik aan de ho--proevn,
ven om de spijzen en dranken vooraf te
proeven, eer men ze een ander aanbiedt, ten
bewijze van, hunne onschadelijkheid ; — van
daar eredenzer, m. een voorproever; --eredénzteller, m. een presenteerblad ;-eredénztafel, f. eene schenktafel, aan
lat. (credi---rechtkas;—díbl,j.
bilis, e) geloofelijk, geloofwaardig; — eredibiliteit, f. nw.lat. de geloofwaardigheid;
-- crediet, n. (fr. crédit, it. crédito, v.
't lat. creditum, het geleende, v. credére,
leenen) Kmt. trouw en geloof, handelsvertrouwen of aanzien, de goede naam, waarin
iemand staat als naauwkeurig betaler, als
gegoed of solide persoon ; de gegeven tijd
van betaling, het borgen, b v. iets o p
crediet nemen of koopen, iets borgen;
een jaarlijksch crediet hebben, een
jaar tijdruimte van betaling hebben ; —
credietbiljetten, n. pl. schuldbekentenissen voor ontvangene waren, met aan
tijd der betaling; -- ere--duingvae
diet–brieven, m. pl aanbevelings- of
borgtochtsbrieven, waarin een derde verzocht wordt den daarin beteekende met
geld, voorspraak, enz. te ondersteunen (rei
plegen zich zulke brieven te ver--zigers
schaffen, wanneer zij het noodige geld niet
in klinkende munt willen mede nemen) ;
reven zulke brieven een onbepaald crediet,
dan heeten zij open crediet- brieven;
z. voorts over het woord in politieken zin
litterae credentililes onder littera — eredietkas, eene zoodanige kas, waarbij men
op de haar overgegeven waren tegen interest voorschotten kan krijgen ; --n. eene borg- of leeninrichting;
— ereditábel, adj. eerzaam, eerbaar,
welvoegelijk; — credit (eig. de 3de persoon van credere, credit, hij gelooft, ver
leent) het hebben, het te goed,-trouwe,
;

in de koopmansboeken tegenover het d e b e t
geplaatst ; — crediteeren, op vertrouwen of geloof geven, borgen of leenen ; iemand
vertrouwen bewijzen of schenken ; vertrouwen, toevertrouwen ; — creditor, lat.,
eréditeur,fr.m. een schuldeischer, iemand,
die geld te vorderen heeft, uitgeleend heeft;
vgl. d e b i t o r; creditor antichreticus, een
schuldeischer, wien het vruchtgebruik van
een onderpand in plaats van interesten is
aangewezen ; er. chirographarius, een schuld
handschrift ; er. hypothecarius,-eischrop
een schuldeischer, die door een vast onderpand is gewaarborgd ; er. pignoratitius, een
schuldeischer, die door roerend pand is gedekt --- f. de schuldeischeres;
— creditum, n. het aanvertrouwde, liet
geleende geld ; ----- ereduliteit, f. (lat.
credulttas) de lichtgeloovigheid ; — ereduliteits–eed, m. de verzekering onder
cede, dat de eedaflegger iets voor waar of
onwaar houdt, 't welk hij niet door eigene
waarneming weet.
Creeks, n. pl. eng. (spr. krieks) kleine
zeeboezems of golven, bochten, baaijen, inhammen, havenplaatsen aan de engelsche
kusten ; vgl. c r i q u e ; — creeks en erees,
m. pl. (spr. krieks, kries) twee indiaansche
volksstammen in N.Amerika, dus genoemd
naar de menigvuldige kleine wateren hun
-ner
landstreek.
ereëeren, lat. (creáre) scheppen ; kiezen, verkiezen, benoemen, aanstellen; oprichten, stichten; — g e c r e ë e r d, adj. verkozen, verkoren, aangesteld, benoemd ; opgerich t, gemaakt.
Cremaillères, f. pl. fr. (spr. — maljèr')
Mil. zaagtanden, driehoekige met vlechtwerk
bekleede insnijdingen aan de inwendige glooi jing van de borstwering eener veldschans,
om de verdedigers gelegenheid te geven, hun
geweervuur naar drie verschillende zijden
te richten ; haar uitvinder was de fr. ingenieur C 1 a i r a c;— eremaillerie, f.
(spr. — maljerie) tand- of kerfwerk ; —
eremailleeren, kerven, getand maken.
Crémant, m. fr. (cremán) eene soort van
champagne -wijn, op welken een ligt, wit,
naar room gelijkend schuim komt.
Crematie (spr. Its), f. lat. crematio,
v. cremdre, verbranden) de verbranding.
Crême, f. fr. (spr. krèm'; provene., it.
en sp. crema, mid.lat. voor tremor. z. aid.)
eig. de room van de melk (lat. tremor lattis); ook een schuimend gerecht uit eijeren,
melk, suiker, amandelen, enz ; oneig. het
beste van eene zaak, de room ; — créme
aiex amandes (spr. —ozamánd') amandelmelk of -pap ; — créme d'orge (spr. — dórzj'),
gersteslemp ; crime fouettée (spr. --- foedtté')
geklutste, tot schuim gekiopte room, oneig.
mooije woorden, schijnvernuft, enz. zonder
grondigheid ; — erémometer, m. roommeter, eene in graden afgedeelde buis, waar
onderzoekt of de melk al of niet-medn
is afgeroomd.
;
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Cremoner ViOOl,f. eene voortreffelijke
soort van violen uit C r e m ó n a in Italië.
tremor, n. lat. room tremor tartari, eremortart, m. room van wijnsteen, wijn steenkristallen, overwijnsteenzure potasch ;
vgl. tartarus.
crena, f. lat. de insnede, kerf, groef; —
creneau, m., p1. creneaux, fr. (spr.
krenó) Mil. getande openingen in de muren
der vestingen, om er den tromp van 't geweer door te steken en op den vijand te
vuren, schietgaten ; •— creneleeren (fr.
creneler), kerven, uittanden; met schietgaten
voorzien ; randen, b. v. munten ; -- erenelage, f. (spr. —lá-zj') het randwerk
der munten ; — erenicóllisch, adj. nw.
lat. met gekerfden hals; -- erenifériseh,
adj. getand, gekerfd — creniróstriseh,
adj. met gekerfden snavel.
ereneeren, nw.lat. in lettergieterijen: de
letters afslijpen, haar van de scherpe kanten
ontdoen; — erénerie,f. het wegnemen van
den scherpen kant van 't oog der drukletter.
Creool, m., pl. ereólen (v. het sp.
criollo, d. i. eig. opgewassen, geteeld, inz.
door van buiten gekomen ouders in het land
geteeld, inlandsch, zamengetr. uit criadillo,
verklw. v. criado, part. v. criar, telen, opkweeken) de in Amerika uit europeesche
geboren menschen.
Creosot, z. kreozoot.
Crêpe, fr., of k r i p, ook crêpon, n.
(spr. krèpón; van crêper, lat. crispare, krul
crispus, kroes, gekruld), floers, eene-len,va
doorgaans licht kroezige stof van fijne wol
of ruwe zijde ; ook eene soort van gekruid
kapsel ; — crêpe de Chine (spr. —sjien'), chineesch floers ; — crêpe double (spr. —doebl')
dubbel floers; — crèpe lisse (spr. Bess') glad
floers; — erepi, m. fr. de pleisterkalk,
waarmede het muurwerk wordt vol geraapt;
-- erepíne, f. kwastwerk, eene soort van
franje, van boven breed en open gewerkt
met lange afhangende draden ; — erepon,
m. fr. (spr. pón) eene naar floers gelijkende,
kroeze stof, doorgaans van wol.
crepeeren, lat. (crepáre) eig. kraken;
bersten, springen van ijzeren hollen kogels;
oneig. van dieren (en dan nog gemeen) sterven, omkomen, verrekken ; ook ergeren, verdrieten ; — erepiteeren (lat. crepitdre)
kraken, b. v. van gebroken beenderen ; -erepitátie (spr. tie=tsie), f. het kraken,
knetteren, knappen, b. v. van een vlammend
vuur; Chir. het knersen van gebroken beenderen, ook het knappen der gewrichten ; --crepttus ventris, eerie hoorbare windlozing.
Crepida, f. lat. (gr. hrépis, geuit. krepidos), eene soort van voetbekleeding, schoen,
pantoffel ; -- ne sutor ultra (of supra) erepidam ! sprw.: schoenmaker, blijf bij uwe
leest ! eig. ga niet boven den pantoffel uit,
d. i. oordeel niet over dingen, die gij niet
verstaat ; — erepidarius, m. de pantoffelmaker ; — erepidolíth, m. de pantoffelschelp, eene versteening.
;

;

CRETIN.

—

Crepine, erêpon, z. ond. c r ê p e.
Crepiteeren, erepitatie, etc., z.
ond. crepeeren.
Crepundia, n. pl. lat. (v. crepi re,
knapperen, knetteren ; vgl. c r e p e eren)
kinderspeelgoed, kinderachtige dingen ; ook
de kenteekens, waarmede men oudtijds de
vondelingen merkte, opdat zij later door
hun geslacht konden herkend worden.
crepusculum, n. lat. de schemering, bij
de Ouden doorgaans de avondschemering;
— crepusculair, adj. nw.lat., tot de
schemering behoorende ; — erepuseulariën, n. pi. N. H. avondvlinders.
Crès, m. fr. lijnwaad van Morlaix, z. v. a.
ereas.
crescéndo, it. (spr. kresjéndo, van 't lat.
crese)re, groeijen) Muz. toenemend, stijgend
in sterkte der tonen, de trapsgewijze overgang van piano tot forte en fortissimo; men
duidt het aan door het teeken < of door
de verkorting crest. (vgl. decrescrendo) ; ook
de naam van een in 17 71 door Bauer te
Berlijn uitgevonden speeltuig, dat als klavier behandeld wordt en Smaal van toon
kan veranderen ; — ereseent, adj. (lat.
créscens), wassend, toenemend ; • – ereseéntie (spr. t=ts) f. (lat. crescentia) bet
wassen, de wasdom, 't gewas, inz. het wijn
— Creseentia (spr. t =ts), vr.-gewas
naam : de groeijende, toenemende.
Creseau, in. fr. (spr. krezó) dikke gekeperde wollen stof of sergie met 2 e nv e r s of ruwe zijden.
Crete, f. tr. (it. cresta , van 't lat.
crista) kam, graat, bergrug, zoom, rand;
kuif of pluinibos; helmspits.
Crethi en Plethi, z. K r e t h i enz.;
— creticus, z. ampitimacer.
Cretin, in. pl. cretins, fr. (spr. kretéIi) of cretinen (voor crestin, van 't
provenc. erestar, crastar, ontmannen, lubben, verminken, berooven, v. 't lat. castráre,
afsnijden, ontmannen ; verzwakken, dus oor
een naar den geest en 't ligchaam ver -spr.
misvormd mensch ; anderen hebben-zwakt
't woord afgeleid van 't fr. erefine, aanspoeling, aangezien de kwaal aan de moerassen
wordt toegeschreven, ook wel van 't romanisch cretiro, d. i. creatuur, een ellen
schepsel, dus eig. c r e t i r e n; nog an--dig
deren houden 't woord voor eene samentrek
chrétien, voor christen bij uitne--kingva
mendheid, omdat men deze menschen, als
hebbende geenerlei bewustheid van 't geen
zij doen, buiten staat rekent van te zondigen) eene soort van menschen, die zich
door zwakheid van geest en wanstaltigheid
des ligchaams van anderen onderscheiden
en meest in de alpendalen van Zwitserland,
Savoye en Piemont, maar ook in andere
deelen der Alpen, in de Pyreneën, hier en
daar in N. Duitschland, ook buiten Europa
gevonden worden en overal verschillende
namen dragen. Het kenmerkende der eig.
cretins bestaat vaak in groote kropge;
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zwellen (van waar men ze ook k r o p nl e n s c h e n heet), gepaard met dikke, platte
hoofden, slappe spieren en lange armen;
vallende ziekte, stuiptrekkingen en krank
komen niet zelden bij hen voor;-zinghed
--- cretinismus, n. de kwaal, die de
ligcbaams- en daarbij tevens de verstandsontwikkeling dier menschen belet of haar
zulk eene verkeerde richting geeft ; stompzinnigheid, zwakte van geest.
Cretio, f. lat. (v. cern're, besluiten,
inz. tot het aanvaarden eener erfenis) de
gerechtelijke wilsverklaring omtrent het aanvaarden der erfenis.
Cretónne, f. fr. wit normandisch lijn
dus genoemd naar den eersten ver -wad,
-vardige.
Crève–coeur, n. fr. (spr. krèv'Iieur;
v. crever, bersten, breken, en coeur, hart)harteleed, kommer, ergernis, gevoelig verdriet.
Crevellen, f. pl. Kmt. de kleine olifantstanden van Guinea.
Cri, m. fr. eig. roep, geschreeuw, kreet;
aan de zijde cri geven, beteekent: haar
zoo 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, adj. fr.
(spr. rián) schreeuwend, om wraak roepend, hemelschreijend.
Criárde, f. fr. eene gegomde stof, die
op aanwrijving ruischt, ruischlinnen.
Cribbage, n. eng. (spr. kribbidzj') een
engelsch kaartspel.
Cribonnettes, f. pi. eerre vleeschspijs
van kalfsvleesch met kruiderijen, citroen
meel omgewenteld en in-schilenz.,
boter gebraden.
eribreeren, lat. (van cribruin, zeef) zeven, doorzeven ; — eribleus, adj. fr., cri
nw.lat. zeefvormig, vol gaatjes ;--breus,
eriblure, f. fr. het weggezeefde ; -- eribrãtie (spr. t=ts) f. nw.lat., de afscheiding door zeven.
Criehthoniet, n. een uit ijzer en
titanium bestaand mineraal.
Crida, f. mid.lat. eig. opentljke uitroe
samenroeping der schuldeischers (pro--ping,
ven C. crida, it. grida, v. 't provenc. cridar,
it. gridare, fr. crier, lat. quiritare, scbreeuwen, uitroepen) z. v. a. concours bij de
schuldvordering; van daar eridarius, m.
een schuldenaar van velen, iemand, die onvermogend is om te betalen.
Crimen., n., pl. crimina, lat. (samengetr.
uit cernimen, v. cernere, gerechtelijk beslissen , dus oorspr. de rechterlijke beslissing, dan
het voorwerp der rechterlijke beslissing, de
aanklacht, en eindelijk de grond der aan
misdrijf) de misdaad, euveldaad;-klacht,e
doodzonde ; crimen abigeátus, de misdaad
van veedieverij ; crimen, abórtus, de misdaad
der vruchtafdrijving; er. adulterii, de misdaad van overspel Cr. ambitus, de misdaad
van omkooping, van ambtshandel ; Cr. barentariae, de misdaad van bedriegelijke toeëige;

;
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Hing ; er. capitále, eene hoofdmisdaad, eene
misd. bedreigd met doodstraf; er. concussiónis, de misd. van door bedreiging iemand
iets af te persen ; er. corruptiónis o fiicia1 um, de misd. van omkooping der ambtenaren ; cr. de residuis, z. er. resid ui ; er.
ecclesiasticum, eerre kerkelijke misd.; er. e ffrácti carcéris, de misd. van ontsnapping
uit den kerker door braak : er. expilatae
hereditdtis, de misdaad van 't berooven eener
erfenis ; er. f'alsae raonzétae, de misd. van
valscha munt te maken en te verspreiden;
er. falsi, de misd. van vervalsching ; er. flágrans, eerre misd., waarbij de schuldige op
beeter daad gegrepen wordt ; er. furti, de
misd. van diefstal; er. homicidii, de misd.
van moord ; er. incendii, de misdaad van
brandstichting ; er. laesae majestátis, de misd.
van gekwetste majesteit, hoogverraad; er.
ocedltuu-mn, eene verholen of bedekte misd.;
er. parricidii, de misdaad van vadermoord;
er. peculdtus, ambtsmisd. door verduistering
van lands- of gemeentegelden ; er. perduelliónis, de misdaad van hoog verraad ; er. pejerationis, de misd. van meineed, ook er.
perjurii ; er. plagii, misd. van dieverij, letterdieverij ; er. rappinae, de mis(]. van gevvelddadigen roof; er. rapists, de misd. van
maagderoof, schaking; er. repetundárum, de
misd. van omkooping, van knevelarij, van
een' overheidspersoon, die zich door geschenken laat omkoopen of knevelarijen
oefent ; cr. residdi of er. de residuis, de
misd. van 't onderslaan der openbare gelden ; er. sacrilegtii, de misd. van heilig
kerkroof; er. ste(liondtus, de-scheni,v.
misd. van bedrog, van arglistig voordeel trekken, de inisd. van onvrij goed als vrij,
en vreemd eigendom als eigen te verkoopen ; c. stupri violénti, de misd. van gewelddadige verkrachting; cr. termini moti,
de misd. van verzetting of wegneming van
grenspalen ; — crimineel, adj. (fr. cri minel, lat. eriminális, e) misdadig, lijfstraf
lijf en leven betreffende, b. v. de-felijk,
crimineele rechtbank, de lijfstraffelijke rechtbank, het hals- of bloedgerecht;
— crimineele justitie, lijfstraffelijke
rechtspleging; crimineel recht, strafrecht; crimineele rechter, strafrechter, de rechter tot onderzoek en bestraffing
der misdaden; crimineele zaak; lijf
zaak; crimineele straf, straf-strafelijk
aan lijf en leden; crimineele wetten,
strafwetten, lijfstraffelijke wetten ; — eriminalizeeren (fr. eriminaliser), tot eene
strafzaak maken ; — criminalist, m.
barb. lat. een leeraar of kenner van liet
lijfstraffelijk recht; -- eriminaliter adv. lat.
lijfstraffelijk, op lijf en leven ; — erimineeren (lat. eriniindri), beschuldigen, inz.
valsch aanklagen ; -- criminátie (spr.
its) f. (lat. eriminat)o) de beschuldiging,
aanklacht ; laster; — eriminãtor, m.
de aanklager, beschuldiger ; lasteraar.
erinis, in. lat. het hair ; — erinaal,
,
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adj. tot de haren behoorende ; -- erinále,
n. nw.lat. Chir. een voormalig wondheelerswerktuig tot samendrukking van de traan
aldus genoemd, o m dat het aan zijn-fistel,
uiteinde van een baren kussentje was voorzien ; — crineus, adj. nw.lat. behaard, harig — erinicórnisch, adj. nw.lat. N.H.
met in haren uitloopende voelsprieten ; -eriniferisch, adj. met manen voorzien;
— eriniflóriseb, adj. Bot. met haar
uitloopende bloemkroon ; -- erini--vormig
fórm, adj. haarvormig; -- erinigérisch, adj. hang — erinitársis ch,
adj. N. H. met haren aan het achterdeel ;
— crinoidisch, nw.lat. haarvormig ; gr.
lelieachtig; — Crinoline, fr. eene stof
van paardenhaar gemaakt, haardoek ; een
vrouwerok van deze (of ook van eene andere) stof vervaardigd, die door stalen veêren wijduit gehouden wordt (uitgevonden
door T r i e k te Parijs); — crinoziteit, f.
nw.lat., ale harigheid.
Crique, f. fr. (spr. kriek) eene kleine
natuurlijke zeehaven, k r e e k, eene landingsplaats, sluiphaven ; Mil. eene gracht, dwars
rondom eene vesting, om het werk-gracht
der loopgraven te bemoeijelijken ; — ook het
metaal, waarmede men de holten of gebreken
van een' geweerloop vult.
Crisis, z. krisis.
;

;

erispeeren lat. (crispdre) krullen, vgl.
frizeeren; Chir. aderen crispeeren,
afgesnedene aderen met een pincet omdraai jen om de bloeding te stillen ; ook het samentrekken der haarvaten, ten gevolge der
prikkeling, veroorzaakt door de aanraking
der lucht met eene wond ; — erispátie
(spr. t ts) f. nw.lat. het krullen, de krul
kronkeling, samenkrimping; crispa--ling;
tie der spieren, zigzagswijze inkrimping
der spierbundels ;— c r i s p a t i e der z en u w e n, de krampachtige toestand, welke
zich nu en dan bij zenuwachtige, hysterische personen opdoet ; — erispatuur,
f. eig. de krulling, kronkeling, inz. een sa
suikergebak.
-mengkruld
Crispijn, m. (fr. Crispin, V. 't lat.
Crisp nus, d. i. de kroesharige, van crispus,
kroes), een sluwe, onhandige bediende, eene
komische tooneelrol, in 1660 in Frankrijk
door Raimon Poisson opgevoerd; -- erispinaden f. p1. geschenken op eens anders
kosten, zoo geheeten naar den bekenden romeinschen schoenmaker C r i s p i n u s (C r i spij n), in de 3de eeuw, die het leder stal,
althans niet betaalde, en de daarvan gemaakte schoenen den armen schonk ; —
erispíne, f. fr. een vrouwemanteltje.
Cristacieten, m. pl. nw.lat. (van 't
lat. crista, kam) versteende hanekammen,
getande oesterschelpen.
Cristinos, naar de nieuwe sp. spelling
voor C hristinos, z. aid.
Criterium, eritiek, enz., z. k r i t —.

Crocea, mid.lat.,of croeeia, it. (spr.
krdtsja) f. de roode kardinaalskleeding.

CROTONIATI.
crocheeren (spr. krosj—), fr (crocher,
trot, haak, van 't oudnoordsch krokr,
oudd. chracho, wallisch crop, haak) krommen,
baken ; met het graveerstift de staarten
der noten trekken ; — crochet, n. (spr.
krosjè) een haakje ; Chir. de tang of haak
bij het steensnijden ; ook draaghout, rughout.
der pakdragers ; p1. crochets, de zijlok
vrouwen ; de haakjes in druk en-kendr
schrift om eene tusschenvoeging (pare nt h é s i s) in te sluiten ; -- eroeheteeren, met eenen haak of kromijzer een slot
opensteken ; — ehroeheteur, ni. een
pakkedrager, kruijer.
Crocidísmus, m. lat. (gr. krokydis7nós, van krok's, vlok) Med. het muggevangen of plukken aan de dekens, b ij waan
lijders aan ijlende koortsen,-zinge
z. V. a. karphologie.
Croeióne, m. it. (spr. krotsjóne) eene
minaleesche zilvermunt, = 3 gl 30 ct.
courant.
Crock, z. grog;—crocus, z. kroV.

kus.

croizeeren (spr. kroaz—), fr. (croiser,
van croix = lat. crux, kruis) kruisen, heen
en wêer trekken; Mi?. een kruisvuur maken ; — eroisade, f. (spr. kroazáád')
kruistocht.

Croma, f. it. Muz. eene achtste noot.
Cromórne, f. fr. de basson ; een daar
gelijkend orgelregister in de bas.
-nar
Crone, f. zilvermunt in Denemarken
,1 gl. 5 3 ets.
Crops, n. pl. eng. (van crop, d. i. eig.
oogst) Kint. groote tabaksvaten in N.Amerika.
croqueeren (spr. qu = k), fr. (croquer)
tusschen de tanden kraken, knappen of knar
vluchtige schets met c r a y o n-sen;Pit
maken, ruw ontwerpen ; van daar : eroquís, m. (spr. kroki) de eerste gedachte
of het ruwe ontwerp van eene schilderij,
enz.; eene naar de oogmaat ontworpen teekening van een oord ; -- croquenote
of croque –sol, m. Muz. eig. een notekraker; een muzikant zonder talent, zonder
smaak in de uitvoering, maar die vlug de
muziek leest ; — croquant, m. (spr.
krokán) een schoft, slecht mensch, stroop e r ; -- eroquante, f. knapkoek, kraak
een gebak, dat tusschen de tanden-tarje,
kraakt of knapt; — croquet, m. (spr.
kroki) dunne en harde peperkoek ; — eroqueur, m. een schalk, snoeper, kaper,
listige bedrieger.
Crosse, f. fr. (provenc. crossa, it. croccia
als kwame 't van een lat. woord truclus, a,
um, v. crux, het kruis) een herdersstaf,
bisschopstaf; de geweerkolf; de speelkolf;
de staart van 't affuit (crosse d'al?ut) .
Cross reading, n. eng. (spr. krós
rieding) het dwars doorlezen der kolommen
van eene courant, een boek, enz., waaruit
soms de belagcbelijkste zinnen ontstaan.
Crotalen, erotalaria, z. k r ot a 1 en.

Crotoniati, z. ond. c o n t o r n o.

GROUP
Croup , m. eng. (spr. kroep; v. 't
duitsch kropf, nederl. krop, de vleezige
zak aan den hals der graanetende vogels en
een daarnaar gelijkend gezwel der halsklieren) de vliezige keelontsteking, eene ziekte
der luchtpijp, welke vooral kinderen aantast
en hoogst gevaarlijk is — croupaal,
adj. den croup kenmerkende.
Croupe, f. fr. (spr. kroep'; provene.
cropa, van duitsch -cel tischen oorsprong ;
vgl. het nederl. k r o p, duitsch kropf, wallisch
kropa, croppa, krop, en 't noordsch kryppa,,
bult, bocht) het kruis of dat gedeelte van
een paard of ander lastdier, het welk zich
van de lendestreek tot den oorsprong van
den staart uitstrekt; — eroupade, f.
een luchtsprong van een gedresseerd paard
(hooger dan de c o u r b e t t e), waarbij het de
achterpooten en het kruis intrekt; — croupier, m. (spr. kroepje) ; eig. een achter
medestander in het spel,-opziter;hl,
de helper van den bankhouder bij het fa ro
en ander kaartspel ; ook een heimelijke hulp,
ongenoemde deelhebber in eene handelszaak,
of een bedrijf.
Crouton, ni. fr. (spr. kroetón; v. croute
lat. crusta, korst) een broodkorstje ; p].
Croutons, in boter hard gebakken sneed
-jesbrod.
Crown, n. eng. (spr. kroun) kroon, eene
engelsche zilvermunt, verdeeld in 5 s h i l1 i n g s, de oude crown 2 gl. 90 ct., de
latere 2 g]. 8 7 et.; -- crownglass,
n. kroonglas, wit glas van de schoonste hoedanigheid, dat in Engeland gewoonlijk tot
vensterruiten wordt gebezigd; het onder
zich van het f1 i n t g 1 a s (z. ald.) door-scheidt
een aanzienlijk toevoegsel van loodoxyde.
eroyábel, fr. (croyable, v. croire, geboven) geloofelijk, geloofbaar.
Crubeki, n. eene turksche secte. die
het geloof aan de noodzakelijkheid der bede
-vart
naar Mekka niet deelt.
Crucidtie (spr. t=ts) f. nw.lat. (van
crucidre, kruisigen, van crux, gevit. crucis,
het kruis) de kruisiging ; -- crucifer, m.
de kruisdragende, kruisdrager; — eruciféree, f. pl. nw.lat. Bot. kruisbloemige planten ;— cruciférisch, adj. kruisdragend;
- cruciflgeeren, lat. kruisigen ; cruciflS, n. (mid.lat. crucifixum, eig. iets
dat aan 't kruis is gehecht, crucifix, provene. crucifies) een kruisbeeld, riet heilige
kruis, bet beeld van Christus aan het kruis;
— cruciffxie, f. nw.lat., de kruisiging;
— cruciform, adj. kruisvormig; —
erueigéri, in. pl. kruisdragers, naam van
verscheiden geestelijke genootschappen ; —
erueigériseh, adj. kruisdragend; —
erueiróstrisch, adj. N.H. met kruis
-vormigen
snavel.
Crudeliteit, f. lat. (crudelitas, v. crudeha, e, wreed) de wreedheid, onbarmhartigheid.
Cruditeit, f. lat. (creditas, v. crudus,
a, um, raauw) de raauwheid, onverteerbaar
-heid;
iets onverteerbaars in de maag.
;
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Crudo— zilver, het zilver, alvorens
het ter verwerking gezuiverd en met koper
geallieerd is.
eruél, fr. (van 't lat. crudylis, e) wreed,
hardvochtig, onmenschelijk, onbarmhartig;
ontzettend, verschrikkelijk, vreeselijk.
Cruor, m. lat. het geronnen bloed; ook
het bloedrood, de roode kleurstof van het
bloed; — eruentátie (spr. tie=tsie) f.
later lat. (cruentatio, van 't lat. cruentáre,
bloedig maken) het bloedigmaken, de bloed
-bevlking.
cruraal, adj. lat. (cruális, v. cros, dij,
p1. crura) tot de dij behoorend; — cru
f. dijspier.
-ralspie,
Crusade, f. (spr. kroezade), z. c r uzado.
crusca,f.it. (spr.0 =oe; v. 't oudhoogd. crust,
mid.duitsch) grusch,, grusch, krusch) de zemelen ; van daar accadémia della crusca in Florence, eig. zemelakademie, eene vereeniging
van geleerden tot zuivering der ital. taal (ge
meel van de zemelen zuivert) -lijkmenht
-- cruseanten, m. pl. onvoorwaardelijke
aanhangers dezer akademie, spraakzuiveraars, puristen.
crusta, f. lat. korst, bast ; crusta in/lainmatoria, Med. ontstekingskorst; crusta lac ta, f. de melkkorst ; crusta serpigindsa, voortvretende aangeziehtsworm; — crustaeeen, n. pl. N.H. (lat. crustacea) schaaldieren ; --- erustaeeologie, f. nw.lat.
de leer der schaaldieren ; — erustaeieten, in. pl. versteende schaaldieren ; —
erustarius, m. mid.lat., een metaalarbeider, metaaldrijver, een maker van gedreven werk, bosselwerker; -- crust tie (spr.
tie=tsie), f. nw.lat., de omkorsting; -crusteus, adj. (lat cruslósus, a, um)
korstig, bastig ; - erustodérmen, m. pl.
lat.-gr. N. R. schubbelooze visschen, visschen
met harde huid, b. v. de pantservisch.
crustuleeren, nw.lat. (van crustulum,
klein gebak, verklw. van crustum, bakwerk,
en dit van crusta, z. ald.) iets vooraf eten,
inz. voor het middageten.
crux, f. lat. het kruis; in de r. kath.
kerk ook een plechtige optocht (processie)
onder vooruitdraging van het kruis; oneig.
voor marteling, kwelling, ongemak (b. v.
deze plaats is een crux interprétum of cri
d. i. een kruis voor de uitleggers).-ticórum,
Cruzado, m. sp. en port. (spr. kroezádo; eig. de met een kruis geteekende)
portugeesche rekenmunt, met een kruis in
den stempel, de oude van t 0 0 reis = 1 gl.
15 ct., de nieuwe van t80 reis = 1 gl. 37
et.; als zilvermunt is de oude crusado = 1
g]. 57 ct., de nieuwe van 1609 = 1 g]. 64
et., die van 1718 en 1795 = 1 gl. 37 ct.,
die van 1809 = 1 gl. to et.; in Brazilië
geldt de oude crusado 1 gl. 15 et., de
nieuwe 1 g]. 37 et.; ook in Spanje eene
goudmunt van 3 gl. tot 2 gl. 60 of 70 ct.
Crypta, crypto, enz., z. k r y p— ;.
— crystal, z. kristal.
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euandoe, z. c o ë n d o e.
Cuarteron, m. (spr. koear —) eene
spaansche inhoudsmaa t= i I arroba;
vgl. cuartillo.
Cuartillo, m. sp. (spr. koedrtiéljo) eene
spaansche inboudsmaat 2 a r r o b a wijn,
en 4 arroba olie ; eene arroba wijn doet
16,07s en eene voor olie 1 2,63 liters ; ï 8
c u a r t i l l o s als korenmaat doen een fan ega (z. aid.).
Cuba, de abyssinische vochtmaat, ongeveer = 1 liter.
Cubatie, eubatuur, z. ond. k u b u s.
Cubebe, f., cubebe-peper, f. (nw.
lat. en sp. cubeba, it. cubebe, van 't arab.
kababat, perz. kabábah) staartpeper, de vrucht
van den staartpeperstruik, een' oostindischen
heester, die inde geneeskunde gebruikt wordt.
Cubiculum, n. lat. (van cure, liggen, slapen) de kamer, het vertrek, inz. het
slaapvertrek ; — cubieularius, m. bij
de oude Romeinen de slaaf, die het opzicht
over de kamers bad; in de middeleeuwen
z. V. a. kamerheer ; kamerdienaar, inz. bij
den paus.
cubiek, cubiseh, z. k u bu s.
Cubitus, ni. lat. de elleboog, voorarm;
ook de el ; — cubitaal, adj. (lat. cubitulis, e), den voorarm betreffende.
Cubras, m. pl. in Zuid- Amerika menschen, die uit de vermenging van Mulatten
met Negers zijn gesproten.
Cubus, z. kubus.
Cueulle, f. (lat. cuci,illus, m., later lat.
cuculla) eene kap, inz. reiskap, kaproen ;
ook het schouderkleed van velerlei monniken , z. scapulier; -- cuculláris, m.
Anat. de monnikkapsspier, eene spier in den
nek, die de gedaante eener af hangende monnikskap heeft.
C.ucurbita, f. lat. (fr. cucurbíte) de
kauwoerde, kalebas; Chir. de laatkop; Chem.
een kalebasvormige destilleerkolf met langen
hals; — eu..urbitacéën, f. pl. Bot.
kalebasvormige planten; — eueurbitátie (spr. tie tsie), f. Chir. het koppenzetten ; mid.lat. Jur. eene soort van teensontrouw (felonie), wanneer een leenman
met de naaste bloedverwanten van zijnen
leenheer vleeschelijken omgang houdt.
Cucuyo, m. (uit de taal van Haïti)
de lichtgevende springkever in Amerika.
Cudbeard, eng. (spr. küdberd, ver
naam des uitvinders Dr.-basterdvn
Cuthbert Gordon) ook persio en roode indigo, m. eene donkerroode verw, eene
soort van orseille, inz. tot verwing der wol
en zijde, die niet slappen bijtenden ammoniak bereid wordt uit het wijnsteenachtig
mos, of mos der Canarische eilanden, en
als poeder gedroogd wordt verzonden. In
Schotland heet zij ook c o r c a r (v. 't eelt.gad. corcur, het hoogrood, scharlaken).
lat. chorda)
Cuerda, f. sp. (eig. strik
eene lengtemaat in Valencia, van ruim ! 5
meters.

--

CULILABAN.

cui Bono? lat. tot wat einde? waartoe
dienstig? wat zal 't baten?
Cuiras, z. kuras.
Cuisinière, f. fr. (spr. kwizi-njèr'; van
cuisine, keuken, it. cucina, lat. coquina) eig.
de keukenmeid; een cilindervormige blikken
braadtoestel op 4 poolen.
Cuissage, f fr. (spr. kw-i-sá-zj'; van
cuisse, dij, en dit van 't lat. coxa) het recht
dat zich de heren in de barbaarsche tijden
van 't leenrecht hadden aangematigd, om in
het bed der pasgetrouwden een been en eene
dij te leugen. 't Was eene symbolische voor
oudere recht van c u lage,-stelingva'o
z. ald.; — cuissière, f. (spr. kwi-s—), de
lederbedekking des trommelslagers over de
linkerknie.
suisse—madame, f. fr. eig. damesof vrouwedij; eene soort van langwerpige peer.
cul, in. fr. (spr. ku; van 't lat. culus) het
achterdeel, de stuit ; — eul de Paris,
m. (spr. ku d'pari) een valsch of aangezet
achterdeel, een kort rokje of ander opvul
om de japonnen der dames van achte--sel
ren te doen uitstaan ; — eul de jatte,
m. (spr. ku d'zjdlt') een mensch zonder
beenen, die enkel in een' bak (jatte) zich
kan voortsleepen ; — cul de lampe, m.
(spr. Inc d'lanp') bij boekdrukkers : het sieraad of vignet aan het einde van een hoofdstuk of boek ; — eul de sae (spr. ku
d'sák) een zak, eene straat zonder uitgang,
Bene doodloopende of blinde straat ; —
culage, f. (spr. kulá-z j' ), of p r as 1 i b at i e, jus primae noctis, lat., jus cunni gi,.
mid.lat. ouder 't leenstelsel het recht, dat
de jonggehuwde verplichtte om den eersten
bruidsnacht bij den landheer door te brengen ; het recht der voorproef (later kon dit
recht afgekocht worden, en de afkoopsprijs
heette s c h o r t e g e 1 d); — eulasse, f. het
achterste gedeelte van een kanon, geweer,
pistool, de kamer, staartschroef: ook het
ondervlak van een' gezetten diamant ; —
culbas, m. (spr. kubá) een kaartspel,
waarbij men zich vooral van zijne kaarten
poogt te ontdoen ; — eulbute, f. (spr..
kuulb it') de buiteling, val over 't hoofd;
— eulbuteeren, buitelen, tuimelen, over
't hoofd omdraaijen ; doen vallen, in 't verderf storten ; overhoop werpen (den viand).
Culdees, m. pl. eng. (spr. k'uldies) of
culdéërs (ontstaan uit het lat. cultóres
Dei) schotsche en iersche geestelijken, kluizenaars en monniken, die biddend en predikend in het land rondtrokken tot omstreeks de 15de eeuw.
Culéus, m. lat. een lederen zak, waarin
oudtijds de vadermoorders genaaid werden,_
te gelijk met een' aap, een' haan en eens
adder ; overtreksel, foedraal, scheede ; ook
de grootste oud.-rom. vochtmaat, houdende
517 liter.
culex, m., pl. cuttces, lat. N. H. muggen;
— culieíden, pl. mugachtige dieren.
Culilaban of culilawan, m. Bot.

CULINAIR.
de zeer aromatische bast van een' boom
der Moluksche eilanden, door Linneus onder
de familie der laurieren gerangschikt.
culinair, adj. lat. (culinar2us, a, um,
van cul(na, keuken) wat tot de keuken, de
spijsbereiding behoort.
culmineeren, nw.lat. (van culmen ,
top, kruin) ristron. door den meridiaan gaan
en gevolgelijk de grootste boogie, den hoogsten graad, het toppunt bereiken ; -- Culminatie (spr. t=ts), f. de doorgang der
sterren door den meridiaan ; — culminatie— of culmineerpunt, het punt, waar
eene ster door den meridiaan gaat, haar'
boogsten stand aan glen hemel bereikt, het
toppunt; de hoogste trap of graad.
culmus, m. lat. de halm, stengel der gras
ver -plante;—cumi,.pLnwlat
plantenstengels.
-stenigva
Culot, m. fr. (spr. kuló, van cul, z. ald.)
het laatst uitkomend kuiken van een broedsel, nestkuiken ; het laatstgeboren kind; de
jongste of laatst aangenomene in een gezel
een stengelvormig sieraad aan-schap;Ar.
het korinthisch kapiteel, waaruit gebladerte
komt ; -- culótte, f. fr. eene broek, een
manskleedingstuk, dat van de middel tot
de knieën reikt, korte broek (vgl. pantalon); ook het vlammig doorgerookte onder
een' pijpekop.
-gedltvan
culpa, f. lat. de schuld, het vergrijp, de
fout; in culpa, in schuld, strafbaar; extra
culpam, buiten schuld; mee culpa, (als uit
roep), mijne schuld ! culpa late, eene breede,
d. i. eene grove, zware schuld; c. levis, eene
lichte, geringe schuld; — culpam p r w s t e er e n, borg blijven voor schade, die door ach
veroorzaakt, schadevergoeding-teloshid
geven ; - eulpábel, adj. (lat. culpabtlis, e)
schuldig, strafbaar; -- culpabiliteit, f.
nw.lat. strafbaarheid; — culpeus, adj.
nw.lat. door onachtzaamheid schuiddragend ;
— culpeeren (lat. culpi re) beschuldigen;
-- culpiteeren, z. v. a. c u 1 p e e r e n.
Cultellátie (spr. tie tsie), f. nw.lat.
(van cultelldre, landmeten) het stukswijze
meten der hoogten.
cultiveeren, enz., z. ond. cultuur.
Cultorísten, p1. m. Litt. spaansche
dichters, die al de verdiensten der poëzie
aan de vormen van den stijl toekennen ; -cultOrismus, n. het stelsel der cultoristen.
Cultriróstres, n. pl. lat. (van cutter,
mes, en rostrum, snavel) messnavels, eene
vogelfamilie, tot de steltloopers behoorende,
met een' zeer langen, van snijdende randen
voorzienen bek, waaronder men b. v. de
gaapbekken (hyans) telt.
Cultuur, f. lat. (cultura, van colere,
verzorgen, verplegen, bearbeiden; vereeren,
enz.) de bouw, aanbouw, veldbouw, het ontginnen, bearbeiden, plegen der velden, planten, enz., b. v. boomcultuur, de boomteelt; oneig. de aankweeking, vorming, beschaving, veredeling, verfijning, ontwikkeling,
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oefening of scherpin g van den geest, van de
vermogens van verstand en hart; c u l t u u r
(t e r kunsten , enz. , vlijtige beoefening
daarvan; -- eultuurpianten,f.pl. kweek
-plante(igovrsmetn'wild
wassende planten); — Cultus, m. lat. (fr.
culte, spr. kuult'; eig. bearbeiding, verpleging; dan : vereering, enz.) de eeredienst, de
openbare, uitwendige godsvereering; ook de
kerkelijke gebruiken ; — cultiveeren,
niid.lat. (cultivate, fr. cultiver) bouwen, aan
bearbeiden, ontginnen; aankweeken,-bouwen,
aanfokken ; oneig. ontbolsteren, vormen, beschaven, verbeteren ; oefenen, b. v. het ver
beoefenen, b. V. de kunsten, weten -stand;
iemands vriend -schapen;kw,b.v
enz.; eene gecultiveerde natie,-schap,
een beschaafd volk ; — cultiveerbaar,
adj. bebouwbaar, vatbaar voor beschaving,
veredeling, enz. ; --- cultivateur, m. fr.
(spr. kuultic—) een akkerman, landbouwer,
hoer; ---- cultivator, m. nw.lat. een samengesteld akkerwerktuig van eng. vinding,
waarmede, onder groote uitsparing van tijd
en kracht, de oppervlakte van bouwland
wordt omgewerkt, bestrooid, gelijkmatig gemengd en van onkruid en wortels bevrijd;
tot dat werktuig behooren de e x s t i r p ator, scarifictztor, roerhaak, egge,
enz. ; — eultivátie (spr. tie—tsie), of
cultiveering, de aanbouw, bebouwing;
de oefening, veredeiing.
cum, lat. riet; cum annéxo petito, z. p et i t u m ; -- c((Ct appertinenti-is, z. app e rt i n e n t i ë n; — cum approbatióne, z. onder
a p p r o b e e r e n ; -- cum beneficio inventaris,
z. ond. beneficium; — cum bona venga,
z. venia ; — cum comminatione, z. ond. c o mm i n e e r e n; -- cum con firmatióne judicáli,
z. ond. con f i r m e e r e n ; - cum facultdte
ordinarii, z. ordinarius ; — cum grano
salis, z. ond. Branum; — cum impétu, z.
impetus; ---- cum infam)'a, z. ond. inf a ani ; -- suns licentga superiórum, z. ond.
licet ; — cum notis variorum, z. ond. nota;
— cum omni causa, z. ond. causa; — cum
privile(i o, z. ond. p r i v i 1 e g i u m; — cum
protestatióne, z. ond. protesteeren; —
cum re fusidne sumticum-, z. ond. r e f u n d e eren; -- cum reservat-idne, z. ond. r e s e rv e e r e n ; --- cum sessifine et vote, z. ond.
s e s s i e; — cum spe succedéndi, z. ond. s p e s.
Cumana, f. Bot. de ind. moerbezieboom.
Cumarine, f. Chem. Bene kamferachtige stof, die in de tonkaboonen, het sterleverkruid, de steenklaver en eenige andere
planten voorkomt.
cuminrz-um, n. lat. (gr. kymfnon, V. oosterschen oorsprong: arab. kammoen, hebr. kam
Bot. de komijn, tuinkonijn ; cu-mini-m6n)
semen, bet tuinkomijnzaad, een geneesmiddel.
cumuleeren, lat. (cumalPre) ophoopen,
te gelijk aanbrengen ; ook verscheidene ambten te gelijk bekleeden en de daaraan ver
trekken; van daar Cu--bondevrl
muleering der i n kom- (en ; — cumu-
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1€ tie (spr. t=ls), f. nw.lat. de ophooping,
opstapeling; Rhet. eerre figuur, waardoor
men verscheidene denkbeelden achter elkander voorstelt en als 't ware opeen stapelt,
in tegenst. met d i s t r i b u tie; cumulatio
actiónum, Jur. de ophooping der rechtsvorderingen, de samen'roeging van velerlei aan
zelfde stuk ; — CUMU--klachteni
latief, adj. aan - of ophoopend .
cum uxore, lat., z. u x o r ; — cum vena,
z. v e n ia ; — cum voto illimittito, z. v o t u m.
cuncteeren, lat . 'cuncti ri) toeven, dralen, talmen ; — eunctátie (spr. tie=tsie),
f. (cunctatio) het verwijl, toeven, de draling,
vertraging; — cunctátor, m. een talmer,
draler, schoorvoeter, uitsteller, sammelaar,
wikken en weger.

cuneaal, cuneïform, enz., z. ond.
cuneus.
Cunétte, ook c u v e t t e, f. fr. Mii. eene
afleidingsgracht in het midden van eene
droge vestinggracht, om het regenwater of
ander vocht af te leiden ; aan den binnen
zij soms met palissaden of niet-kantis
creneleerwerk voorzien.
cunéus, in. lat. de wig, keg, kegge; cuneus
cuneicm Irudit, lat. sprw. de eene wig drijft
de andere uit ; wie een ander drijft, staat
zelf niet stil; — cuneaal, cuneair.

(AURA.
kunnen wordén ;

— cupool– ijzer, het
ruwijzer, door omsmel tin g gezuiverd.
cuprum, n. lat. koper ; cupri Oores, f. pl..
Chem. koperbloemen, gesublimeerd koper
-oxyde;
cuprum ustum, gebrand koper.
cura, f. lat. de zorg, verzorging, voorzorg,
bemoeijing, oppassing , verpleging ; k u u r
(z. aid.); ook Cura, de godin der zorg
en onrust ; Curse, f. pl. de wraakgodin
haren zetel aan den ingang der-ne,di
hel hadden ;— cura absentís, de zorg voor het
vermogen eens afwezigen ; C. animárum, de
zielezorg; c. bondrum, het goederen- of ver
beheer; c. extraordinaria, een buiten~-mogen
gewoon goederenbeheer voor meerderjarigen,

die onbevoegd tot eigen beheer verklaard
worden ; C. genera lis, beheer van tiet ge
vermogen; C. legitimna, eene naar wet--hel
lelijke verplichting aanv aarde voogdijschap;
c. prodigórum, goederen-beheer voor ver
renlis, beheer van 't vermogen-kwister;c.
eens persoons; C. sexus, voogdijschap over
eene vrouw; c. testamentarta, de bij testament bepaalde voogdijschap; c. ventris, het
beheer van het vermogen eens nog origeboren kinds van een' gestorvene ; pro cura,
voor gedane moeite of bezorging; — Cu-

reeren (lat. curare, eig. zorgen, verzor-

fóliseh, adj. Bot. met wigvormige blade-

gen) in ziekte over iemand gaan ; genezen,
herstellen ; -- curabel, adj. nw.lat. geneeslijk, geneesbaar, wat genezen kan wor-

ren ; — cuneïróstrisch, adj. N. H.
wigbekkig.
Cuniculus, iii. lat. eig. het konijntje ;
Mil. een onderaardsche gang, eene mijn ; --cunieularius, m. de mijnwerker.
Cupél,f.(fr. coupelle, van 'tlat.cupa), kap e 1, kuip of vat, vervaardigd uit gecalcineerde

den ; —

curati,1a), het ambt eens curators, de
voogdijschap, momberschap — eurátiO

beenderen, tot poeder gebracht en vervol-

minverlangen) zoon van Venus, gewoonlijk
afgebeeld als een knaapje met boog en pijl
somtijds ook met eene toorts in de-koer,
hand ; vaak verwisseld met den god der
liefde, den minnegod, A m o r, bij de Grieken Eros.
Cupo, in. it. eene italiaansche korenmaat = 3,2455 liter.
Cupool —oven of k o e p e 1 - o v e n, een

(spr. t=ts), f. (lat. curato) de genezing
— curatief, adj. nw.lat. genezend ; -curator, m. lat. een voogd, rechtsverdediger, beschermer, verzorger, raadsman; toeziener of plaatsbekleeder van eenen persoon,
die wel niet onmondig, maar buiten staat
is zijne eigen zaken te beheeren ; bij, die
belast is reet het bestuur van onbeheerde
of verlaten zaken ; ook een schoolvoogd, opzichter eener inrichting van hooger onderwije ; curator abséntis, de voogd des afwezigen, wiens verblijf niet bekend is; C. bonorumn, de raadsman of voogd in het ver
schuldenaars, die niet kunnen-mogenva
betalen ; C. daltvus, de door de overheid
aangestelde voogd ; c. furiosi, de voogd eens
krankzinnigen ; C. hereditãtis, de voogd der
erflating ; C. honain'is mente capti, de voogd
eens zwakhoofdigen, onnoozelen ; c. litis of
ad bites, 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
van 't gezament lljk ver mogen ; C. prod gi, de

ijzer- of mijnoven, een ter oorsmelting van het
ruwijzer gebezigde oven, die op een' vasten
grondslag rust, in tegenoverstelling van stort
vrij han:...^n en om hunne as gedraaid-ovens,di

voogd eens doorbrengers; C. sexus, oogd
eener vrouw; c. ventris, de beheerder van
't vermogen eens nog ongeboren kinds van
een' overledene ; eurator^o nomine, nww.lat.

cuneiform, adj. wigvormig ; — eufeï-

gens niet water tot pap gemaakt, w aar van
men zich tot het kupelleeren bedient; —

eupelleeren, kupelleeren, scheikunstige bew erking, door middel van welke men
het zilver van de andere metalen, waarmede
het gemengd is afscheidt ; het zilver afdrijven ; — cupellátie (spr. t=ts), afdrijving van het zilver, de op de kapel
bewerkte scheiding van het zilver en het

lood.
Cupiditeit, f. lat. (cupp iditas, van cuidus, begerig, cupÈ e, begeren) de begeer
,

gretigheid, happigheid, het water--lijkhed,

tanden ; — Cupido, ni. lat. (eig begeerte,

eurabiliteit, f . de geneesbaar heid ; — curandus, ni., euránda, f..
lat. hij of zij, die onder een' curator (z.
lager) staat ; — euraat, m. een geestelijk plaatsbekleeder; — euratéle (nw.lat.
;

CURAÇAO —
in naam des voogds, of als benoemd curator; --- curatorium, n. het voogdijschap,
toezienerschap; het; aanstellen eens voogds
of toezieners, verdedigers, enz. door de regeering.
Curacao of curassao, m. eerre likeur
uit oranje -appelen, zoo geheeten naar liet
westind. eiland van dien naam ; --- curacaospin, z. oranje -spin.
Curar, curare, ,1. het plantenvergift,
waarmede de volksstammen aan den Orenoco
hunne pijlen vergiftigen ; -- curarine, f.
een alkali uit de plant, die deze giftstof
levert.
Curas, curassier, z. kuras, enz.;
— curassao, z. e u r a c a o - curasso, z. hock o ; — curatele, curatie,
curator, en z., z. ond. aura.
Curclma, f. nw.lat. (v. 't: arak. koer koeun, karkam, hebr. karkGm) de geelwortel,
indische saffraan (terra men lo), waarvan de
wortel eene gele verfstof oplevert , -- curcuma—papier, n. papier, dat met die verf
gekleurd is en door de scheikundigen-stof
vaak als proefmiddel wordt gebezigd ter herkenning van loogzouten ; ---- curcumine,
f. de daaruit ],-beide -erfstof.
curcyf, z. cursief, ond. currénde.
Curé, ni. fr. (van 't lat. cure us, z. c uraa t, ond. eura) een priester, pastoor; ook
een pelsmantel, pelsrok.
Curée, fr. (oudfr. curée, courée, corée,
provene. en oudsp. corada, it. corata, carob,
de het hart omgevende deden, hart, long
en lever, het ingewand, van 't lat. cor, hart)
bij jagers: het jachtrecht, d. i. wat de honden van 't neêrgelegd wild wordt voorgeworpen ; curée maken, de honden door
oefening van het jachtrecht op de jacht
verhit maken.
cureeren, z. ond. coca.
Curétte, f. fr. (van curer, reinigen,
ontruimen ; van 't lat. cur«re, verzorgen,
rein houden) Chir. de steenlepel, een heelmeesters- werktuig, dienende om vreemde lig
kleine steenen uit de blaas te ver -ehamnof
na vooraf in dit ingewand eene-wijdern,
genoegzaam groote insnijding gemakt te
rebben, blaasruimer.
curia, lat., of curie, f. bij de oude Romeinen eerre volksafdeeling of wijk, waarvan
Romulus er 30 instelde; het vergaderhui
eener curie, ook het vergaderhuis des senaats; van daar in 't algemeen het raadhuis; de raadsvergadering, raad; het gerechtshof; ook eene stichtswoning, een dom
in curia, op het raadhuis; curia feu--huis;
dalis, z. ond. te u d u m — roomsche
Curie (curia rornizna), thans: alle pauselijke beambten en gerechtshoven ter uitoefening van het algemeen kerkerecht ; ook in
het algemeen de pauselijke regeering of het
hof van den paus; — curiaal, adj. lat.
curictlis, e), in den stadhuis- of hanselarijstijl, vormelijk ; — curialiën, n. pl.
(curialTa) formaliteiten van den bureau- of
;

;
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stadhuisstijl, eerbenamingen in titels ; -euriaal—stijl of stilus curiae, de gerechlelijke of bureau- schrijfstijl ; — curialísten, m. pl. nw.lat. zulke R. Katholieken,
welke den paus eene onbeperkte macht in
de kerk toekennen, in tegenstelling met de
E p i s k o p a l i s t e n (z. old.); curs, t'ian,
lat. naar curiën, volgens wijken ; — curiaat—stem, z. ond. votum ; --- curio,
in., pl. curiÓnen, de hoofden der oud
Ie gelijk priesters-romeinschuë,d
waren.
curiëus, adj. (lat. curiósus, eig. zorg
cura; fr. cucieux) nieuwsgierig,-iuldg,van
weetgierig; ook zeldzaam, zonderling; —
curioziteit, f. de nieuwsgierigheid, weet
zeldzaamheid; — curiozitei--gierhd;
ten,f.pi., of lat. curiosa, n.ril. zeldzaamheden,
merkwaardigheden ; bezienswaardigheden ;-curiositPtis causa, fr. par curiosité, om de
zeldzaamheid, uit, nieuwsgierigheid.
Currency, n. eng. (v. 't lat. curr(re,
loopen) liet oinloopsmiddel, het. in omloop
zijnde geld, inz. papieren geld ; ---- eu.rrénde, f. (spr. cc=rye) loopkoor, koor van arme
knapen, die hi Duitschland langs de straten
zingen ; — crrendãnen, nl. 1;!. loopzangers, straatzangers, arme scholieren, die
van huis tof huis gaan zingen ; --- Current, adj. (lat. crdrreos; part. v. currérre,
cureëntis, afz. v. a. c o u ra n t,;
gekort a. c., van het loopende, d. I. het tegenwoordige jaar ; 7nensis curréntis, van de
loopende luaatid ; ---- curréntsehrift, f.
hoogti. (spr. Iroecréntsjrie/t) de gewone duit
schrijfletter,; -- curriculum vitae, n.-sctle
lat. de levensloop, levensgeschiedenis; —
curricle, eng. (stir. Icdírrikel) een licht
rijtuig mei twee Nvielen; z. v. a. e a r r i o 1 e;
--- curseur, m. fr. de looper op eene
schroef ., ook de beweegbare draad in een'
mikrometer, om den schijnbaren diameter
eener ster te meten ; -- cursief of cursiefetter, f nw.lat. eerre scheefliggende
of schuinsche drukletter, bij de Franschen
italique geheeten; vgl. drukletters;
—.- cursim, adv. lat. vluchtig, oppervlakkig;
-- cursor, nl. een looper, renbode ; -cursÓrisch, cursore, adj. et adv. ach
iets lezen ; eene-ternvolpd,P.
cursorische lezing, eene onafgebrokene
of voortloopende lezing, in tegenst. met de
statarische d. i. de staande of vertoevende ; --- m. lat. de loop ; inz
de leergang, P. v. de eerste historischhe
cursus, de eerste leergang in de geschiedenis; ook de leerbaan of de gansche sa
wetenschappen van-menhagdrks
ééne soort op hoogescholen, enz.; -- curseeren, z. courseeren.
Curry, n. eng. (hindost. kh uia, d.i. eik;.
genietbaar) eene oostindische kruiderij, die uit
de tot poeder gebrachte bladeren van ver
aromatische planten bestaat ; in sa--scheidn
menstellingen : spijzen, die daarmede gekruid
zijn ; - curried, adj. daarmede gekruid.
---

,

,
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Curseur, cursief, cursor, enz., z.
ond. currency.
Curtátie (spr. t-ic tsie) of curtee-

steekwoord: i\luz. het leeken, 't welk aantoont, dat de noten eener stem op de vol
bladzijde in den zelfden sleutel voort -gend
: -- custodiaat, nw.lat. liet wach--gan
terschap ; de post van custos ; de waardig
kroonwachter in Hongarije ; —-heidvan
custodie, f. (lat. custod)a) de hechtenis,
gevangenis, bewaking — eustodiëeren,

ring (van 't lat. curtre, verkorten) Astron.
de verkorting, verkorte afstand, de afstand,
die Bene planeet van de zon zou hebben, als
bare laan met het vlak van de ekliptika
overeen kwam.

.

;

Curucu, of curucuru (spr. u- =oe;
brazil. curucui) de zijdekoekoek, een naar
de kraai gelijkende vogel in Guiana, enz.
Curucueu (spr. u oe) m . eene braziliaansche, zeer venijnige slang, van 3 tot 6
voet lengte ; de door haren beet veroorzaakte
ziekte.
curllisch, adj. (lat. curulis, e), de
eurulische stoel (sella c ur-ulis), de corezetel of troon der oud-rom. koningen, later
die der drie opperste staatswaardigheden,
namelijk der consuls, pretors en wdilen, welke
laatsten deswege aediles curifles heetten.
Curve, f. lat. (curve, stil. linea, van
curvus, a, uni, krom) Geom. Bene kromme
lijn, inz. zulk eene, die naar Bene zekere
wet is beschreven, b. v. de cirkel-omtrek,
de ellips, enz . -. — curvatuur, f. de
kromn;;ng -- cur ^ ceren, krommen ; --eurvicaudisch , adj. N. H. nw.lat. krom staar tig; — curvicaulisch , adj. Bot.
met krommen stengel ; — curv ieóllisch,
adj. N.H. kromhalzig; ---- curvicóstisch,
adj. kromribbig; — curvidéntisch, adj.
kromtandig — curviflórisch, adj. Bot.
met gekromde bloemkroon ; --- eurvifólisch, adj. met gekromde bladeren ;
,

;

-

;

curvigraaph, ni. een werktuig, om krom me lijnen te trekken ; — curvilineair,
adj. kromlijnig; — curvinérvisch, adj.
Bot. met kromme bladribben ; ------ curvipédisch, adj. N. H. krombeenig; — curviróstrisch, adj. NIH. kromsnavelig ;--curvisétiseh, adj. met kromme borstels
of rughar en ; — curvispíniseh, adj.
niet kromme stekels; — curviteit, f. de
kromheid, kr omte
Cusi, m. sp. (spr. koezi) Bene maat voor
droge waren in Spanje = 4 5i5 kilo.
Cítstard, n. eng. eijerkoek, eijerkaas,
,

.

vlade, een geliefd eng. gerecht.

Custodiaat, custodie, enz., z. ond.
custos.

Custom, n. eng. (eig. gewoonte, gebruik ; vgl. costume) tol ; — customhouse (spr. kusturn- hous), het tolhuis; —

eustompenny, inkomend recht voor
buitenlandsche waren in Engeland; ook de
terugbetaalde tol bij wederuitvoering van
buitenlandsche waren.
Custos, ni., pl. custodes, lat. een
bewaker, hoeder, opziener, b. v. van eerre
bibliotheek., een kabinet van zeldzaamheden,
penningen, enz.; de koster, kerkwachter ; bij
de boekdrukkers: de aan den voet eener
bladzijde afzonderlijk geplaatste eerste letterr e ep van de volgende bladzijde (nu bijna
niet meer in gebruik), de bladwachter, bet

bewaken.
CutiS, f. lat. de huid, inz. de eigentlijke
huid of lederhuid (onder de epidermis of opperhuid) ; cut-is anserfna, de ganzenhuid;
cutis callósa, (Ie vereelte huid, eelt ; —
eutitis, f. nw.lat. de huidontsteking.
Cutter, eng. z. kotter.
Cuvétte, f. fr. (van cure — lat. cuppa,
kuip) een kuipje, een klein waschvat, een

vat voor spoelwater; ook voor regenwater
van de daken ; een bak onder een' bloempot; ook z. v. a. c u n e t t e.
Cwierc, ni. eene poolsche inhoudsmaat,
= 32 liter.

Cyaan of cyanogenium, nl. gr.
(van kycíiic os, donkerblaauw) de blaauwstof,
blaauwzuurstof, cone verbinding van stikstof en koolstof, de bazin van het blaauwzuur, door Gay-Lussac in 1815 ontdekt, en
hoogst merkwaardig als het eerste voorbeeld van een samengesteld radicaal, d. i.
van een samengesteld ligehaam, dat zich in
zijne verbindingen als een enkelvoudig lig
gedr aagt ; --- cyanáten, n . pl.-cham

zoutemi, gevormd door de verbindingen van
liet blaauwzuur; — eyáne, f. (gr. k^ Luios)
de blaauwe korenbloem; -- cyanélla, f.
nw.lat. de kaaplelie, kaapsche affodil; --

cyanieórnisch, adj. N. 11. gr. met
blaauwe voelsprieten ; — cyaniet, m.
Miner, blaauwe schort, eerre talksteensoort;
--- cyanipédisch, adj. N. H. nw.lat.,
blaauwvoetig ; cyanipénnisch, adj.
blaauwvleugelig ; — cyaniróstrisch,
adj. met bl aauw en snavel ; — eyanocárpisch, adj. Bot. gr. met blaauwe
vruchten ; -- cyanocephálisch, adj.
N.11. btaauwhoofdig; — cyanocóllisch,
adj. N. H. nw.lat. blaauwhalzig ; — cyanoférrum, n. Chem. het lhlaauwzuurhoudend ijver --- adj.
N. H. nw.lat. blaauwbuikig; -- cynaogyniseh, adj. Bot. gr., met blaauwe
stijltjes ; —cyanoidisch,adj . korenbloem
htig --cyanoleukisch,adj. blaauw en-ac
Wit — eyanometer, m . Phys een door
de S a u s s u r e in 1790 uitgevonden werk
bepaling van den graad-tuigo,menf
der blaauwe kleur van den hemel en daar
te gelijk van de zuiverheid der lucht;-dor
het bestaat uit eerre in 51 velden gedeelde
plaat, welker kleuren van het lichtste tot
het donkerste blaauw afwisselen ; — eyanopathie of cyanosis, f. Med. de
blaauwzucht ; -- cyanophlyktisch,
adj. blaauw gevlekt ; -- eyanophthálmisch, adj. N. H. blaauwoogig; — Cyauopódisch, adj. blaauwvoetig ; — Cy;

;

;
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anoptériseh, adj. blaauwvleugelig ;

cyanopygisch, met een ' blaauwen aars;
-- cyanopyrrhisch , adj. bl aauw en
roodgeel ; -- eyanoróstriseh, adj. N.H.
nw.lat., met blaauwen snavel; — cyanÓtisch, adj. gr. Med. blaauwzuchtig; íá.H.
blaauwoorig; --- cyanovéntrisch , adj .
N. H. nw.lat. blaauwbuikig ; — cyanu
gr. blaauwstaartig; --- cya--risch,adj.
nuráten, n. pl. Chem. verbindingen an
cyanogenium niet enkelvoudige ligchamen.
Cyáthus, rn. iat. (van 't gr. hijjat/ios)
een beker; Ctiir. de laatkop , ook Bene maat
der Ouden, ruim f -2 liter, verdeeld in 10
eochlearia; 864 cyathi deden een'
m e t r e t u s; als maat voor droge waren
gingen er i15 2 c^ a t h i in een' m e il i m-

n u s; — cyathifórm of cyathódiseh, adj. nw.lat. bekervormig.

Cybéle of Cybébe, f. gr. (K y b é 1 c
of K v- b 0 b e) Myth. de alkoningin, alvoedster, de verpersoonlijkte natuur, het symbool
en de godin der vruchtbare aarde, eene
oorspronkelijk phrygische godin, later met
Ops, Rhea en Vesta vereenzelvigd, van daar
de moeder der goden, de goede moeder (mater deddruem, alma mater) genoemd.
Cybomantie (spr. 1 1s) f. gr. (van
Jci bos, teerling; vgl. e u b u s), waarzeggerij
uit dobbelsteenen.
Cyclamen, n. nw.lat. (lat. (yelámïnos,
V. 't gr. kyklámznos, kyklámtinon, kyklarnís)
varkensbrood, eene plantsoort met vleezigen
knolwortel en welriekende bloemen.
Cydonia, f. gr. (kydonia) en lat., de
kweeboom; ook z. v. a. c y d o n i u m, n. de
kweepeer (naar de stad Cydon op Kreta.
Cykloop, nl . (gr. Kyklöps, lat. Cyclops)
Myth. d. i. rondoog, bij Homerus een reus
volksstam op Sicilië; in de latere-achtige
Myth. de reusachtige knechten van Vulcanus,
met één rond oog in het midden des voor
ook eene soort' van schaaldieren met-hofds;
zwemvliezen ; — eyklopea, f. een rom.
dans, waarbij de cyhloop Polyphemus werd
voorgesteld ; — cyklopie, f. eenoogigheid.

Cykloptedle, somtijds gebruikt voor
enc yklopaedie (z. ald).

Cyklopea, cykiopie, z. c y k 1 o o p.
Cyklus, m. gr. (kyklos) een kring, omloop, omvang; tijdkring, tijdring, een zeker
aantal jaren, na welker verloop de zelfde
verschijnselen weder in de zelfde orde plaats
hebben, inz. in de mathematische chrono
gebruikelijk ; zonne - eyklus (cyclu s-logie
soláris) een zonnecirkel, een zonnekring of
maan - cyklus,
tijdring van l8 jaren
maankring, maancirkel, een tijd van 19 jaren; — indictie - cyklus, schattingscirkel, eene reeks van 15 jaren ; --- ook beteekent cyklus, eene reeks van samenhangende dingen, die een gemeenschappelijk
middelpunt hebben, eene reeks van volks
historische verdichtingen,-overlingf
van daar cyklische dichters, gr. epische dichters na Homerus, wier gedichten
; —
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in eene samenhangende volgrij gerangschikt
waren ; — Cykláden of Cykládisehe
eilanden , n. pl. de kring- of cirkeleilanden in den gr. archipel of de lEguïsche zee
(Delos, Paros, Navos, Scyros, Cea, enz.),
zoo geheeten, dewijl zij als in een' c y k 1 u s
of cirkel liggen ; -- cykloïde, f. Math.
de radlijn, roltrek, eenti kromme lijn, die
door een punt in den omtrek van een rad,
dat op eerre rechte lijn omwentelt, wordt
beschreven ; -- eykloïdaal, adj. radlijnig; -- cykloïmbus, m. bolgebogen kring,
eene kromme lijn (curve) van dubbele
kromming, op de oppervlakte eens cilinders
met: cirkelvormige bazis beschreven ; -- cyklometrïe, f. dc cirkelmeting, de gezamentlijke formelen, die lusschen den cirhelboog en zijne sinussen, cosinussen, tangenten, enz. bestaan : een der gewichtigste
en schoonste gedeelten der nieuwe analysis;
— eyklorama, n. rondomzicht, eene
schilderij, die den aanschouwer een' geheelen horizont of ook de achtereenvolgende
gebeurtenissen van een zeker tijdvak (e

zien geeft.
Cylinder, m. gr. (ky1?n ros; van kylifl(lein, rollen) c i 1 i n d e r, eene ronde zuil,
eerre rol, een ligchaam, begrepen tusschen
twee gelijke evenwijdige cirkels; in 't alge
ieder rolvormig (rond en langwerpig)-men
ligchaam ; --- cylinder - spiegel, m . een
metalen of stalen cilinder met sterk gepolijste oppervlakte, waarin de voorwerpen
zich zeer misvormd vertoonen ; — eylíndrisch , adj. rolrond, zuilvormig; -- c y1 i n d r i sc h e voet, een rolvoet; -- cylindrieten, m. pi. r olschelpdieren ; -eylindroide, f. een rolvormig ligchaam,
waarvan de omtrekken van het grond- en
bovenvlak geene cirkels, maar andere kromme
lijnen zijn ; --- eylindrus horodicticus, eene
uurzuil, een zonnekvijzer in de gedaante van
een' cylinder; c. pyi , otechnácus, eene stormrol, een stormblok, een met handgr anaten

gevulde cilinder; -- cylistiek, f. de bui telkunst, de kunst om op het hoofd te staan
en met de handen te loopen, enz.

Cyllosis, z. k y 11 o s i s.
Cymbaal, n. of Gymbel, f. (van 't.

lat. cymb)ilum, gr. kymbálonz) een klankhek
hu koord, ook een orgelregister van-ken;

samenstemmende klokjes — eymbalist,
m. de cv mbaaispeler ; — eymbaloi
gr. bekkenvormig, klokvormig.-disch,aj.
Cynánche, f . gr. (kynanchc, d i. eig.
hondskeelontsleking, van lion, hond, en
ánchein, worgen) Med. eene soort van keelontsteking, bij welke de zieken de tong
uit den mond laten hangen, even als de
hijgende bonden ; cynánehum,, n. nw.lat.
Bot. ezelsmelk, liegevanger, eerre vergiftige
pl;;ntsoort, bij ons als pronkgewas voorkomend ; --_ - cynanthropie, f. de watervrees van een door een' dollen hond gebeten mensch, de hondswoede ; ook eene
soort van melancholie of manie, bij welke
;

-
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de zieke zich verbeeldt in eenen hond te
zijn ver ander d ; — cynegetiek , f. (gr.
kynPgetiké ; V. kynégétés, d. i. eig. hondeleider: jager) de jachtkunst, ,jacht; — Cyniatrie f . (van iãtrós, arts) de honden
cynicus, m. (van ltiyni--artsenijku;—
kós, hondsch) een hondsche wijsgeer, de
spotnaam Van eene door A n t i s t h é n e s in
Griekenland gestichte secte, die geene zwarigheid maakte om alle natuurlijke verrichtingen, die wij onwelvoegelijk noemen, opentlijk te doen ; een schaamteloos, zedeloos
mensch ; — cynisch, adj. hondsch;
schaamteloos, onbeschaamd, vuil, zw'ijnachtig ; haveloos; ontuchtig ; — Cyn ísluus,
n. een cynisch, onwelvoegelijk of schaamte-

loos gedrag ; -- eynoglóssum, n. gr.
Bot. de hondstong, eene plant; — cynographie, f. de hondenbeschrijving ; -eynol'yssa, f. de watervrees, hondsdol
; -- cynomaehie, f. de honden--heid
strijd, hondenkr ijg ; — cynomor ium, n.
Bot. bondsroede, eerre plantsoort ; — eynomórph , adj. naar eenen hond gelijkende ;
-- cynophorie, f . het hondedragen, eene
voormalige straf — •cynorexie, f. (vgl.
o r e s i e) de bondshonger, wolfshonger; -cynorrhódon, n. Bot. de hondsroos,
oude naam van den egelantier of wilden
rozeboom ; — cynosure, f. gr. (hynosoera), eig. hondestaart , eene grassoort ; Myth.
de naam eener voedster van Jupiter, die
haar uit erkentenis onder de sterren plaat
daar: Astron. (le kleine beer ; de-ste;van
poolster, naar welke zich de zeelieden wel
voornamelijk richtten : daarom ook oneig.:-er
leidraad, richtsnoer; aangenomen gebruik;
doel.
'J

;

Cynthius, m., en Cynthia, f. lat.
(gr. Kynthios enz.) bijnamen van Apollo en
Diana (z. aid.), naar den berg C y n t h u s
op het eil. Delos, waar zij geboren waren.

Cyophorie, cyotrophie, z. k y o--.
Cyper, m. de beste soort van boomzijde of boomzijdestof: ook f. eene kleine
pruimesoort ; — cyperkat, cypersche
kat, f. eene soort van groote grijsgestreepte
katten, van 't eiland Cyprus.
Cyperaeeen, f. pl. Bot. (van 't gr.
kyl)eiros), cypergras, eerre grasfamilie, waar
vooral Bene soort : liet eetbare of-van
zoete cypergras of de aardamandel als de beste plaatsvervanger van de
koffie, enz . bekend is; het papier - c ypergras of papierriet in Egypte en
Sicilië leverde den Ouden de stof voor hun
papier.

Cyperhout-cordie, z. c o r d i e
stof van verrot pijn
-cyperod,n. ;

boomhout, in Venetië in plaats van poeder
aangewend.
Cyperwijn, ni. een zeer verhittende
zoete wijn van 't eil. Cyprus.
Cyproea, f. nw.lat. N.H. de porseleinslak.
Cyprés, f. (lat. c-u1préssus, van 't gr.

CZETWERT.
kypárissos) een welbekende groen blijvende
boom, het zinnabeeld van den rouw.
Cyprïa of Cypris, f. lat. (van 't gr.
KJpris), bijnaam van Venus, naar het eiland
Cyprus, waar zij het ijverigst vereerd werd;
— cypripedium, n . nw.lat. Bot. de
venusschoen , vrouweschoen, mariaschoen,
een pronkgetivas.

Cyrenaieken, m. pl., cyrenaische
school, f. eene oud-gr. philozopliische
secce, door Aristippus van C y ren e gesticht;

zij was het tegendeel van de cynische school,
en leerde, dat liet hoogste goed in weelde
en wellust (gr. hPdónk) bestond, waarom
zij ook H e d o n ï k e n genoemd werden.
Cyrille, f. nw.lat. (cyrilla, naar den
ital. arts Dominico C i ri 11 o I gent. 1799]
genoemd) Bot. eene schoone kamerplant niet
eironde bladeren en scharlakenroode bloemen.
cyrillische letters (slavonisch kyriliza, boh. kyrilice) eene oude lettersoort
der slavonische taal, naar haren uitvinder,
den bisschop C y ri 11 u s, in ale 9de eeuw
benoemd.

Cyriologie, z. k y r i o 1 o g i e — cys;

toma, z. k y s t o m a;— cystalgie,
cystes,_cystitis, enz., _z. k y s t i s.
Cy there en Cytherea, f. gr. (Kythereia) bijnamen van Venus, naar het eiland

CythPra,nu Cerigo,inde 4gaeïschëzee.
Cytisus, in. gr. (ky'tisos) Bot. het gei
zeker klaverachtig struikgewas; --^-teblad,
cytisine, f. Chem . eerre daaruit getrokkene bittere stof, die braking verwekt.
Czaar of czar, in. (spr. tsaar) en
czarin, f. (oudpool. czar, czarz, nu car,
spr. tzaar, kroat. czar, czeszar, russ. zarj,
hong. császár, even als ons keizer ontstaan
uit het lat. Caesar, gr. Kuisar) de voormalige titel van den beheerscher des rus
rijks en die zijner gemalin, keizer,-sichen
keizerin ; — ezaréwitseh, nu tzesa-

réwitseh, in. de 'zoon des russ. keizers,
grootvorst; -- ezaréwna, f. de dochter
des keizers, keizerlijke prinses ; — czarínska, f. de russische grootvorstin.
Czaikfsten, m. pl. (spr. tsjai---) sol
pontonnier-ba--datenvosrijkch
taljons, die de grenzen bewaken.
Czako, in . m . hongaarsch (spr. fsjakó)
Mil. eene veldmuts, soldatenboel, sjako,
shako.
Czapka, f. poolsch (spr. tsjáppka) eig.
de vierkante muts der poolsche uhianen ; de
voor dit wapen algemeene hoofdbedekking.

Czar, z. Czaar.
Czeber, in. (spr .

tsjéber eene hongaar sche vochtplaat, ongeveer -- 86 liter.
Czéchen, pl. (spr. tsjech-en een slavonische volksstam, die in de Ede eeuw naar
)

Bohemen kwam, de Bohemers; de czeehische taal, het Boheemsch.
Czetwert, in. russ. (spr. tsjétwert), eig.
een vierdedeel, eerre russ. graanmaat van
ongeveer 2 0 liter — ezetwertína, f.
eerre poolsche maat, = 56 liter.
;

iJ
d, afkorting van da of detur, lat. geef of
het worde gegeven (op recepten); ook voor
dosis, b. V. d. t. d. = da tales doses, geef
zulke giften of hoeveelheden ; — d. C. of
D. C. da capo (z. ald ); -- d. d., afkorting van de dato (z. ald.); — d. d. d., het
afgekorte opdrachtsformulier : do, dico, dedico, lat., ik geef, wijd toe, draai; op; of
dat, dicat, dedicat, hij geeft, wijdt toe, draagt
op; -- D., afkorting van Don en Dom (z.
ald.); ook van Decimus, Decius, Divus, ron1.
voornamen ; somwijlen ook voor .Deus,
Decurio, Dominus, Dux, Die, Myesta;
D. of Dr. afkorting van doctor, b. v. D. J. (T•
doctor juris utri iisgue, doctor in de
beide rechten : Dr. med. = doctor inedic2nae, doctor in de geneeskunde ; Dr. phil.
= doctor philosophzae, doctor in de wijsbegeerte ; Dr. Th. = doctor theolorl'tae, doctor in de godgeleerdheid ; — D. of Ds. _
dominus, heer, predikant; — D. of div. -heilige, b. v. D. J. = divis Augustus ;
D. D., eng., afkorting van Doctor of divinity, doctor der godgeleerdheid ; dd., ddl.
= dedi of dedit, lat., ik heb, hij heeft gegeven, betaald ; — D. G. Dei grata,
door Gods genade of = Deo gratias, dank
aan God; -- D. 11. doorluchtige hoogheid; d. h. dat heet ; -- cl. i. -- dat
is ; — d. m. dextra manu (z. segno); —
D. 0. M. Deo optiino maxinio, aan den
besten en hoogsten God (gewijd) ; — d. S.
da, signa, geef en teeken (op recepten);
— D. S. of d. s. dal segno z. aid.) ! -dat. = datum, gegeven, uitgevaardigd, ook
datives, z. c a s u s; — del. deleatar,
men delge uit of schrappe door; del of
Jelin. = delineavit (z. ald.)
Daalder, m. (hoogd. thaler, deensch en
zweedsch daler, eng. dollar; dus genoemd
naar J o a c h i m st Ii al in Bohemen) eene
zilveren munt in onderscheidene landen : in
de Nederlanden volgens den ouden munt
i 0 ct. courant ; in Zweden-slag=1.
(bankdaalder, speciedaalder) ver
Noorwegen (specie--delin48skg;
daalder) verdeeld in 1- 0 skill. species;
in Denemarken (rijksdaalder, specierijksdaalder), de oude verdeeld in 48
skill. species, de nieuwe in 191 skill. lubsch,
alle geldende van 9, gl. 60 tot ? gl. 70 ct.
(z. verder thaler, dollar, rijksdaalder, talaro, scudo, escudillo).
d'abord, fr. (spr. (labor) eerst, aanvankelijk; dadelijk, terstond, oogenblikkelijk.
Dabouis, n. fr. (spr. Baboe-i), indisch
katoen, zoo geheeten naar de stad Dabouis.
Daburi, Bot. de amerikaansche naam
van de vrucht des gemeenen o r 1 e a it b o o m s
(bixa Dorellana, L.).
da capo, it. (van capo, hoofd, begin) bij
,

af korting D. C. of ri. c., Muz. van voren,
van het begin af, nog eens; als sul)st.: een
datapo, n. eerre herhaling.
d'accord, fr., of d'accórdo, it., z. ond.
accord.
Dactylus, enz., z. d a k t y l u s.
Dadix, dadique, eerre oude inhoudsmaat in Azië en Egypte, — 6 c h e n i c e s•
D2edálus, m. gr. (Daidálos) een beroemd
gr. beeldhouwer en bouwmeester uit den
fabelrijken voortijd, die het eerst aan zijne
beelden, door de voeten vaneen te scheiden
en de ledematen van het ligchaam los te
maken, eerre lossere houding en liet voor
beweging gaf. In het vermaarde-komenva
I a b y r i n t h op Kreta met zijnen zoon I c ar u s (z. ald.) opgesloten zijnde, vervaardigde
hij voor hen beiden vleugels, waarmede zij
ontkwamen ; vary daar beteekent een D ed a l u s, een vernuftig mensch, schrander
werktuigkundige ; ---- ook gebruikt men 't.
woord voor: doolhof, hoogst ingewikkelde,
moeijelijk te ontwarren zaak ; — d2edalisch, adj. kunstig, vindingrijk, schrander
uitgedacht , ook kunstig dooreen geslingerd;
zeer ingewikkeld; vgl. 1 a b v r i n t i s c h.
Deemogórgon, in. gr. Myth. de ge
aarde, de verpersoonlijkte natuur,-niusder
volgens anderen de vader van 1' a n en de
I arceii.
D2emon, in. gr. (dainnbn) Myth. een
geest ; middel we zen tusschen God en de menschen, bij de Ouden zoowel als goede (ag tho-)
en als kwade wezens (hako-dairnonoi) voorkomende ; bij ons inz. een kwelgeest, booze
geest ; — doemonáreh, m. de vorst der
geesten of daemons — doemoniacus, €n.
de bezetene (door een' boozer geest), een
waanzinnige, zenuwwwkranke en dergelijke ; —
daemonikólisch, adj. booze geesten
vereerend ; — deemónisch, adj. door
een' boozer geest bezeten ; waanzinnig, dol
en razend ; oneig. : wat eene geheimzinnige,
tooverachtige kracht of werking bevat of
aan den dag legt ; — doemonísmus, n.
het geloof aan dae €i€ ons, aan geesten ; -doemoníst, m. wie aan geesten gelooft;
-- doemonograaph, ni. een schrijver
over de geestenwereld ; -- deemonolatrle, f. de vereering der geesten, aanbid
duivels, duivelsdienst; — doemo--dinges
nologle, f. de geestenleer; vermenschelijkende voorstelling van liet hoogste wezen ;
-- dtemonomagie, f. de geestentooverij ; — deemonomani.e, f. waanzinnig
waarbij de zieken zich verbeelden-heid,
door geesten geplaagd te worden, ook de
vrees voor spoken, het geloof aan spoken ;
— daemonomantie (spr. lts) f. het.
waarzeggen door een' inwonenden daemon.
Daf, m. een indisch snaren speeltuig.
;
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DAG

—

Dag, m. nederl. (eig. z. v. a. degen;
fr. dague de prévót), endje dag, eind
touw, waarmede de scheepsprevoost de schuld ig e matrozen placht te kastijden; -- een
dolk, ponjaard ; -- ook (eng.) een zakpistool.
dagesch forte, n. hebr. Gram. het punt
ter versterking of verdubbeling van eenen
medeklinker; (1. leve, het punt tot verzachting an een' geaspireerden medeklinker.
Dagóbert, oudd. rnansn.: daghelder;
schitterend als de dag.
Dagon, m. hebr. (dágon, van dá g, visch)
een afgod der Philistijnen, wiens beeld half
visch half mensch was.
Dagop, n. het raar eene waterblaas
gelijkende heiligdom in de Boeddha - tempels
der Indiërs.
Daguerreotype, f. fr.-g r. (spr. (dagèr
rotiep) de door den franscbman D a g u e r r e in
18.38 uitgevonden handelwijze, om het beeld,
dat door de enkele werking van het licht op

Bene chemisch toebereide metaalplaat wordt
voortgebracht, blijvend te maken ; ook een
op die wijze voortgebracht lichtbeeld, z.
phototype —
;

daguerreotypie, f. de

kunst om zulke lichtbeelden voort te brengen ; ook een lichtbeeld ; — daguerreotypeeren, op genoemde manier een afbeeldsel voortbrengen.

Dahabieh of Dahbieh, f. arab.
eene soort van smalle, lichte schuiten niet
2 zeilen, op den Nijl
Dahlia, f. eene plantersoor( met samengestelde bloemen, zoo gelleeten naar
den zw-eedschen kruidkenner D a h 1 (gent.
1789), z. v. a. ge o r g i n e, z. ald.; —
dahline,f. Chem. het zetmeel in de wortelbollen der Dahlia.
Dainties, m. pl. eng. (spr. déénties)
lekkers, lekkernijen, lekkerbeetjes.
Daire, f. (arab. daïreh, kring, v. dára,
rond gaan) turk. eene soort van kleine
halve trom met schellen, z. v. a. ta mboiJrii1

Dairo, daire of daïra, m. v. 't japansch dairi, daili, van binnen, de binnen 't
paleis wonende) de japansche opperpriester
of paus.
Dakryadenalgie, f. gr. (van dákrjjon,
traan) Med ziekte der traanklier -- da
f. de traanklierontsteking;-kryadenits,
— dakryoblennorrheee, f. de slijmvloed der traanwegen ; — dakryohtemorrhysis, f. de bloeding uit de traan
---- dakyrokystis, f. de traan--wegn
zak ; --- dakryokystalgie, f. pijn in
den traanzak ; --- dakryokystïtis, f. de
t.raanzakontsteling — dakryódisch,
adj. tranend, weeiiend -- dakryoidiseh,
adj. traanachtig, peervormig — dakryolith, m. Miner. de traansteen ; — dakryolithiasis, f. Med. traansteenvorming,
het ontstaan van steenachtige uitwassen in
de traanwerktuigen -- dakryops, m.
eig. het traanoog; een gezwel der traan
dakryopyorrheea , f. de-wegn;
;

;

;

;

;

;

DAMASCEEREN.
traanettervloed — dakryorrhysis of
dakryorheea, f. de tranenvloed ; -- dakryostágon, n. het traandruipen; -dakryosyrinx, de traanfistel ; ook eene
;

spuit, die bij traanfistels wordt aangewend.

Daktylioglyphiek en daktylio–
graphiek, f. (van het gr. daktyl'ios, vingerring) de kunst om ringsteenen te snijden;

— daktylioglyphos, of daktyliograaph, m. de steensnijder — daktyliographie, f. de ringbeschrijving —
dáktyliomantle, f. de ringwaarzeggerij ;
waarzeggerij door tooverringen ; -- daktyliotheek, f. eene verzameling van ge;

;

sneden steenen, zoo als cameën, gemmen en
ringsteenen ; ook de afdrukken of afgietsels
van zulke gesneden steenen der Ouden ; een
ring- of juweelkastje.
Daktylus, m. (gr. daktylos, eig. de vinger) eene oud-gr. lengtemaat 1 oude
duim. ; Poet. de vingervoet, vingerslag, een
versvoet van drie lettergrepen, waarvan de
eerste lang is, terwijl de beide andere kort
zijn ---.--, b. V. kinderen, bédelen;
daktyliseh, adj. uit zulke versvoeten
bestaande; gevingerd -- daktylitis, f.
Med. de vijt, vingerontsteking -- daktylograaph, m. een klavier om door middel van het gevoel de teekens der spraak
mede te deelen ; — daktylographie,
f. de vingerteekenspraak ; -- daktylon,
n. eene gr. lengtemaat, ongeveer een oude
duim ; — daktylologie of daktylonomie, f. de vingerrekenkunst of de kunst
om zijne gedachten door de vingers uil te
drukken ; — daktylomantie (spr. tie
—tsie) f. het waarzeggen uit de vingers,
ook uit tooverringen ; — daktylosmileusis, f. de afzetting der vingers en teenen ; — daktylothéke, f. een wond heelers werktuig tot liet uitgestrekt houden
der vingers.
Dalai–lama, m. liet godsdienstig ver
opperhoofd der geestelijke en wereld -erd
macht in Tibet; vgl. koel o e c h ta. -lijke
Dalaísten, m. pl. eene door David
Dale in de 18áe eeuw gestichte secte van
Dissidenten in Schotland.
D alekarliërs, D alekárlen, in. p1.
bewoners van het. landschap D a I e k a r 1 i ë
of D e 1 a r n e, d. i. dalland, in noord. Z weden ; zweedsche bergbewoners.
Daler, ni. eene zweedsche zilvermunt,
specie- daalder (z. daalder).
Dalila, hebr. vrouwenn.: de arme, magere, uitgeputte.
Dalk, ni. een turksche reiswagen.
Dalmatica, f. mid.lat., provene. en it.
;

;

—s

priesterlijk overkleed, misgewaad, een oor
i ë gebruikelijk, later-spronkelfjiDamt
als ambtsdracht voor de diakenen der r.
kath. kerk algemeen ingevoerd lang wit
overhemd, dat ook door de duitsche keizers
bij de kroning werd gedragen.
dal segno, z. s e g n o.

damasceeren

(fr.

(tamasquiner), ijzer-

DAME
of staalwerk met goud- of zilver inleggen,
vlammig etsen, staalreepen van verschillende
hardheid aaneen smeden en daardoor gevlamd maken, gelijk men dat te Dam as-

Cu s in Syrië het eerst deed; van daar gedamasceerd werk; -- gedamasceerd,
met ineen gevlochten loofwerk versierd ; (van
stoffen) gebloemd, met ingewerkte bloemen
en loof ; — een dainaseener –degen

of een damaseener, vlamdegen, een
luit strooken staal van ver schillende hardheld saamaesmede en daardoor gevlamde
degen, liet eerst te D a ni a s c u s gemaakt
-- damaseéner pruim, eerie vroeg rijpe violette pruimsoort, vooral in Frank-

rijk ; -- damaschetto, m. it., of damasquette, f. fr. eerie stof met gouden,
zilveren of zijden bloemen uit Venetië en
de Levan t, d a m a s k t -- damasquin,
;

m. in de Levant een gewicht van 600
drachmen ; --- n. (it. damaseo,
damasto, fr. damas, van de stad D a in a sc u s) gebloemde zijden, wollen of linnen

stof; --- damassin, ni. fr. (spr. —sèI^)
geringe soort van damast; — damas (fr . damasser), damastvor mig veeven.

seeren

Dame, f. fr. (oorspr. de vroti w eens
ridders of adellijken ; it. (lama, donna, provenc. demo, donna, (1o)ia. van 't lat. domina, gebiedster) Bene vrouw van rang; in
het kaartspel de vrouw, in het schaakspel
de koningin, in liet daiuspel de dam ; --dames detour (spr. —datoer), kamerdames
in Frankrijk. die de vorstin en ale prinses
(lames (le compagnie (spr.-sentoij;.
koii panjie) gezelschapsdames, g ezelschaphoudsters; -- d. d'honneur (spr. donéur), eeredames; -- d. (ie la kalle, z. ha 11 e ; —
d. du pubis (spr. --i), paleis- of hofdames; — d. (lu sacré coeur (pr. -- keur),
dames val € 't heilige hart, van Jezus, eene
in 1 799 gestichte vrouwelijke fransche orde;

— damoiseau (spr. damoazd) een juf ferkneeht, saletjonker.

Damenizátie (spr.

t=ts), f.
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DAMON.

Muz. de

kunst der so 1 m i z a 1 ie (z. aid.), waarin
men, in plaats van de gewone namen der
noten, de door G r a u n gekozene lettergrepen
da, me, 'ni, po, to (fe), la, be zingt.
Damesvrede, de vrede, die in 15 ? J
te Kamerijk gesloten werd tusschen M a rga r e t h a, hertogin van Savoye, landvoogdes der Nederlanden, en 1, o u i z a, hertogin van Angoulême, moeder van Frans
I., en bij weiken Bourgogne aan Frankrijk.
1

Dammer, dámmara, dámmarhars, f . het harsige voortbrengsel der planten damm ara en x^lopia in de Indiën,
inz op de Molukken ; -- damwar—vernis, een vernis uit de dammarhars bereid,
ter overdekking van olie - schilderijen.
damn, eng. (spr. dein; staat voor (lawn
me, spr. démnii), verdoeme mij, een vloek
van den gemeengin man in Engeland.
damnäbel, adj. (later lat. clamnabilis,
e, van da1mmnare, verdoemen), verdoemenswaardig, verdoemelijk, afschuwelijk --damnatie (spr. t—ts), f. (lat. damnzatio) de
erdoeming, veroordeeling; d. rmiemoriae, Jur.
de uitdelging of beschimping der nagedachtenis door openlijke, smadelijke uitdelging
van den naam, liet beeld, wapen ; -- dlamvatOriscla, aclj. (lat. (la?nnato1 tus, a, ((ill),
veroordeelend, tot de veroordeeling behoorende ; -- dainniitur, het morde verworpen
(de formule van den boekencel;sor, waar
hij te kennen geeft, dat een boek, of-dor
eene plaats daarin, niet gedrukt mag worden ; --- damnátus, nl. eery veroordeelde ;
d. repettunddrum, iemand, die wegens onder
gelden of ambtsbedrog is veroordeeld;-slagen
d. c ti, eens !ot nakoming eener tofte ver
--- coitus damnatus, z. ond. e o i --ordel;
;

,

t i e ; --- damneeren (lat. dainnulre), ver
-doemn,vrl.
rlamv uin, n. lat. schade, verlies, nadeel
(1. coninaïne, Gene gemeenschappelijke schade
d. datum, eerie voorgevallen schade ; d. Bolo
datum, eerie boosaardig of opzettelijk toegebracl3 te schade ; (1. emérrjens, eerie onmiddellijke schade, liet verlies van een reeds
bezeten voordeel ; (1. f'oTtuiturn of casu foa
eene toevallige schade ; (l. il--tu)odam,
,

-

látum, eene toegevoegde schade ; d. in féc-

tum, eene te vreezen schade, P. v. de instorting van een bouwvallig huis; d. injuria
€tatufz, Bene wederrechtelijk toegevoegde scha
rl in mora, Bene schade door uitstel -de; ;
d. irreparable, eerie onherstelbare schade
d. necessar^uni, eerie onvermijdelijke schade;
d. pecuniari-um,, verlies van vermogen, van
geld; (1. privativuinn, eene voordeelsberooving,
z. lucruni cessans ; damnizi praestati o of restitutio, z. praestatio damni onder p r ie steer en -- damnificeeren, nw.lat.
;

schade toebrengen, benadeelen ; --m. een besehadiger, benadeelaar ;
- — damnifieaat, in . cue beschadig de, benadeelde ; -- damnifieá tie (spr. ( ts),
f. de beschadiging.
-

kwam.
Damfa, f. een feest bij de Grieken en

Damoiseau, z. ond. dame.
Damókles, een hoveling van Dionysius

Romeinen, dat door vrouwen ter eere der
Bona Dea, of de goede godin werd gevierd.
Damiánus, manse., v. s. van het vorige
D a m i a, en dan beteekenende : priester of
vereerder van C v ie 1 e - D a m i a; V. a. overwinnaar, bedwinger, temmer.
Dámlooper, ni. klein nederl. vaartuig,
geschikt om over dammen, dijken en overtoomen getrokken te worden.

van Syracuse, boven wiens hoofd, terwijl
hij aan een prachtig feestmaal zat, een bloot
zwaard aan een' dunnen draad werd opgehangen ; van daar : h e t z mv a a r d v a n D a-

ni ó c l CS, een altijd dreigend groot gevaar
te midden des voorspoeds.

Damon en Pythias (of beter Phintias), gr. mansnamen, twee beroemde trouwe
v rienden te Syracuse, die den tyran Dionv-

274

DAN

sïus door hunne onkreukbare trouw tot liet
ootmoedig verzoek brachten, hein als derde
in hun vriendschapsverbond op te nemen
een beeld van trouwe vriendschap ; — Damon, ook een zeer gewone herdersnaam
in herdersdichten ; nog de naam van een'
zekeren dagvlinder.
Dan, hebr. manse.: rechter; — ook
eene chineesche korenmaat, iets meer dan
een schepel.
Danaeé, f. eene kleine pasmunt der
Ouden, die zij hunnen dooden onder de
tong leiden, om daarmede aan C h a r o n (z.
aid.) het veergeld te betalen.
Danse, eene dochter van koning Akrisius van Argos, en moeder van Pérseus, dien
Jupiter in de gedaante van een' gouden regen bij haar verwekte.
Danaiden, f. p1. gr. Myth. de 50 doch
uit Egypte stammenden Da--tersvand
naos, stichter van Argos. Zij vermoordden
(met uitzondering van Hypermnestra) op
bevel kaars vaders hare mannen in den
bruidsnacht, en moesten, tot straf daarvoor,
in de onderwereld in een doorboord vat
bestendig water gieten ; van daar it e t v a t
dc t Danaïden vu 11u:í, d. I. een' ver
zwaren arbeid doen.
-gefschn,
Danaro, z. den a r o.
Dandin, m. fr. (spr. dandè?r) oorspr.
de spotnaam van een' onwetenden rechter
bij Rabelais; bij Molière een rijke boer,
die eerre adellijke vrouw neemt en daardoor
in eindelooze onaangenaamheden geraakt,
zoodat hij gestadig uitroept : Tu las voulu,
George Dandin ! gij hebt het gewild, G. D.,
welk zeggen tot een spry. is geworden bij
verdriet of lijden, dat men zich zelven te wijten
heeft ; van daar ook een zotskap, onnoozel
niensch : — dandineeren of dandinizeeren (fr. dandiner), zich onnoozel
aanstellen of houden ; de beenen al zittend
heen en weer slingeren , waggelen, schommelen.
Dandy, m. eng. (spr. déndi; waarschijnlijk verwant met bet duitsche tand, t h nd e 1 n, enz., beuzelarij, beuzelen, enz.) een
saletjonker, modegek, iemand, die het ongewone err in 't oog loopende in kleeding, hou
manieren, enz. uitvindt en navolgt (de-ding,
beaux der 17de, de petits -maîtres
der 18de, de elegants, incroyables
onzer eeuw in Frankrijk); de spotnaam der
Engelschen in Amerika — dandysmus,
n. de zucht om voor dandy te spelen,
mannelijke coquetterie of bebaagzuchl.
-

;

Dánebrogs— or Dánnebrogs—orde, f. eene ridderorde, de tweede in rang
in Denemarken ; dus genoemd naar eene voor
heilig gehouden vaan D a n n e b r o g (d. i.
Denenvaan, van brog, doek, vaan), in 1219
door Waldemar 11. gesticht.
dunfjer, m. fr. (spr. danzjé), gevaar; —
dangereus, adj. (spr. danzj—; fr. dangereux) gevaarlijk.
Danich, danee, een arab. gewicht,

—

DARDANELLEN.
á s c r u p e 1; eene perz. zilvermunt,

r drachme.

Daniël, hebr. mansn.: de rechter Gods,
de goddelijke rechter, het gerecht Gods.
Danime of danima, eerre rekenmunt
te Bassora in Arabië, waarvan de 10 een
mamoedi, de 1000 een' toman doen.
Danischmend, m. (perz. geleerd, var,
danisch, wetenschap, dc.rlistan, weten) in
Turkije een studeerende, een ondergeeste
dienaar van eene d sj a m i e (moskee).-lijkeof
Dankert, Dankred of Tankred,
manse.: een denkraad, iemand van denkenden raad, een krachtige denker.
danno, m. it. ( —lat. rlumnum) Kmt. schade,
verlies.
danse, f. fr. de dans ; danse des morts
(spr. dans' dè m?iór) of danse macabre (z.
macaber), doodendans.
Dantes, onregelmatig woord voor ta ntes, z. oud. tantum.
Danzeríe, f. eene bengaalsche munt,
waarvan er i 0 0 op eene ropij (z. aid.)
gaan.
Daphne, f. gr. eig. de laurierboom;
Myth. de dochter van den stroomgod Peneus, door Jupiter irj een' laurierboom ve-anderd, toen Apollo haar vervolgde ; ook
Bot. het peperboompje, waarvan de meeste
in Europa voorkomende soorten een scherp
en bijtend sap bezitten, terwijl de bast, op de
huid aangelegd, blaren verwekt als die eener
spaansche-vliegpleister; — Daphnoea, f.
de gelauwerde, bijnaam van Diana; —daph
nieten, m. pl versteende lauwerbladen;
— daphnine, F. Chem. eene kristalli
bittere en onzijdige stof, in den-zerba,
bast van het plan eengeslacht d a p h n e vervat ;
— daphnoidisch, adj. lauriervormig;
— daphnomantie (spr. t=ts), f. waar
middel van een' in 't vuur-zegrijdo
geworpen lauwertak; — daphnophorien, pl. Apollo- feesten en dansen, bij welke
men lauwerkransen droeg.
Dapifer, ni . nw.lat. (van 't lat. gaps,
genic. dapis, maal, spijs, en ferre, dragen)
de spijsopdrager; onder Karel den Groote
was d a p i f e r de opperhofmaarschalk ; —
dapiferaat, n. liet ambt van spijsopdrager.
dappeeren, z. tapee ren.
Darchini, m. een arab. gewicht, omtrent
= 1 drachme.
Dardanariaat, n. mid.lat. Jur. elk
bedrog, iedere sluikerij in maat., gewicht,
enz., bijzonder echter de korenwoeker, liet
opkoopen van het koren, zoo genoemd, zegt
men, naar een' vermaarden korenhandelaar
D a r d a n a r i u s, die het opgekochte koren
tot den duren tijd liet liggen en dan nog met
valsche maat de koopers bedroog; — dar
m. een korenopkooper, koren -danrius,
-woekra.
Dardanellen, pl. twee kasteelen aan
beide zijden van den Hellespont (z. aid.),
naar de oude stad D a r d á n o s in Azië zoo
genoemd ; van daar ook die zeeëngte zelve.
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dare, lat. geven, z. v. a. debet of schuldig, in het boekhouden ; — rlPtur, het wonde
gegeven; deter copaia (scil. protocólli) Jur.
er worde afschrift van 't verhandelde gegeven.
Dareiken of danken, pi. gr., sing.
(lareikós, rn. naar den oud-perz. koningsnaam
D a r e i o s of Darius) oud -perzische goud
niet het beeld van eenes schutter,-munte
ongeveer = 7 , gulden.
Darini, m. eerre venetiaanset,e munt,
omtrent 4 0 centen.
Darsis, f. gr. (van (lérein, ontvellen,
villen) Chir. de ontvelling, het verlies der
opperhuid ; — dartos, m. eerre dichte roodachtige, zeer vaatrijke en samentrekbare
celweefsellaag, welke zich aan de inwendige
vlakte der uitwendige huid van (len balzak
bevindt.
Dartre, f. fr. led. haarworm ; ringworm, huiduitslag, zweer aan liet kruis, den
hals of kop der paarden.
Dasyma, n. of dasytes, f. gr. (van
dasjs, dicht, ruig, ruw), Med. de ruwheid
der haren, inz. de ruwheid van de in n endige oppervlakte der oogleden ; --- dasyantisch, adj. Bot. niet behaarde bloesems ; -- dasygástrisch, adj. N. 1I.
met behaarden buil. ; — dasykárpisch,
adj. Bot. behaarde vruchten dragende; —
dasykaulisch, adj. met be ha a rden stengel ; — dasykephaliseh, adj. N. H.
reet behaarden kop; --- dásyineter of
ma ii om e, t e r, m. gr. een werktuig om de
dichtheid van de luchtlagen des dampkrings
te meten, door den Maabdenburgschen burgemeester Otto von C!uerieke uiige\onden, daarom ook wei manométrum Guerick-idndum genoemd (Fouehy en Gerstner
hebben liet werktuig verbeterd); -- dasyphyllisch, adj. Bot. met behaarde bloesems; — dasypleurisch, adj. N. H. aan
de zijden behaard; -- dasypróktisch,
adj. met behaarde billen ; — daspus, m.
gr. (woordelijk ruwvoet) het gordeldier; —
dasystachyiseh, adj. Bot. met lange
baarden aan de aren ; — dasystemániseh, adj. niet behaarde meeldraden ; —
dasyshyliseh, met behaard stijltje ; --dasytes, z. d a s y rn a; -- dasyíurisch,
adj. N.H. met beliaarden staart ; — dasyu.rus, m. ( woordelijk ruigstaart) het
buideldier.
Data, dataria, (latio, enz., z. onder
datum.
Datagra, f. (gr. odontir,gra) de landpijn ; het tandetrekken.
Datísmus, rn. gr. (dátismes) eene uit
trant van den bij Mara--drukinge
thon bevelvoerenden perzischen satraap D at i s, die het grieksch gebrekkig sprak ; in
't algemeen Bene fout, door iemand gemaakt,
die eene vreemde taal spreekt.
Datolíth, in. gr. (kwalijk gei ormd an
datéi mai, raio, deden, verbrokkelen, wegens de korrelige afscheidin g dezer steen
delfstof uit het kalkgeslacht,-sort)en
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die uit kalkaarde, boraxzuur en kiezelaarde
bestaat.
Datsja, pi. russ. (oorspr. eene door den
vorst verleende gift, van datj, geven) landhuizen, zomerwoningen der Petersburgers op
de eilanden, die de stad omgeven.
datum (pi. (lata) lat. (v. dare, geven) eig.
gegeven, ui; gegeven ; — dew ijl eertijds dit
woord in gerechtelijke stukken vóór de opgave
van den dag werd gezet. zoo noemde men den
dag zelven den datum, cie tijd en plaatsaanduiding, den dag an het opstellen, sehrijven of verzenden eens briefs; datum ut retro,
de zelfde tijd en plaatsopgave, als op de
keerzijde staat; datum ut supra, tijd en
plaats als boven ; --- dato, it. Kmt. heden ;
a dato, ook : na (lato, en enkel dato, van
heden af, van den dag der onderteekening
of opstelling af, inz. bij bepaling van den
vervaltijd der wissels, van daar dato—
vissela, de zulken, welker vervaltijd van
den dag der opstelling af wordt gerekend;
— de dato, van den dag des schrijvens of
der opstelling af; -- dateeren (fr. (later),
dagteekenen, ti`d en plaats vermelden ; —
data, m. pl. het gegevene, de gegeven inhoud, rte stof; de gegevens, opgaven, aan
feiten, enz. ; — data et aceepta, uit --gevn
gaaf en ontvangst; — dataria, f. it. de
pauselijke kanselarij, dus geheeten naar het
gewone formulier, dat men onder de bullen
stelt : datum, etc. ; — datarius, in. de
voorzitter van die kamer ; — datio de manic,
f. lat. Jur. het ontslag of de vrijlating uit
de dienstbaarheid ; datio in .colt-tum, afstand,
overgave in plaats van betaling; datio curator us of tutóris, de aanstelling van eengin
voogd door de rechtbank ; — dativus,
m., z. e a s u s ; — per dativum, door den
dativus, d. i. door omkooping of geschenken,
b. V. tot een ambt of eene waardigheid geraken.
Datara, f. (van 't pert.-arab. taturah,
tátulah, turksch tátula) de gemeene doorn
(datura stramOnium, L.), eene vergif -apel
waarvan men in de geneeskunde-tigeplan,
gebruik maakt -- daturine, f. Chem.
een bijzonder alkaloide uit het zaad van
deze plant.
Dauphin, m. fr. (spr. dófèui) eig. z.
v. a. dolfijn fz. aid.), sedert 1319, loen
Humbert Ii. aan Karel van Valois de provincie Dauphiné (Del)phindtus) vermaakte,
tot op de groote staatsomwenteling de titel
van den kroonprins van Frankrijk; --dauphíne, f. de gemalin des dauphins.
Daviaan, f. de veiligheidslamp, eerre
lamp voor de mijnwerkers, die hen voor
de noot lottige werking van liet g r i s o u
beveiligt ; dus geheeten naar haren uitvin
onsterfelijken scheikundige Sir H u m--der,n
phrey Davy.
David, hebr. (Dávïd) mansn.: de gelief
tie ; — Davids, in. pl. bij zeelieden: ijzeren
slanders aan de zijden van het achter
dienende om er lichte vaartuigen-schip,
;

-
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aan te hangen ; — Dávidsharp, f. de
spitsharp.
Davier, m. fr. (spr. dawjé) bij kuipers,
schrijnwerkers : een stuk gereedschap om de
stukken, die men bewerkt, bijeen te houden,
hoeptang, bandhaak, klaauw; de voegbank;
bij tandmeesters eene zekere kleine tang,
pelikaan (z. ald.).
Davorien, pl. (serv. dawóirije) illyrische krijgsliederen.
Darius, m. ]at. een gewone slavennaam
in de rom. blijspelen ; Davus sum, non OEdipus, lat. sprw.: ik ben Davus, niet OL d i
pus (z. ald.), d. i. geen heksemeester in
't raden.
Day, z. dei .
de, lat. en fr. voorz.: van, uit ; als voor
samenstellingen komt het met het-zetslin
nederl. o n t, ver, a f, mis, enz. overeen.
Dealbátie (spr. t is), t. uw. lat. (van
't lat. dealbdre) het witmaken der metalen.
deambuleeren, lat. (de.mbulure) wandelen, kuijeren ; — deambulátie (spr.
lts), f. de wandeling, het wandelen.
dear, eng. (spr. dier) waard, lief, dier
my dear (spr. mi (t ier), mijne lieve,-bar;
beste ; any dear Sir, -lijnheer, WelEd. Heer,
in 't opschrift van brieven, enz.; (,ear me!
lieve hemel!
dearticuleeren, nw.lat. (vgl. art ic u I e e r e n) ontwrichten ; -- d.eartieu1;tie (spr. tie ts'ie), f. de verrekking, ontwrichting; ook z. v. a. d i a r t h r o s i s.
de auditu, z. oud. audientie.
Deaurátie (spr. t ts), f. nw.lat. (van
't lat. deaurdre, vergulden) de vergulding.
Deadmeat–shop, m. eng. (spr. dédmi.et sjap) eene soort van openbare eethuizen , open tafels of portie-tafels te Londen,
waarsch. zoo geheeten naar den reuk van
versch geslacht vleeseb, die zulken inrichtingen eigen is.
debacleeren, fr. (déácler, van bader,
versperren) eene haven ontruimen, d. I. de
ontladen schepen, of het ijs, vlothout, enz.
uit de haven brengen, opdat de geladene
schepen aan wal kunnen komen ; — debaclage, f. (spr. klá-zj') Mar. de havenruiming, het verwijderen van de ontladen
goederen, schepen, ijs, enz. ; --- debaeleur, m. de havenmeester, - ruimer.
debadineeren, fr. de gewonnen streep
punten uitvegen (bij 't imperiaal spel).-jesof
deballeeren, fr. (déballer) waren uit
de balen doen, ontpakken, uitpakken ; -deballage, f. (spr. —lá-zj'), de uitpak
-king,otpa.
deballoteeren (vgl. balloteeren),
eig. de stemming verijdelen of te niet doen;
bij stemming afkeuren, verwerpen, niet aan of opnemen ; — déballotage, f. (spr.
—tá-zj') de afkeurende stemming.
debandeeren (spr. deband---- . fr. (bander; vgl. bande) uiteen gaan, zich ver
uit elkander loopen -stroijen,vlp
ontspannen, de spanning, de stijfheid ver--
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liezen, slap worden ; — debandáde, f.
Mil. de ontscharing, het onordelijk uit elkander loopen der soldaten, het loopen met
gebrokene gelederen, ook débandemént,
n. (spr. deband'inán); -- a la débandade,
onordelijk, in het wild, ongebonden.
debanqueeren, debankeeren, fr.
(débanquer) den hankhouder alles afwinnen,
de bank doen springen, b. v. in het farospel.
debaptizeeren, nw.lat. (vgl. ha p t iz e e r e n) van de voordeelen des doops berooven ; ook verdoopen, herdoopen.
debarbarizeeren, nw.lat. (vgl. ba rb a a r, enz.) de barbaarschheid ontnemen,
ontbolsteren, beschaven.
debardeeren, fr. (débarder) iets, inz.
hout, uit het schip lossen, aan land brengen ; --- debardage, f. fr. (spr. (lá-zj')
de uit- of ontlading van een vaartuig, inz.
van eerie lading brandhout.
debarqueeren (spr. —kéren), debarkeeren, fr. (débarq.uer; vgl. bark)
ontschepen, landen, aanlanden, aan wal zet
lossen ; — debarquemént, n. (spr.-ten,
debark'7ndn) de landing, het landen ; de ontscheping, ontlading, het lossen der waren.
debarrasseeren, fr. (débarrasser, v.
barre, z. ald. en vgl. embarrasseeren)
ontwarren ; wegruimen ; losmaken, ontwikkelen; uit de ongelegenbeid helpen; zich
van den hals werpen ; — debarrassemént, n. (spr. —rnán) de opruiming, wegruining der hindernissen ; losmaking, be
vrijding.
Debatten, pl. (van het fr. le débal,
het geschil, de woordenstrijd) twistredenen,
twistgesprekken, woordenwisseling, beredeneeringen van het vóór en tegen eener
zaak (waarbij men minder eene theoretische
waarheid dan de opwekking eener praktische overtuiging op het oog heeft) ; — debatteeren (fr. débattre), strijden, kampen
met woorden, redetwisten, voor en tegen
eene zaak spreken ; handelen.
Debauche, f. fr. (spr. deboos. ') de
uitspatting, buitensporigheid, ongebonden
losbandigheid, losse levenswijs. ontucht,-heid,
liederlijkheid; — debauché, m. (spr.
debo-sjé) ook debauchant (spr. debosjá)i) een zwelger, doorbrenger, wellusteling, losbol, lichtmis; — debauchant,
adj. uitspattend, liederlijk, verleidend; —
debaucheeren (spr. debosj--) débaucher)
van 't oudfr. bauche boutique, winkel,
alzoo eig. uit den winkel halen, van 't werk
aftrekken, en voorts van den plicht afbrengen) aan het tafelgenot overgegeven zijn,.
zwelgen, lichtmissen, uitspatten, los en liederlik leven, zwieren; iemand debauc h e'e r e n, hem verleiden, tot grove buiten
overhalen, hem van zijn werk-sporighedn
aftrekken of afkerig maken; — debaucheur m. verleider.
debelleeren, lat. (debelli re, v. bellum,
oorlog) den oorlog eindigen, bedwingen, over-
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winnen; -- debellátie (spr. t ts) f.
nw.lat. de bedwinging, overwinning ; -debellátor, m. lat. zegevierder, overwinnaar.
Debént, m. (van 't lat. débens, v. debPre, schuldig zijn) een schuldenaar; —
débent, 3de pers. pl. van den sing. debet, z. lager — debentuur, f. (eng.
debenture, fr. débentur, voorheen eene quitantie, kwijting; oorspr. wel het lat. debéntur, als 3de persoon pl. van debéri) de
kosten of den tol, dien men terug krijgt;
het bewijs van den terugbetaalden tol ; —
d8bet, n. (van 't lat. debet, hij is schuldig) Kmt. de schuld, die iemand nog betalen moet, of, met betrekking tot den ver
wat hij nog te ontvangen heeft,-koper,
vgl. credit; de heer N. debet, d. i. is
schuldig; de heeren N. en Comp. debent, d. I. zijn schuldig; — debet-zijde,
de linkerzijde van het grootboek des koopmans, waarop het debet van den aan het
hoofd genoemde wordt aangeteekend ; -debita porto, f. het verplichte aandeel, z.
legitima ; — debiturn, n. lat. de schuld ; pl.
debita, schulden ; — debitum cambii le, de
wisselschuld ; d. cerium, eerie zekere, vei
schuldenaar betaalbare schuld;-lige,dorn
d. conjugiile, de huwelijksplicht ; d. exigible,
eene invorderbare schuld; d. [cuddle, de
leenplicht, d. illiquidum, eene onbewezene,
niet erkende schuld; d. incértum, eene oitzekere schuld; d. ínexigibile, eerie niet In
te vorderen, het vermogen van den schuldenaar te boven gaande schuld; d. legis,
eene wettelijke schuld ; d. liquidum, eene
klare, bewezene of onloochenbare schuld;
d. naturae, de natuurschuld, de noodwen --

;

digheid van te sterven ; d. passivum, eene

te betalen schuld ; d. perpetuunn, eene altijddurende of onaflosbare schuld ; d, publicum,
eene openbare, aan de staatskast te betalen
schuld ; — d. verum, eene ware, niet tegen te spreken schuld ; — debita activa, pl.
uitstaande schulden, vorderingen; d. consensualia, met gerechtelijke toestemming gemaakte schulden ; d. feudalia, leenschulden,
leenplichten ; d. hereditaria, erfschulden ,
schulden der nalatenschap ; d. passiva, te
betalen schulden; — debito, m. it. de
schuld, het schuldige; — debit—massa,
z. v. a. concoursmassa (z. aid.); —
debiteur, fr. m. (lat. debtor, p1. debitdres) schuldenaar, in tegenst. met c r e d i
; — debitrix, f. lat. de schulde--teur
nares; — debtor assignátus, een aangewezen schuldenaar, dien men zijnen schuldenaars aanwijst om zich van hem te doen
betalen ; d. cambiális, een wisselschuldenaar,
wiens schuld men aan een ander afstaat;
d. cessus, een afgestane schuldenaar (wiens
schuld ik aan een ander afsta) ; d. chirographarius, een schuldenaar op handschrift,
die den schuldeischer omtrent zijne schuld
een schriftelijk bewijs heeft gegeven ; d. communis, een gemeenschappelijk schuldenaar,
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tegen wien de gezamentlijke schuldeischers
in rechten optreden ; d. (le fuga suspéctus,
een van vlucht verdachte, een onzekere
schuldenaar; d. fugitïvus, een voortvluchtig schuldenaar ; d. hereditar)us ; iemand,
die aan eene nalatenschap iets schuldig is;
d. hypothecariuus, een schuldenaar op pand,
op hypotheek ; d. in solidum, een mede
onder de verplichting van des-schuldenar
noods de geheele schuld te betalen ; d. morósus, een in gebreken gebleven schuldenaar; d. obaerdtus, die meer schuld dan
vermogen heeft, diep in schulden steekt;
d. pignoratitius, een schuldenaar, die zijnen
schuldeischer tot zekerheid een pand heeft
gegeven ; d. principólis, de hoofdschuldenaar; cl. publicus, een openbare of staats
; d. putativus, een vermeende-schuldenar
schuldenaar; d. usurarius, een renteschuldenaar.
debiel, adj. lat. (debtlis; e) zwak, machteloos ; — debiliteit, f. de zwakte, krach
— debilitas animi, f. de ver--teloshid;
standszwakte ; — debiliteeren, verzwakken, krachteloos maken, ontzenuwen ;
— debilitátie (spr. tie ts te) f. de ver
-zwaking,;
ontzenuwing.
Debíét, n. fr. (débit, oorspr. wel z. v.
a. debet of debitum, dus eig. schuld of
uitstaande betaling voor verkochte waren),
de aftrek, verkoop, aflevering, het vertier
van waren ; -- debiteeren, afzetten, ver
afleveren ; oneig. verspreiden, uit -kopen,
omloop, onder de menschen-stroijen,
brengen, b. v. eene tijding; ook iets op de
schuldrekening, in het debet (z. ald.) brengen, of als schuld aanschrijven, aanrekenen,
belasten ; — debitánt, m. een waren
slijter, kleinhandelaar, kramer; ook-afzetr,
de verkooper van loterijbriefjes voor den
collecteur.
debiliteit, debiliteeren, enz., z.
ond. debiel.
Debitor, debitum, enz. z. ond.
deben t.
deblayeeren, fr. (spr. deblèjéren; fr.
déblayer, samengeer. uit débalayer, v. ba layer, uitvegen, schoonmaken ; V. a. van 't
mid.lat. debladáre, van bladurn, koren, daar
het woord oudtijds beteekende : het koren
wegnemen, dat na den oogst de paden belemmerde) opruimen, puin, enz. wegruimen;
de loopgraven na opheffing der belegering
weder volwerpen ; -- déblai, n. de weg
uitgegraven aarde, enz., de op--ruimngva
ruiming.
,

debloqueeren, deblokkeeren,fr.
(débloquer; vgl. b 1 o q u e e r e n, ond. bloc)
Mil. ontzetten, de insluiting of versperring
eener plaats, haven, enz. opheffen, de versperde toegangen openen ; bij letterzetters:
de tijdelijk ingevoegde letters (gekeerden, bij
de Duitschers v l i e g e k o p p e n geheeten)
uitnemen, d. 1. de letters, die men bij het
te kort schieten der gevorderde letters voor
heeft ingezet, weder uitlichten en-lopig
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door de ware vervangen ; — debloque_
ment, n. (spr. deblokk'món) Mil. de opheffing eener blokkade, z. ald.
de bon coeur, z. e o e u r.
débonnaire, m. fr. (spr. —nèr'; ontst.
uit de bon afire; vgi. air) zachtzinnig en
goed, weldadig en toegeeflijk, onuitputtelijk
goed; als subst.: de zachtmoedige, geduldige,
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leger verlaten (van wild sprekende); zijnen
stand verlaten.
debusqueeren (spr. debu-skéren) debuskeeren, fr. (débusquer; afleiding als
't vorige débucher) Mil. uit' het bosch, uit
Bene voordeelige stelling drijven, verjagen;
oneig. den voet lichten ; — debusque't verdrijven van
mént, n. (spr.
toegevende, goedaardige.
den vijand uit zijne stelling.
Debut, n. fr. (spr. deb), eig. de eerste
ale bonne grace, z. g r â c e.
Debora, hebr. (Deborah, v. dabár, vat- stoot of worp in het spel, van but, doel,.
ten, grijpen) vr. naam : eig. de bij, wesp.
wit) de aanvang, het begin, het eerste opdebordeeren, f. (déborder; vgl. treden, verschijnen, b. v. van eenen tooneelspeler, de eerste rol, de inleiding, opeboord) den rand of zoom wegnemen, outningsrede, het eerste pleidooi eens advoboorden, afranden ; afkan ten ; overstroomen,
uit de oevers treden, overloopen (van riviecaats ; — debuteeren, aanvangen, beginnen, voor de eerste maal optreden, ver ren); Mil. overvleugelen ; ook oneig. te ver
schijnen of zich laten hopren ; zijne eerste
gaan, uitspatten, b. v. een gedebordeerd
rol spelen; zijne intreérede houden; — dem e n s e h, een buitensporig mensch, — debordemént, n. fr. (spr. -- má2) het butánt, m. debutante, f. iemand, die
voor het eerst opentlijk optreedt, inz. op
buiten de oevers treden, overvloeijen eener
het tooneel ; een beginner, een schrijver,,
rivier, de overstrooming, vloed; ook oneig.
de overloop van gal ; uitspatting, buiten - schrijfster, die zijn of haar eerste werk in
sporigheid.
't licht geeft, enz.
de but en blanc, z. oud. b u t.
debotteeren, fr. (débotter, van botte,
decacheteeren, fr. (spr. dekasj'—;
laars) de laarzen uittrekken, ontlaarzen,
vgl. c a c h e t e e r e n) ontzegelen, openen.
ontschoeijen.
Decade, f. (fr. décade ; uit het gr.
deboucheeren (spr. —boes]—), fr.
(ldboucher, van boucher, toestoppen, bouche,
dékas, tien) een tiental, tien stuks, b. v..
boeken of jaren, enz.; een dadentiental, naar
mond, opening) eig. wat verstopt is openen;
den franschen republikeinschen kalender
Mil. uit Bene engte, een' bergpas oprukken;
Kmt. gelegenheid tot een goed vertier of af(décadrier, spr. —drié, die in 1806 weder
afgeschaft werd), eene vcreek, waarvan er
trek van waren vinden ; — debouché
drie in eene maand en 30 in het jaar gin(spr. deboesfé) of debouchemént (spr.
gen, dat met 122 Sept. aanving. De afzon—sj'mán), n. de uitgang, uitweg uit eene
derlijke dagen der decade heetten in volgengte, d é f i l e of bergpas; Kmt. de aftrek,
het vertier der waren; weg of middel om orde: primidi, duodi, tridi, quartidi,.
quintidi, sextidi, septidi, octidi,
de waren af te zetten.
debourseeren (spr. deboers—), fr. n o n i d i en deeadi, welke laatste aan de
(débourser, van bourse, beurs, buidel) uit rust gewijd was; — decadi, was ook in
betalen, voorschieten, verschieten; geld uit den revolutie-tijd de naam van een politiek
wetenschappelijk weekblad, dat van 't jaar
den zak halen — debours (spr. Beboer)
en deboursemént, (spr. deboers'mán) n.
II. (179k) te Parijs verscheen in het jaar
de uitbetaling, de onkosten, het uitschot, XIII. den titel van R e v u e aannam en in
voorschot, verschot.
1817 met den M e r c u r e werd saamgedebrailleeren, fr. (spr. —bralj—) smolten ; — decadica, I. het tientallig:
den boezem te veel ontblooten, den bals stelsel, d e c i m a a 1 -stelsel, het algemeen geen de borsten onwelvoegelljk bloot dragen.
bruikelijk talstelsel, waarnaar de getallen
Debris, m. pi. fr. (spr. (lebrI ; van in klassen van tien eenheden verdeeld zijn„
briser, breken) de puinhoop, het wrak, de
en tien eenheden eener klasse eene eenheid
stukken, de overblijfsels, b. v. van troepen,
der naast hoogere klasse uitmaken.
de overgebleven manschap.
Decadence, fr. (spr. —dans; vgl. cadebrouilleeren (spr. (lebroelj—), fr. d e n c e) of decadentie (spr. t=ts) I. het
trapsgewijs verval, de afneming, vererge(débrouiller; vgl. b r o u i l l e e ren) iets ver wards weder in orde brengen, uiteen zetten, ring, v erslimmering, val.
Decadrier, z. oud. decade — deontwikkelen, ontwarren, ophelderen ; —
debrouillemént, n. (spr. debroelj'mán) cagoon, z. dekagoon.
de ontwikkeling, ontwarring, uiteenzetting.
Decagrámme, n. fr. -10 grammes (z._
debrutalizeeren, fr. de ruwheid, gramme.
lompheid, den bolster (van iemand) afnemen,
decaisseeren (spr. --kèss— ; van
tot zachtere zeden brengen.
caisse, z. ald.) uitpakken, ledigen.
Decalcomanïe, f. fr. (v. décalquer, z.
debruteeren, fr. (débruter) afslijpen,
aid.) de nieuwelings gevonden kunst, om op
polijsten.
debucheeren (spr. ch=sj), fr. (dé- porselein, ivoor, albast, hout, zijde, enz.
teekeningen te brengen, die daarvoor opzet bucher, van 't mid.lat. debusccdre, van bosrus,
b o s c h) jagersterm : opjagen, opstooten ; het
telijk gemaakt en ingericht zijn.
,

—mán)

-

;

;

,

DECALEEREN

--

decaleeren (van 't it. caláre, zinken,
afnemen), Kmt. in gewicht afnemen door
uitdrogen, lekken, enz. ; -- decalo, n.
de gewichtsvermindering eener waar ; vgl.
dechet.
Deealítre, m. fr. 10 liters (z. l i t e r) .
Decalogus, z. dekalogus.
decalqueeren of dekalkeeren;
vgl. e a 1 q u e) eenen `veêrdruk, omdruk, tegenafdruk maken, eene plaat op hout en
dgl. overdragen; vgl. x y l o g r a p h i ë e r e n.
Decamètre, m. fr. 10 meters (z.
me ter).
decampeeren, fr. (décamper, van camp,
leger) de legering, het kamp opbreken of
opheffen ; opbreken; oneig. aftrekken, de
vlucht nemen ; zich uit de voeten maken,
wegpakken ; — decampemént, n. (spr.
—mán) het opbreken van een' leger, de
,ontlégering.
Decanaat, z. ond. d e c a n u s.
Decandria, z. dekandria.
Decanie, decanizeeren, z. ond.
decanu s.
decanonizeeren, nw.lat. (vgl. c an o n i z e e r e n) van de lijst der heiligen
uitschrappen.
decanteeren, lat. (decantare) eig. afzingen ; uitroepen, prijzen ; eene bezonken
vloeistof langzaam afgieten, klaren ; — decantátie (spr. tie=tsie) f. het afzingen,
uitroepen; het voorzichtig afgieten van hei.
heldere vocht, het klaren.
Decanus, m. lat. (van decem, tien) eig.
een aanvoerder van 10 man bij de latere
rom. legers, en in de kloosters een opzie
monniken ; deken, hoofd of-nerov10
overste der (voormalige) gilden ; in een dom
tweede der hooge dignitarissen,-kapiteld
die het toezicht heeft over de inwendige
aangelegenheden van het stift of collegie;
de oudste der kardinaal-bisschoppen in het
collegie der kardinalen ; de opziener van
,een protestantsch geestelijk district, ook
deehánt, geheeten; op duitsche hoogescholen de hoofden van de afzonderlijke faeulteiten, een deken ; -- decanaat, n.
de waardigheid van deken, het dekenschap;
deeanie of deeanIj, 1 de goederen
en gebouwen tot onderhoud van eenen deken, zijn kerkelijk gebied, ook zijne woning;
-- decanizeeren, den post van deken
vervullen.
decapeeren, fr. (décapper, van cape,
kap, bedekking) Chem. reinigen, schoon
maken, b. v den roest of het oxyde, waar
een metaal bedekt is, wegnemen. -med
decapiteeren, nw.lat. (van 't lat. caput, hoofd) onthoofden, onthalzen ; — deeapitátie (spr tie—tsie) f. de onthoofding, onthalzing.
deearbonizeeren , nw.lat. (van 't
lat. carbo, kool) ontkolen, van koolstof ontdoen, bevrijden ; -- deearbonizátie
(spr. t=ts) f. de ontkoling, bevrijding van
koolstof.
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Decáre, ni. fr. 10 ares (z. are).
decarneleeren, nw.lat. (van corn,
gehit. carnis, vleesch), tot in het gezonde
vleesch snijden,
Decastère, m. fr. 10 stères (z. s t è r e).
decateeren, decatizeeren, fr. décat-ir; vgl. c a t e e r e n) de in Frankrijk in
1822 uitgevondene, nu algemeen gevolgde
handelwijze om het geheel bereide en geperste laken aan de werking van waterdampen bloot te stellen, waardoor bet, na
nog eens geperst te zijn, een' duurzamer
glans dan den vroegeren persglans krijgt
en niet meer krimpt, ontglanzen ; -- déeatissage, f. (spr. —ti-sá-zj') de wegneming van den persglans door damp of stoom,
het krimpen der lakens, ontglanzing.
decatonizeeren, nw.lat. (van Cato,
z. ald.), den ernst benemen, het voorhoofd
doen ontfronsen (een door Scarron gesmeed
woord) .
decedeeren, lat. (decedére) weggaan;
wijken ; overlijden ; — decéssie, f. (lat.
decessio), het weggaan, de verwijdering; het
aftreden ; — decéssor, ni. de aftredende,
de ambtsvoorganger ; — decessus, m. de
aftreding ; de dood, het overlijden.
decem, lat. tien ; decem, im de tiende;
tiend, het tiende gedeelte van iets als opbrengst aan geestelijken, ambachtsheren, enz.;
— deeéiuber, m. lat. de wintermaand,
eig. de 1 Ode maand naar den oud-rom. kalender, die van maart af werd geteld (vgl.
s e p te m be r) — deeemdéntisch, adj.
nw.lat. N.H. tientandig — decemfídiseh, adj. in tien deden gespleten ; -deeemloculair, adj. met tien vlakken
of afdeelingen ; — deeempéda, f. eene
meetroede, meetstang van 10 voet ; — decempedátor, m. de landmeter — decempédisch, adj. tienvoetig ; — deeémplex, lat. tienvoudig — decémvir, een tienman, een der tienmannen
(decemviri) of tien overheidspersonen
in het oude Rome ; .. -.– decemviraal,
adj. wat de tienmannen betreft ; — decemviraat, n. het tienmanschap, de
waardigheid van tienman ; — deeendium, n. * nw.lat. een dagentiental, een
tijd van 10 dagen ; — decennium, n.
lat., een jarentiental, eene tijdruimte van
10 jaren ; — decennaal, adj. (lat. decenniilis, e) tienjarig.
decent, lat. (décens, van decPre, betamen) geschikt, welvoegelijk, gepast ; betamelijk, eerbaar, zedig — decensie, f.
(lat. decentia, fr. décence, spr. —desáns') de
welvoegelijkheid, eerbaarheid, gepastheid,
zedigheid.
Deeentralizátie (spr. tie=tsie), f. nw.
lat., de opheffing der eentralizatie,z.ald.
Decéptie, deceptor, z. ond. dec ipiëeren.
decerneeren, lat. (decernére) gerechtelijk besluiten, toekennen, beslissen, een
oordeel of vonnis vellen (vgl. decreet);;

;

;

;

;
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decernént, m. (lat. decérnens) Jur. de
rechtserkenner, beslisser, vonnisspreker.
decerpeeren, lat. (decerpére) afpiukken, losrukken, wegnemen ; — decérptie
(spr. t=ts) f. nw.lat. de afneming, vermindering.
decerteeren, lat. (decertáre) een' beslisser:den strijd voeren ; — deeertátie,
(spr. tie=tsie) f. beslissende strijd, strijdbeslissing.
Decessie, decessor, z. ond. d e c ede eren.
dechaineeren, fr. (spr. desjèn--; van
chaïne, keten) eig. ontketenen ; losbreken,
uitvaren, woeden, razen ; — deehainemént, n. fr. (spr. —mán) het losbarsten
der verbittering, het woeden, razen, tieren.
dechalandeeren (spr. desjaland—),
fr. (déchalander; vgl. e h a 1 a n d) iemand van
zijne kalanten berooven ; ook eenen kooper
of kalant door onvriendelijkheid en dgl.
doen wegblijven.

Dechant, z. ond. d e c a n u s.
Decharge, f. fr. (spr. de-sjárzj'; vgl.
e Ii a r g e) het ontladen, lossen der schepen ;
de ontlasting, het ontslag, de verlichting,
bevrijding, vrijj)reking van eene schuld, enz.,
de quitantie, kwijting; Mil. de ontlading,
het afvuren, losbranden, inz. van verscheiden vuurmonden te gelijk, het salvo ; —
dechargeeren, (fr. décharger) ontladen,
afladen ; ontbinden , vrijspreken , ontslaan,
kwijtschelden ; uitdelgen, doordoen, b.v. eenen
post, eene schuld ; eene rekening als voldaan teekenen ; afvuren, lossen, losbranden
van geschut of geweer, een salvo geven.
decharmeeren (spr. ch sj), fr. (dé
charmer; vgl. charme, enz.) onttooveren.
decharneeren (spr. ch=sj), fr. (decharner, van chair = lat. taro, genit. carnis, vleesch) ontvleescben, mager maken,
-

uitteren.

dechausseeren (spr. de-sjoss— ), fr..
(déchausser; 'vgl. c h a u s s e e r e n) eig. de
voetbekleeding afleggen, ontschoeijeu ; eenen
tand dechausseeren, hem vóór het uittrekken van het tandvleesch ontblooten ; —
dechaussoir, m. (spr. de-sjossoár) het
tandmeesters- werktuig, waarmede dat laatste
gedaan wordt.

Déchéanee, f. f. (spr. desjeáns'; van
déchoir, vervallen) Jur. het verlies van een
recht.

Deeher, m., dechent of dechend,
hoogel. (van 't lat. decur)a, en decima,
mid.lat. decéna, eene afdeeling van tien, een
tiende, v. 't lat. decem, tien, vgl. d e c u r i e)
Kmt. 10 stuks vellen of huiden ; bij de
russische rookwaren i0 stuks.
Dechet, m. fr. (spr. desjè; v. déchoir,
afvallen, afnemen, v. choir, cheoir, vallen,
vgl. chance) Kmt. de gewichtsvermindering, bet waardeverlies, de afneming eener
waar door afzondering van de daarbij zijnde
onzuiverheden, stof, zand, enz. (vgl. d e c a l o).
dechiffreeren (spr. dechi -fr—), fr.
H.
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(déchi frer; vgl. c h i f f re, enz.) ontcijferen,
ontraadselen, ophelderen, onthullen, oplossen ; een geheimschrift in gewoon schrift
overbrengen; — dechiffrable, adj. ontcijferbaar, oplosbaar; —dechiffreur, een
ontcijferaar, verklaarder van geheimschrift.
Dechirage, f. fr. (spr. de-sjird-zj' ; v.
déchirer, verscheuren) werkhout, oude planken, enz. van onbruikbaar geworden en
daarom gesloopte vaartuigen, brandhout.
dechristianizeeren, barb. lat. ontchristenen, van 't christendom afkerig maken.
deci, lat. (vóór de benaming van eene
maat of een gewicht uit het metrieke stelsel staande, beteekent :) het tiende deel van
die maat of dat gewicht (vgl. d e c a) .

Deciáre, z. are.
Deciatlne, f. eene russische vlaktemaat, = 19O vierkante roeden.
Decidéntie (spr. t ts), I. nw.lat. (van
't lat. decfdére, afvallen, v. cadere, vallen) de
afneming, afval, het verval, de vermindering
van fortuin en vermogen, z. v. a. decadence.
decideeren,lat. (decidére, eig. afsnijden,
v. caedëre, hakken , snijden ; fr. décider) beslis
beslechten, eene uitspraak doen; bescheid,-sen,
--

uitslag, uitsluitsel geven; besluiten;—decidéndi ratiónes, f. pl. lat. rechterlijke beslissingsgronden ; -- gedecideerd, bepaald, beslist; ook vastberaden, niet van zijne beginselen afwijkend — decideerend, adj.
beslissend, stellig, bepaald ;— d e c i z i e, I.
(lat. decisio) beslissing ; Jur. ook decisum, n. eene rechterlijke uitspraak, het
vonnis, de beslissing; — decizief, adj. nw.
lat. beslissend; — d e e i z i ev e stem, z. v.a.
;

votum decisivum, z. votum; — decisivemént, fr. (spr. desizi-v'mán) stellig, uitdrukkelijk ; -- decisor, m. nw.lat. de
beslisser, scheidsrechter.

Decigramme, z. gramme --- decilitre, z. 1 i t e r.
decimaal, adj. nw.lat. (van 't lat. decem, tien ;. decimus, a, um, de of het tiende)
tiendeelig, wat uit tiendedeelen. bestaat, tot
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
eene macht van 10 is; decimaal–maat,
eene maatorde, naar welke iedere hoogere
maatsoort het tienvoud der naastvoorgaande
is, b. v. de duim 10 streepen, de palm 10
duimen, de el 10 palmen, enz. ; decimaal rekening, de rekening met tiendeelige
breuken, tiendeelige of 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 rechter- naar de
linkerzijde opklimt — decime, f. Muz.
de tiende toon van den grondtoon afgerekend ; Poet. eene tienrelige strophe van
spaanschen oorsprong ; — deeíme, m. eene
fransche munt ; z. f r a n c ; — decimètre,
z. m e t e r — decimeeren, lat. (deci;

;

;
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tienden, de tienden ontvangen, inzakendmaking, openlegging, aanwijzing; Log. de
melen ; vertienden, de tienden geven ; Mil.
voorloopige aanduiding der kenmerken van een
tienden man (ook wel den derden, vier- begrip, o:n dan tot de eigen tlfjke definitie
den
over te gaan; Knit. de aangifte van koopwaren
den) uitnerven, om aan dien eene straf te
voltrekken, welke, wegens het groot getal of goederen aan tolkantoren, enz. ; het bewijs dier aangifte; déclaration d'antour, fr.
schuldigen, of omdat zij niet bekend zijn,
niet aan allen kan voltrokken worden ; —
(spr. deklarasyón damoer) de liefdesverklaring; -- declaratio honoris, lat., of déclaradecimábel, adj. nw.lat. tiendplichtig, aan
tion d'honneur, fr. (spr. --- doneur) f. de eerde
tiende onderworpen ; — deeimátie
verklaring; déclaratio sententiae, lat. de ver(spr.
t=ts), f. lat. de vertiending, het tiendrecht, de inzameling of opbrengst der tien- klaring of bekendmaking van een vonnis:
— deelaratief, adj. (later luit. declaraden; ook de loting om den tienden man, de
uitlichting van den tiende ; — decimator, tivus, a, um) en deelaratórisch, adj
nw.lat. verklarend, ophelderend; — cleelam. nw.lat. de trendheer, de tot ins ordering
der tienden gerechtigde persoon ; — déci- ratoria sententia, f. lat. het oordeel, waarbij
nóle, f. it. Muz. eene notenfiguur, waar- degene, die uitspraak doet, zijn vroeger oordoor eene zekere noot, P. v. een quart, in deel nader verklaart, het ophelderend oordeel.
declineeren, lat. (declinlire) afwijken,
noten van gelijken duur wordt verdeeld;
10
— deeimoséxto, n. het formaat eens zich afwenden; afwijzen, vary de hand wijzen;
niet erkennen b. v. eerie rechtbank; Grain.
hoeks, waarbij ieder vel 32 bladzijden heeft;
een woord verbuigen, al zijne veranderingen
men drukt het uit door 16°.
door de naamvallen en getallen opnoemen ;
f. it. een gewicht van 10 pond.
Decina,
deeipiëeren, lat. (decipère) misleiden, — declinabel, adj. buigbaar, buigzaam,
bedriegen, om den tuin leiden ; — decép- verbuigbaar, veranderlijk — declinabitie (spr. t=its), f. (deceptco) de misleiding, liteit, f. de vatbaarheid om verbogen te
het bedrog; — deceptibiliteit, f. nw. kunnen worden, verbuigbaarheid; — deelinátie (spr. t=ts), f. lat. (declinatie)
lat.
de bedriegbaarheid ; — deceptor, m.
Phys. de afwijking, inz. der magneetnaald
een bedrieger, misleider ; — deeeptóvan de middaglijn ; Astron. de hoek, dien
risch
of deceptivisch, adj. nw.lat. bede gezichtslijn, langs welke iaen een hedriegelijk.
melligchaam ziet, met het vlak van de
Decizie, decizief, enz., z. ond. d eeideeren.
evennachtslijn maakt, anders : de afstand
van eene ster tot den e q u a t o r of de
Decistère, z. stère.
declameeren,lat. (declami re, luid spre- evennachtslijn; van daar z o n s- en maan sken) kunstmatig lezen of spreken, naar de decl i nat i e, ook der sterren van den
equator ; Med. het afnemen eerier ziekte;
regels
van goede uitspraak, houding en geGram. de woordbuiging, verbuiging ; Pol.
baren voordragen, naar het gevoel spreken ;
de afwijzing of verwerping van een verzoek ;
ook op redenaarstoon van onbeduidende dingen spreken, in woordenpraal vervallen ; ook --- deelinátor, m., declinatorium,
n. nw.lat. een afwijkingswijzer, een kompas
schreeuwen, uitvaren, lostrekken, razen,
nog
of werktuig, dat de miswijzing der magneet schimpen ; — declarnándo, it. Muz. vol uit ,drukking ; — declamatie (spr. t ts), naald aantoont ; — declinatórisch, adj.
f lat. (declamatie) de kunstmatige monde- afwijkend, afwijzend, van de hand wijzend,
linge
voordracht van eene redevoering of weigerend.
een dichtstuk, de kunst om schoon te lezen
deeliviteit, f. lat. (declivitas, v. deof voor te dragen, de voordrachtskunst, voor- clivis, afhellende, v. clivus, zacht glooijende
dracht, het kunstlezen ; ook de redekunstige hoogte) de af helling, het trapsgewijze lager
inkleeding; de pronkrede, redetooi, enz.; afworden, b. v. van den grond.
keurend : de overdrijving, woordenpraal, geDecóet, n. lat. (decóctum, van decozwollen
voordracht, windbrekerij ; — dequire , afkoken , ook verteren, verdoen),
clamátor, m. een kunstmatig spreker,
Pharm. een afkooksel. Wil men uit eene
geoefend redenaar; woordenpraler, hoogdraartsenij het daarin voorhanden aetherisch bever;
— deelamatorica, f. nw.lat. de
ginsel door water uittrekken, dan geschiedt
kunst, de leer eerier schoone voordracht, de
dit dour aftrekking of infusie. Verbindt
redevoeringkunst; — declamatorisch,
men die beide verrichtingen, zoodat men een
bereid decoct nog heet over eene stof uitadj.
wat de uiterlijke voordracht betreft,
daartoe behoort, sierlijk voordragend ; hoog giet, welker vluchtige bestanddeelen men
dravend ; — declamatorium, n. eene niet het water wil verbinden, dan ontstaat
kunstvoordracht, redenaarsoefening, kunst - het zoogenoemde decocto-infüsum, n.
voorlezing; -- deelamiteeren, zich in het afkooksel -aftreksel; — decóctie (spr.
bet redevoeren oefenen, redeoefening houden.
t (s), f. lat. (decoctto) de afkoking, het
deelareeren, lat. (declarcdre) verkla- afkoken ; decóctor bonórum, in. een verren, ophelderen, uitleggen, zijn besluit open
kwister van zijn vermogen ; d. dolósus, een
leggen, bekend maken; waren of goederen bij
bedriegelijk doorbrenger van eigen of vreemd
het
kantoor aangeven ; — declaratie (spr.
vermogen.
t ts), f. (lat. declaratie) de verklaring, bedecolleeren, lat. (decollá,re, van col;
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lum, de hals) onthoofden ; op het biljart
een' bal van den band afspelen ; — decollátie (spr. t ts), f. de onthalzing,
onthoofding; — gedecolleteerd , fr.
(décolleté) met blooten hals of boezem, met
laag ontblooten hals, met den boezem, de
borsten bloot.
decoloreeren, lat. (decoloráre, van
color, kleur) ontkleuren, verbleeken, verschieten ; — gedecoloreerd, adj. verkleurd.
verschoten ; -- deeolorátie (spr. t=ts),
f. de ontkleuring, liet verschieten der kleuren ; — decolórimeter, m. nw.lat. de
ontkleuringsmeter, een werktuig, dienende
om Of de ontkleurende kracht van zekere
zelfstandigheden, Of den graad van ontkleuring, dien de zelfstandigheden ondergaan hebben , te meten.
Deeombustie, f. nw.lat. eene uit
gebezigd als gelijk -druking,oFcy
i e, om daar--betkndmsoxygeat
mede de afzondering van de zuurstof uit
ligchamen, die de verbranding hebben ondergaan, te kennen te geven.
decomponeeren, nw.lat. (vgl. c o mp o n e e r e nl uit elkander nemen, ontbinden,
verdeelen, ontleden, oplossen, ontmengen ;
-- deeomponíbel, adj. ontleedbaar, ontbindbaar, oplosbaar ; -- decompositum,
n. een ontleed of ontmengd ligchaam ; Gram.
een uit twee of meer woorden samengesteld
woord, b. V. opperveldmaarschalk,
zeemanshandboek; — deeompozítie (spr. t=ts), f. de ontbinding, scheiding,
verdeeling, ontmenging, oplossing eens lig
zijne eerste bestanddeelen.
-chamsin
Decompte, n. fr. (spr. dekónt'; vgl.
eo m p t e) Kmt. de korting, aftrek van eene
rekening, tegenrekening — decompteeren, aftrekken, korten ; afrekenen ; Muz.
van den eenen toon tot den anderen door
alle tusschentonen of intervallen overgaan.
deconcepteeren, barb.lat. (vgl. c o nc e p t) verward maken, uit den samenhang
brengen.
de concert, z. ond. concert.
deconcerteeren, fr. (déconcerter) eig.
de spelers in de war brengen (vgl. 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. (v. déconfire, geheel verslaan, in de pan hakken, oudfr. descon f re, it. sconfiggere, v. 't mid.lat. dis-confcére, v. dis- [z. aid.] en con/icere, voleinden,
vernietigen) de volkomen nederlaag; het volslagen onvermogen om te betalen.
de congruo, z. ond. c o n g r u a.
deeonsidereeren, nw.lat. de achting
benemen ; — deeonsiderátie (spr. t=ts)
f. het verlies van of gebrek aan achting.
deconstrueeren, nw.lat. Gram. de
deelen van eenen -volzin uiteen leggen, ontleden, ontbinden ; — deconstructie (spr.
;

-tie
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tsie), f de ontbinding, ontleding, uit-

eenzetting.

decontenanceeren, fr. (décontenaneer; vgl. c o n t e n a n c e) iemand verlegen
maken, van zijn stuk brengen; g e d e c o nt e n a n c e e r d, verward, bedremmeld, verbluft; — decontenantie (spr. tie=tsie)
f. (fr. décontenance) , verlegenheid, verbluftbeid
decoratie, enz., decoreeren, z. ond.
decorum.
decor, z. d e t o u r t.
decortieeeren, lat. (decortics re, van
cortex, bast, schors) den bast of de schors
afdoen, schillen ; — decorticátie (spr.
tie tsie), f. de afschilling van de schors
of den bast.
Decorum, n. (van 't lat. decórus, a,
um, welvoegelijk, betamelijk, v. décor, décus,
welstand, sieraad, v. decére, betamen, passen), de welvoegelijkheid, he t betamelijke,
passende , fatsoenlijke , gebruikelijke ; h e t
d e c o r u m bewaren, zijn fatsoen houden;
— decóre, adv. met gepastheid, welvoegelijkheid, fatsoen ; — decoreeren (lat. decor-are), versieren, tooijen, opschikken, ver
orde, een ordelint, enz.-fraijen;mt
beschenken; -- een gedecoreerde,
iemand, die een ordelint, eerekruis draagt;
-- decorateur, m. fr., of decoratieschilder, een schilder van sieraden, tooneelschilder; -- decoratie (spr. t ts),
f. de versiering, inz. de tooneelversiering,
de schermen , de tooneel- beschildering of
-bekleeding ; het eereteeken, de orde ; —
decoratief, adj. nw.lat. tot sieraad of
optooijing dienende.
decouleeren (spr. dekoel—), fr. découler; vgl. c o u 1 a g e) afvloeijen, druipen ;
— decoulant (spr. decoelán) afvloeijend,
druipend ; — decoulement, n. (spr.
—mán), de afvloeijing, het druipen.
decoupeeren (spr.— koe—), fr. (découper; vgl. c o u p e e r e n) in stukken snijden ; uitsnijden, getand maken ; voorsnijden,
b. v. een' bout ; --- m. een
tuin, die in bloembedden van onderscheidene
gedaanten is verdeeld.
decourageeren (spr. --koera-zj'—),
fr. (décourager; vgl. courage) moedeloos
maken, afschrikken, ontmoedigen, versaagd,
kleinmoedig of schuw maken, den lust benemen ;—gedecouragee rd, adj. ontmoedigd, kleinmoedig, neerslagtig —deeouragement, n. (spr. dekoerá-zj'mán) de out
moediging, moedeloosheid, versaagdheid, klein
-moedigh.
;

Decourt,

fr. (spr. dekoer) of deeort,

n. Kmt. korting op het bedrag eener rekening of factuur; — deeourteeren, korten, aftrekken, afdingen, inz. wegens de
slechte gesteldheid der waren of wegens tekortkoming van gewicht.
Découverte, z. ond. d e c o u vree ren.
decouverteeren (spr, ou oe), van
't fr. couvert) den omslag van den brief openen en wegnemen.

-
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decouvreeren (spr. ou oe), fr. (découvrir) ontblooten, ontdekken, openbaren,
aan den dag brengen, te kennen geven ; —
à découvert (spr. —koewèr) onbedekt, onbeschut ; — découverte, f. de on tdekking, uitvinding.
deerasseeren,fr . (décrasser, van crasse,
vuiligheid) schoon maken, reinigen.
decrediteeren, fr . (décréditer) iemand
van zijn c r e d i e t, vertrouwen, aanzien of
achting berooven, zijn' goeden naam benadeelen, krenken, verzwakken, in kwaden
reuk brengen ; de deugdelijkheid eener waar
verkleinen, verlagen.
Decreet, n . lat. (decrétum, besloten, besluit, van decernére, vgl. d e c e r n e e r e n;
pl. decréta) eene verordening, bepaling, bescbikking der overheid ; een rechtsbesluit,
raadsbesluit of -bevel op eenzijdig aanzoek
der partijen, in tegenstelling met de beslis
na rechterlijk verhoor der beide par--sing
tijen (het vonnis); decrétum in Sena`tu, besloten in den raad; ad decrêtum, naar de
verordening, naar de rechterlijke uitspraak;
-- decréta, pl., inz. de besluiten en uit
pausen en kerkvergaderingen;-sprakend
decrétum absolutum, het onvoorwaardelijke
raadsbesluit (Gods); decrétum adinissivum,
een besluit omtrent het toelaten van een
rechtsmiddel ; d. alienándi, een vervreemdingsbesluit, een verlos der overheid om
eenig goed te vervreemden ; d. ambitiósum,
eene partijdige beslissing ; d. aulicum, z. v.
a. kabinets-order (z. ald.); d. comminatorium ; een besluit met bedreiging van
straf; d. commune, een gemeenschappelijk
bescheid ; d. concessivum, eene uitspraak,
waarbij een verzoek wordt toegestaan ; d.
con/irmatorium, een bevestigend besluit; d.

Dei, het goddelijk raadsbesluit ; d. de sol -

véndo, het verlof der overheid tot uitbetaling van zekere gelden ; d. interimisticum,
eene voorloopige bepaling der overheid ; d.

marginále, eene op den rand bijgeschreven
bepaling ; d. ulterius, verdere, laatste bepaling; — decretdles (li(terae) of deeretálen, f. pl. pauselijke besluiten op gedane
aanvragen der bisschoppen in kerkelijke zaken ; — decreteeren, mid .lat . (deere
tdre) gerechtelijk besluiten, bepalen, vaststellen, bevelen ; — g e dec r e t e e r d, adj . besloten, vastgesteld, enz . ; — decreteerkunst, de kunst om een decreet op te
stellen ; — deeretíst, m. een leeraar van
het kerkelijk recht ; eig. die rechtsgeleerden
in de middeleeuwen, welke, steunende op
de decréta (z. ald.) der pausen, het kanon nieke recht als grondslag van alle staatsinrichtingen of -verhoudingen beschouwden, in
tegenst. met 1 e g i st —deeretóriseh,adj.
beslissend, uitspraak bevattend, vaststellend.
Deeremént, n . lat. (decrenténtum) de
afneming, vermindering, het verval ; — deerementen, n. pl. Algeb. de verschillen
der termen eener dalende of afnemende reeks.
decrepeeren, nw.lat. (val. crepe e-

;
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ren) vervallen, afgeleefd worden ; — deerepitáde, f. fr. de afgeleefdheid, de hooge
ouderdom, zeer hooge jaren ; bouwvalligheid,
verval; — deerepitus, m . lat. een afgeleefd, stokoud man; — deerepiet, adj. afgeleefd,stokoud; bouwvallig, den ondergang nabij.
deerepiteeren, nw .lat. (van crepitdre,
knetteren, intensief v. crepdre, vgl. c r ep e eren) aan stukken knappen, met een' knal of
plof uiteen springen, gelijk het keukenzout
op het vuur; -- deerepitátie (spr. tie
=tsie), f. Chem. de knettering, welke zekere
zouten, die een weinig kristalwater bevatten,
doen hooren, wanneer men ze op gloeijende
kolen werpt.
deereseeeren, lat. (decrescére) afnemen, verminderen, kwijnen ; -- decrescent (lat. decréscens) afnemend, verminderend ; -- decrescéndo, it. (spr. dekresjéndo)
Muz. afnemend, allengs overgaande van het
forte tot piano en pianissimo, 't welk men
door het toeken > aanduidt ; — deerescéntie (spr. t=ts), f. lat. (decrescentia) de afneming, verkleining.

decreta, deeretum,deereteeren,
enz., z. ond. decreet.

deerotteeren, fr . (décrotter, v. crotte,
vuiligheid, slijk) van vuil reinigen, schoon
maken, afborstelen, poetsen, zuiveren ; —
decrotteur, m. een schoenpoetser ; —
deerottoir, m. (spr. —toár') een schraapijzer, een werktuig tot reiniging der schoenen
en laarzen vóór de deuren ; — decrottoire, f. (spr. —toár') een schoenborstel.
deerusteeren , nw.lat. (van crusta,
korst) ontschorsen, den bast wegnemen, afschillen ; reinigen.
Decubitus, m. nw.lat. (vgl. d e c u mb e e re n) Med. het doorliggen der zieken.
decumátische akkers, m.pl. (lat. decumiites agri), tiendplichtig land, het land ten
oosten van den Rijn en ten noorden van
den Donau, dat in de eerste eeuw van Chr.
door de duitsche stammen ontruimd, door
de Romeinen in bezit genomen en tegen
opbrengst van tienden aan Galliërs en rom.
veteranen werd overgelaten. Tegen het vrije
Germanië werd dit land verdedigd door
eenen muur, die den naam van d u i v e l sm u u r droeg.
deeumbeeren, lat . (decumbére) zich
te bed of (naar rom. gebruik) aan tafel leggen,
zich nederleggen ; — deeumbént, adj.
(lat. decumbens), nederliggend ; — deeumbéntie (spr. t ts), f. het liggen ; — decumbituur, f. nw.lat. de bedlegerigheid.
decunx, f . een oud rom. gewicht van
10 unciae, ook dextans geheeten ; s van
een geheel.
decupelleeren, nw .lat. (vgl. c u p e 11 e e r e n) afgieten, afklaren ; — deeupel l^tie (spr. t ts), f. de afgieting, klaring.
Decuplo (spr. —koe—), m. de grootste goudmunt voor de beide Sicilian sedert
1818, geldende 10 oncette ai 30 ducati,
6 gl. 212 ct. innerl. waarde.
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Deeuplum, n . nw.lat. (van decem) het
tienvoud, tienvoudige, tienmaal grootere ; —
decupleeren, vertienvoudigen ; — decurie, f. lat. (decuria) een aantal of eene
afdeeling van tien, een tiental ; onderafdeeling; — deeurio, m. een aanvoerder van
10 man, rotmeester ; een tienman, landdrost
of landrechter in de rom. volkplantingen.
decurreeren, lat. (decurrére) afloopen, afwaarts vloeijen ; — decu.rsie, f.
(decursio) de afvloeijing, het afwaartsloopen;
een reisje, uitstap; -- deeursief, adj.
nw.lat. afwaartsloopend ; — decurréntie (spr. t=ts), f. het afloopen.
decusseeren, la!. (decussi re, van decussis, 't getal 10 en 't rom. getalmerk X)
kruiswijze verdeelen, doorkruisen ; -- decussiitim, adv. lat. in den vorm van een St.
Andries-kruis of romeinsche tien (X), overdwars, kruiswijs; — decussãtie (spr.
t=ts), f. (lat. decussatio) de ontmoeting van
lijnen en stralen, die elkander kruisen, de
snijding der lijnen.
Deeussorium, n. nw.lat. Chir. een
werktuig tot nederdrukking van het harde
hersenvlies bi de schedelboring of t r e p anatie.

dedaigneeren, dedain, z. ond. d edigne eren.
de dato, z. ond. datum.
dedecoreeren, lat . (dedecorc re) onteeren, schenden ; — dedeeorátie (spr.
t=ts), f. (later lat. dedecoratto) de onteering,
schending.

dedeeren, z. ond . dedit.
dedieeeren, lat . (dediciire) toeeigenen,
toewijden, opdragen b. v. een boek aan
iemand; — dedieátie (sp. t=ts), f. (dedicatio) de toeëigening, toewijding, opdracht;
— dedicdto, adj. it. toegeëigend, opgedragen ; — dedicator, m. later lat. de toewijder, opdrager ; — dedicatórisch,
adj. nw.lat. opdragend, toewijdend.
dedigneeren, lat . (dedigndri) of dedaigneeren ( spr. dedènj —),fr. (dédaigner)
niet verwaardigen, fier verachten, versmaden ; beneden zijne waardigheid of zijner
onwaardig rekenen, gering schatten ; -- dedign^tie (spr. t=ts), f. lat. (dedignatio)
of dédain, n. fr. (spr. dedèn) trotsche
verachting, minachting, versmading, geringschatting, een hoonend, trotsch gedrag of
voorkomen.
dedit, lat. (van dare, geven) afgekort ddt.,
hij heeft gegeven of betaald ; -- dedee-

ren, of zijn

dedit

bijschrijven, Kmt.

iets als betaald aanmerken, eene schuld uit-

delgen, doordoen.

Deditie (spr . t ts), f. lat. (deditio, v.
dedëre, overgeven) de overgave, overlevering.
dedommageeren (spr. dedomazjéren)
fr. (dédommager, van dommage, schade) schadeloos stellen, de schade vergoeden ; scha
houden ; — dedommagemént,-delos
n. (spr. —ma-zj'man) de schadeloosstelling,
schadevergoeding, schadelooshouding.

— DEFANEEREN.
dedoubleeren (spr.

ou oe),

fr . (dé

-

doubler, vgl. d o u b l e, enz.) Mil. een rege-

men t tot op de helft verminderen, afbreken.
deduceeren, lat. (deducére) afleiden,
betoogen, bewijzen, uit andere reeds bewezen zaken of rechten een bewijs afleiden ;
ook verklaren, openleggen ; — deductie
(spr. t=ts), f. de aftrekking, aftrek van
eene som ; elk bewijs, inz. eene uitvoerige
ontwikkeling van de gronden eener zaak
Log. eene bijzondere soort van bewijs ; bij
eenige wijsgeren een systematisch bewijs,
het welk iets uit de hoogste grondstellingen der rede afleidt ; bij andere zulk een,
dat minder bewijskracht heeft dan de eigent
demonstratie (z. ald.) ; het bewijs-lijke
uit de theorie; Jur. de meestal scbriftelijke uiteenzetting van een rechtspunt; de
deductiën zijn deductiones facti, in zoo verre
zij de waarheid eener daadzaak tot voor
hebben, deductiones juris, als zij de-werp
aanwezigheid van een recht betreffen ; deductio ad absurdum, een bewijs, uit de
valschheid, ongerijmdheid van het tegendeel
ontleend; d. innocentiae, het bewijs van onschuld; d. ratiónis, het bewijs des aanklagers of beklaagden ; — deductis deducéndis,
na aftrek van het geen afgetrokken moet
worden, na behoorlijke of vereischte aftrek
ook na bewijs van het te bewijzene ;-king;
— dediictus impénsis, na afgetrokkene kosten of na aftrek der kosten ; deducto aere
aliéno, na aftrek der schulden.
de facto, z. factum.
defoeceeren, lat . (de faecure) van heffe,
droesem, moer (faeces) reinigen, zuiveren,
louteren ; . — defoecátie (spr t=ts), f.
de reiniging van heffe, loutering; Chem. de
zuivering eener vloeistof door de nederploffing van de deelen, die haar troebel maakten.
defailleeren (spr . defalj—) fr. (défail
lir; vgl. fa 11 e e re n) in gebreke blijven,
te kort schieten, den gestelden termijn verzuimen ; - defaillánee, f. de tekortkoming — defaillánt, m. Jur. bij, die in
civiele zaken niet verschijnt en zich bij
d e fa u t laat vonnissen.
Defaite, f . fr. (spr. defèt'; v. défaire,
het gemaakte te niet doen) de nederlaag,
vernietiging of uiteendrijving van een leger.
defalceeren, doorgaans defalkeeren, nw.lat. (van falx, gerit. falcis, sikkel) eig. afmaaijen, met de sikkel, zeissen
of zicht wegnemen ; Jur. vooraf korten, aftrekken, b. v. een aandeel in de erfenis ; --defalcátie (spr. t=ts), f . de afmaaijing;
Jur. het aftrekken, vooraf korten ; — defalco, n. it. de korting, aftrek van eene som.
defameeren, liever d i f f a m e e r e n,
lat. (di ffa2rcdre; vgl. fa m a) van den goeden
naam berooven, onteeren ; — defamátie
(spr. t ts), f. de eerroof, lastering ; —
defameus, adj. eerroovend, lasterlijk.
defaneeren, nw.lat. (van fanum, hei
plaats) ontheiligen, inz. van gebouwen-lige
gebezigd.
.

,

;

-
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defatigeeren, lat . (de fatigár e) vermoeijen, afmatten, moede maken ; — de -

len, afwendings-, verdedigings-, behoed-

fatigátie (spr tie=tsie), f. de vermoei -

verdedigingsoorlog; defensieve Wapens, wapens ter verdediging; defen
werken, beschuttingswerken; —-siev
defensionaal, adj . nw.lat., z. v. a. d e f e n s i e f. — de fensiondles, pl. verdedigingsschriften, bijzonderheden der verdediging; —
defensionale getuigen, getuigen ter
ontlasting, ten bewijze der onschuld; —
defénsor, m. lat. ' een verdediger, beschutter, beschermer, voorvechter, zaakgelastigde, zaakbehartiger, pleitbezorger, advocaat ; de fensor /idéi, beschermer des geloofs;
titel der eng. koningen sedert Hendrik VIII.,
die hem van Paus Leo X. in 15 2 2 kreeg
als belooning voor zijn boek tegen Luther,
d. necessar'us, een gerechtelijk aangestelde
verdediger of advocaat; d. voluntarius, vrij
verdediger of zaakvoerder; defen -wilge
verdedigend, verdedigender--sórieh,adj.
wijze.

jenis, afmatting.
Defaut, m. fr. (spr. de fó ; oudfr. defaute, provene. defauta, it. di f`alta, van 't
lat. dis- en 't it. falláre, mangelen, feilen, als
ware 't van 't lat. fal(tare, herhalingswoord, v.
fallére, misleiden ; 'vgl. tal 1 e e r e n) Jur. het
niet verschijnen voor 't gerecht ; een vonnis bij d e f a u t, een vonnis tegen hem,
die noch in persoon noch door een' zaak
bepaalden tijd voor de recht--voerdpn
bank is verschenen.
Defaveur, f. fr. (vgl. faveur) de ongunst, ongenade ; afkerigheid ; Kmt. een ongunstige, geringe prijs; — defavorábel,
adj. ongunstig, afkerig.

Deféct, n. lat. (de féctus, van de f cere,
ontbreken ; vgl. deficit) een gebrek, feit,
mangel, te kort, b. v. aan eene kas, aan
een boek, enz., ook opening of gat; in deféct u pecceeren, in eene zaak te weinig
doen ; dé fectus animi, Med. de onmacht ; -ob dé fectum, wegens gebrek, uit gebrek;
-defét
(als adject.), gebrekkig, onvolledig,
onvoltallig ; -- defeeteeren, nw.lat. rekenfouten opzoeken en aanwijzen ; — de fecteering, de aanwijzing der gebreken;
— de/ectTh, lat. de afval, afvalligheid ; —
defectief, adj . (lat . de fe^tivus, a, um),
gebrekkig, beschadigd, onvolledig; verba defectfva, n. pl. Gram. gebrekkige werkwoorden, z. verbum ; — defectiviteit of
defectuoziteit, f . nw.lat. de gebrekkigbeid, onvolledigheid.

defendeeren, lat . (de fendére) verdedigen ; -- defendéndus, in. de misdadiger
of beklaagde, die vérdedigd moet worden; —

defendent, z. v. a. d e fen s o r, z. lager;
— defénders, m. pi. eng., of v e r e e n i g d e Ieren, benaming der demokratiscbe
gezelschappen, die zich in 1191 tot een
geheel verbonden hebben, ter handhaving
en verkrijging van vrijheid in het staatkundige en godsdienstige; in 1803 loste de
verbintenis zich op, doch haar geest en doel
leven voort en vormen de elementen, welke
O'Connell in de repeal-a ssociation

defénsie, f . lat. (defens)'o), verdediging, tegenweer; verdedi-

heeft saâmgevat ; --

gingsschrift ; — defensie–hoek, Mil. de
strijkhoek, bestrijkingshoek ; — de fensio conscientgae, de ; taving van het gene men bezweren moet door andere bewijsmiddelen,
de gewetensverwering ; d. 'ill'icita, ongeoorloofde verdediging; d. licita, geoorloofde ver
d. necessaria, noodweer ; d. ulte--deign;
rior, verdere verdediging ; — defénsief,
adj. beschermend, verdedigenderwijs; — defensive, f. de verdediging, de verhouding
als verdediger, in tegenst. met offensive ;
— defensieve alliantie, f. een ver dedigend verbond ; defensieve en offensieve alliantie, een verdedigend en aanvallend verbond ; defensieve midde-

middelen ;

— defensieve oorlog, een

defereeren (fr. de férer; van 't lat.
deferre), aangeven, aantoonen ; verleenen,
opdragen, toekennen, b. v. waardigheden;
een eed opleggen, op een' eed vorderen;

ook bewilligen, inwilligen, den voorrang geven (uit eerbied); genoegen nemen, toegeven, toestemmen, b. v. een verzoek ; zich
onderwerpen (aan iemands oor deel) ; — de-

ferént, in. de afvorderaar van eenen eed,
hij, die een ander op eenen eed vordert;
ook een aangever; op munten: het teeleen
van de plaats der stempeling of des munt
oudtijds de loopbaan eener-mestr;Aon.
planeet ; — deferéntie (slur. t 1s) nw.
lat., of déférence, fr . (spr. —ráns') f.
inschikkelijkheid, toegevendheid, goedwillig heid, gehoorzaamheid (uit achting en ontzach); de aanbrenging, opdraging.
defervesceeren, lat . (de fervesc)re
vgl. ( e r v e se e e r e n) afkoelen, koud wor;

den ; — deferveseéntie (spr.

t=ts) f.

nw.lat. het langzamerhand koud worden.
Defí, in. fr. de uitdaging tot een tweegevecht, een veetebrief defiëeren (fr.
défier, provene. desfzár, it. disfdáre, s/Idáre, mid.lat. disfiddre, di idi re, v. 't lat.
dis- en fides, vertrouwen, trouw, dus eig.
het vertrouwen of de trouw opzeggen,
mistrouwen) iemand niet vertrouwen, hem
mistrouwen, aantrouwen ; uitdagen, trotseeren, het hoofd bieden, tarten ; — defiance, f. (spr. defáns') het mistrouwen,
wantrouwen, de argwaan ; — defiant,
adj. wantrouwend , argw anend — defi
uitdagend.
-atoriseh,dj.nwl
de f(cit, lat. (van de ftcére, ontbreken, v.
de en fuc)re, maken) het ontbreekt, is er
;

;

niet; een deficit, n. een te kort op eene

som, het ontbrekende, enz. in eene rekening ; inz. in de staatshuishouding : som, met
welke de uitgaven de inkomsten te boven
gaan ; — defieiént, m. een te kort ko-

mende, een afvallige; een schuldenaar; --

deficiéntie (spr. t ts) f. nw.lat. de te-
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kortkoming; het tekort, ontbrekende; —
de/iciens hyperbóla, nl. lat.-gr. Math. eene
kromme lijn van de 3de orde met slechts
eene asymptote; deficiens numérus; een
getal, . waarvan de som der deelers, zoo enkelvoudige als samengestelde, minder dan
dat getal bedraagt.

defiëeren, z. ond. d e Ii.
defigureeren, nw.lat. (vgl . figuur,
enz.) wanstaltig maken, misvormen, mismaken, verminken ; — 'defigurátie (spr.
t=ts) f. de misvorming, mismaking, ver
wanstaltigheid.
-minkg;
defileeren, fr . (dérler, van file, rij;
lat. f lurn, 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, zoo als bergkloven,
dicht bewassen bosschen, dijken tusschen
poelen en moerassen, bruggen over breede
rivieren, dorpen, die niet om te trekken
zijn, enz .; — defilement, n. (spr.—má'n)
het beveiligen van een of ander werk voor
hel, bestrijken van het beschut; het voorbij
trekken in colonnes.
definiëeren, lat. (lefinire, eig. begrenzen, v. /inis, grens) onderscheidend verklaren, bepalen, een naauwkeurig bepaald begrip van eene zaak geven ; — definitum,
n. een naauwkeurig bepaald begrip ; het
-

voorwerp, dat naauwkeurig bepaald moet
worden ; - definite, adv. uitdrukkelijk, duidelijk ; - definitie (spr. t ts) f. (lat.
definitio) de bepaling, begripsbepaling, ver
duidelijke omschrijving; definitio-klaring,
genetica, oorsprongsverklaring ; def. nomi-

nátis, naamsverklaring ; def. rebus, zaakverklaring; def. verbflis, woordverklaring; —

definitief, adj.

(defnitivus, a, um) als

adverb. ook delnitive, beslissend, bepaald,
onveranderlijk, onherroepelijk

; definitief

tractaat, n . een eindverdrag, slotverdrag;
definitieve vrede, de ten volle gesloten vrede, volkomen vrede, eindvrede; definitief vonnis, de finitfva sententia,
bet eindvonnis -- definitor, m . eig. de
bepaler ; een opper-ordesgeestelijke, mede
eens kloosters ; — definito--opzienr
rium, n. nw.lat. eerie vereeniging van
monniken, uit eene orde gekozen om het
hoofd in de aangelegenheden der orde bij
te staan ; de vereeniging der eerste geestelijken van een land tot onderzoek en keuze
der aantestellen leeraars.
;

deflagreeren, lat. de flagráre) af- of
uitbranden, door vuur reinigen ; — defia grátie (spr. t ts) f. Chem. de ontplof
scheikundig verschijnsel, het welk be--fing,
staat in eene snelle verbranding, met eene
levendige vlam, groote hitte en meer of
minder doch dikwijls herhaald geruisch gepaard; men gebruikt deze uitdrukking hoofd
wanneer er sprake is van zeer-zakelij,

brandbare stoffen, b. v. d e f l a g r a t i e van
den ,phoshorus, van het buskruid;
— deflagrátor, m. een galvanische toestel van buitengemeene werking ten opzichte van de daarmede verbondene lichtsontwikkeling.
deftecteeren , lat . (de fïectére , vgl.
f l e c t e e r e n) afwijken,
ken, afwenden ; -- defléxie, f . (lat. deflex^o) de afwending, afwijking; -- deflectie van het licht,
de buiging van bet licht of de afwijking
der lichtstralen van hun' rechten weg; —
defiexuur, f. nw. zijdelingsche afwen
afwijking.
-ding,
defloreeren, nw.lat. (de florf re, eig.
van den bloesem berooven, v. flos, z. aid.)
onteeren, schenden, ontmaagden, een meisje
haren maagdom ontnemen, haar van de
maagdelijke bloem berooven ; — defloráta, f. eene ontbloemde, onteerde, geschondene, een meisje, dat haren maagdom
kwijt is, enz.; — de$orátie (spr. t=ts)
f. de ontbloeming; oneig. de onteering, ver
schending eener maagd, maagde--krachting,
schennis, ontmaagding — defiorátor,
m. een maagdeschender, de verkrachter van
een meisje.
deflueeren, lat. (defluere) afvloeijen,
afloopen; afvallen, ophouden, verdwijnen; —
de flucvium capillórum . n . lat. z. v. a. a 1 op e c i e (z. aid.) -- deflexie, f . (later
lat. de fluxio) de afvloed, afloop, Med. z. v.
a. katarrhus.
;

;

defeederalizeeren, nw.lat. (vgl. f oed e r a 1 i z e e r e n) van een verbond aftrekken.
defoliátie (spr. t=ts) f. nw.lat. (van
folium, blad) de ontbladering van boomen
en struiken.
deform, adj. lat. (de fórmis, e) wanstaltig, misvormd, leelijk ; — deformiteit, f. (de forinttas) de wanstaltigheid, mis
; — deformeeren (deformáre),-vormdhei
misvormen, leelijk maken, verminken ; —
deformátie (spr. t ts) f. de misvorming, verminking.
Defrai, z. defrayeeren.
defraudeeren, lat . (de fraudáre ; vgl.
f ra u d e e ren) heimelijk bedriegen, smokkelen , de belastingen, tollen en accijnzen ontduiken, land of stad te kort doen ; -- defraudant, m. een smokkelaar, sluikhandelaar, belastingontduiker; — defraudãtie (spr. t ts) f. het verborgen bedrog,
de sluikhandel, smokkelarij , de benadeeling van 's lands kas.
defrayeeren, (spr. de frèjéren, vrij houden , iemands gelag, vertering, reiskosten,
enz. betalen ; — defrayeur, m. de vrij
-houder,glabt.
defriceeren, lat . (de frielire) afwrijven,
schuren.

defricheeren (spr. de fry--sjéren), fr.
défricher, van friche, onbebouwd, braak land)
bouwbaar maken, ontginnen, braakland door
bearbeiding in bouwland veranderen.
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ken ;

-

deglutitto irnpedtta, de belemmerde

doorzwelging.

koelen, koud maken.

defringeeren, lat. (ilefrnqre) breken,
in stukken breken.
de front, z. ond. front.
defrûctus, n. nw.lat., dat gene, wat
hij, bij wien een maaltijd op gezamentlijke
kosten (pique-nique) gehouden wordt, daar
nog bijvoegt.
defrugeeren, lat. (defrugâre ; van
fruqes, veldvruchten) een veld uitputten,
uitmergelen.
Defter, perz. ( -het gr. diphthéra, vel
pergament) boek, register, inz. over de staathuishouding
défterdar, turk. defterbeg, pen. m. de titel des ministers
van finantien in Turkije, ook defterdareffendi geheeten zijne kanselarij heet
defteremini, in.
defterehaneh ;
-

; -

;

-

de rijksarchivarius.
defunctor'e, adv. lat. (van de!dngi, zich van
een werk afmaken, iets voleindigen, afdoen)

oppeivlakkg, in 't voorbijgaan, onachtzaam,
defiinezonder er acht op te slaan
tus, m. eig. wie voleindigd heeft ; een gedeMneta, f. eene
storvene, overledene ;
;

-

overledene.

degageeren, (spr. degazj—), fr. dëgaper, van gage , z. aId., het tegengestelde van
engager, z. engageeren) ontslaan, outbinden, bevrijden, Vrij- of los maken ; zijn
woord terug nemen ; een' geheimen uitweg
aanwijzen, uit eene verlegenheid helpen;
in de schermkunst; snel uit den eenen stoot
in den anderen overgaan ; degagé (spr.
deqazjë) of gedegageerd vrij, dwange
loos, ongedwongen, los, vlug en buigzaain;
openhartig, vrijmoedig, rond ;
degage
mént, in. (spr. (lega-zj'lnâh) de ongedwongenheid, losheid , dwangeloosheid, enz. ; het
terugnemen van zijne belofte ; een geheime
uitweg.
degarneeren, t. (dé(j arnir) vgl. g a rn e e r e n) ontblooten, bet boordsel, versiersel
van iets afnemen, bet huisraad wegnemen;
Mil. eene vesting degarneeren, haar
van manschap, geschut en krjgsvoorraad
-

degorgeeren, (spr. (legorzj—), fr. dé
gorger) reinigen opruimen, eene verstopping wegnemen, doorspoelen doorsteken,
ruimen.
Degoût, m. fr. (spr. degoe; vgl. goût)
de afkeer, tegenzin, afschuw, walging, het
afgrijzen, verdriet ;
degouteeren (fr.
dtgoûter), tegenzin, afschuw, walging, enz.
inboezemen of verwekken, afkerig maken,
afschrikken ; walgen ; verdrietig worden ;
degoutant (spr. ()égoutdui), walgelijk,
wansmakend, onuitstaanbaar, hoo(yst onbehagelijk, verdrietig.
de grace, z. grace.
degradeeren, nw. l at. (degraddre); van
gradus, graad, z. aid.) verlagen, van een
ambt of eene vaarclighekt ontzetten, een'
lager' rang of graad geven schenden, outeeren, bederven ; gede gracleerd, adj. in
rang verlaagd, ontzet ; geschonden, onteerd;
degradatie (spr. t=ts) f. de verlaging, ontzetting van eeoc waardigheid, eene
plaats, enz., vernedering ; vermindering, be-

,

,

-

-

;

-

deit; Pict. trapsgew'ijze verzw'akking van
de kleuren, het licht.

degraisseeren (spr. degrès—) fr.
(dégraisser, van graisse, vet ; vgl. g ra i s
seeren) ontvetten, van de vet- of smeer
deelen bevrijden rein igen, smeervlekken
uitmaken
degraveeren, tat. (degravãre, van
gravis, z. aId.) bezwaarlijk vallen, lastig
zijn, drukken.
de gravi causa, z. ond. can sa.
Degré, in. fr., v. L lat. de en grades,
schrede, [rap) de graad, de grondslag van
alle fransche lengtcmaten, het honderdste
deel van 't quadrant des noordeljken mendiaaiis den aarde, =
graad van de oudere verdeeling van 't quadrant in 90 graden. Men verdeelt bern in it) myniameters,
,

-

,

'

*^

' ',

100 kilometers, 1000 hectometers, 10,000
decameters of 100,000 meters, vgl. meter.
degrëeren, fr. (dégrëer) Mar. onttakelen, aftakelen.

deguizeeren (spr. degi-z--), fr. (dé-

ontblooten.

degat, n. Ir. (spr. (i egd) het onnoodig
verbruik ; de verwoesting,
digner, m. lat. (van genus, geslacht,
soort) de ontaarde, verbasterde, van de
deugd of het bloed zijner voorvaderen afgedegenereeren (degenerbre),
wekene ;
ontaa rden verhasteren. slechter worden,
verwilderen ;
degenerescént, adj.
degeneratie
nw.lat., ontaardend;
(spr. tts) lat., of degenerescéntìe
(spr. t=ts) nw.lat. f. de ontaarding, verbastering.
deglubeeren, lat. (Ieglubre) ontschorsen, van bast of schors ontdoen, afstroopen, vilten.
degluteeren, nw.lat. (van glut re)
deglutitie
doorslikken, doorzwelgen ;
(spr. tietsie) f. de doorzwe.lging, het slik-,

-

-

-

guiser) verkleeden, vermommen verbergen,
verheelen, ontveinzen, verbloenen ;
deguisemént, n. (spr. —gi-z'mdh) de vermomming, verklecdtng ; ontveinzing, beinanteling ; de mom, schijn, dekmantel.
deguleeren, lat. (deguidre, van gula,
keel, strot) door de keel, den gorgel jagen;
venworgen ;
degulãtor, m. een bras;

-

-.

ser, slampamper.

degusteeren, lat. (degustlire) proeven;
uitvorschen ; oppervlakkig aanraken ;
degustdtie (-pr. tie=tsie), later lat. degustatto), het proeven, beproeven.

-

de gustThus non eat disputdndum, z. ond.
-

gu stus.

dehisceeren, lat. (dekiscre) openbarsten, opsplijten, openspringen;
dehiscent, adj. (lat. dehiscens), openspningend
-
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(van zaadhulsels) — dehiseéntie
;

(spr.

t—ts) f. ncv.lal., het openspringen van

zaadhulsels.
de hodierno die, z. ond. dies.
dehonesteeren, lat:. (dehonestl re;
van honestw, a, um, eerlijk, eerbaar, enz.)

'onteeren, beschimpen ; — dehonestátie
(spr. tie=tsie) f. de onteering, beschimping.
Dehors, in. pl. fr. (spr. dehór; van
dehors, buiten, uitwendig, van 't lat. defans; vgl. hors) de buitenzijde, buitenkant,
de uiterlijke schijn, het voorkomen ; de
naaste omgevende voorwerpen van een standpunt; Mil. de buitenwerken van Bene vesting.
dehorteeren, lat. (dehortári) afraden,
ontraden; — dehortátie, (spr. tie=tsie)
f. de afrading, ontrading — dehortatóriseh, adj. (later lat. dehortatorius, a,
um), afmanend, afradend ; — dehortatorium, n. nw.lat. een afradend schrijven.
Dei, z. d e y.
Deïeida, m. lat. (van Deus, God)
Theol. de godsmoord, de terdoodbrenging
van J. C. door de Joden ; -- deïcóla,
m. een vrome, godgewijde ; — deïeóliseh, adj. nw.lat., een' eenigen God aan
deïficeeren, deïfiëeren,-biden;.—
nw.lat. vergoden, goddelijke eer bewijzen ;
boven alles verheden ; — deïfieátie (spr.
t ts) I. de vergoding, vergoddelijking; —
deïformiteit, f. nw.lat. de gelijkvormigheid met God ; -- det gratia, z. ond. Deus.
deïnclinant, adj. nw.lat. (vgl. incl m eer en) afwijkend.
de industria, z. ond. industrie.
Deint sis, f. gr. (van deinós, vreeselijk,
geweldig, enz.) Log. vergrooting, overdrijving ; — deinotherium, n. het reuzedier, een ontzachlijk groot zoogdier der
voorwereld in fossiele overblijfsels gevonden.
de intégro, lat., z. ond. integer.
Deïpara, I. nw.lat. Theol. de godbarende, de moeder Gods.
Deipnon, n. gr. de hoofdmaaltijd der
Grieken, die doorgaans tegen zonnenondergang 'werd gehouden en waarvan visch,
vleesch en eene melkspijs de hoofdbestand
uitmaakten ; — deipnosophíst,-deln
m. gr. een dischredenaar, tafelspreker, iemand,
die bij het eten geleerde gesprekken voert.
Deïra, I. arab. (daïrah, eig. een kring,
V. dára, rondom gaan) het krijgsgevolg, z.
V. a. s m a l a, z: aid.
Deisidsemonie, i. gr. (deisidaimonía,
van deidein, vreezen, en daimón, z. d w m o n)
ontzach en vrees voor de goden, voor de dwmons; bijgeloof, gewetensangst, heilige vrees.
Deísmus, n. nw.lat (van Deus, God)
het godgeloof, 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. deista, bij sommigen één met t h e 'i s t,
bij anderen, ook bij Kant , daarvan onderscheiden) een godbelij.der, hij, die wel aan
eenen God, maar niet aan eene openbaring
;

gelooft ; vgl. t h e i s t ; — deïsten of vrij denkers, in de 17de en' 18de eeuw eene
rij van mannen, meest Engelschen, die op
den grond van vrij onderzoek de natuurlijke godsdienst wilden verheffen en daar
i o n a 1 i s--dorevlpsanht.r
m u s waren ; — deistisch, adj. het
deïsmus betreffende, dat toegedaan ; — delteit, I. (later lat. deitas) de godheid, het
wezen der godheid — deïviriel, adj.
nw.lat. godmenschelijk.
Dejectie, dejectus, enz., zie onder
dej iciëeren.
dejereeren of d e j u r e e r e n, lat. (dejeriire) zweren, bezweren, inz. valsch zweren, meineedig worden; — dejerãtie (spr.
t=ts), I. (dejeratao) de bezwering.
Dejeuner of dejeuné, n. fr. (spr.
dezjeuné; fr. déjeuner, ontbijten, oudfr. desjeuner, als ware 't lat. dis jejundre, het
vasten opheffen, ontnuchteren, van dis- en
jejundre, vasten, jejunus, nuchteren) een
ontbijt, ochtendeten ; ook een ontbijtservies,
een stel koppen, schoteltjes, enz. om een
ontbijt voor te dienen ; dijeuner à la fourchette (spr. — foersjétt'), een vork-ontbijt,
koud voormiddageten, waarbij vleesch, visch,
enz. wordt opgedischt ; déjeuner-diner (spr.
—diné) of déjei ner dinatoire (spr. —toár'),
een groot ontbijt, dat de plaats van middagmaal moet vervangen , middag-ontbijt;
— dejeuneeren, ontbijten, ochtendmaten.
dejieiëeren, lat. (dejicere) nederwerpen, uit de bezitting drijven, uitstooten, verwijderen ; — dejéctus, m. een uitgedrevene, verstoo(.ene ; — dej éetee (spr. t=ts),
f. (lat. dejeel o) Jur. de uitstooting, verstooting; Med. de lozing der drekstoffen ; in het
meervoud noemt men de drekstoffen zelven
d e j e c t i ë n — dejeetóriseh, adj. nw.
lat. afvoerend; — dejectorium, n. nw.
lat. Med. een afvoerend middel ; z. laxatief ond. lax.
de jure, z. jure ond. jus.
deka, gr. (vóór de benaming van eene
maat of een gewicht uit het metrieke stelsel
staande, beteekent :) het tienvoud van die
munt of dat gewicht (vgl. d e c i) .
Dekaehórde, n. gr. een naar de harp
gelijkend speeltuig met 10 snaren, bij de
Ouden ; — dekade of gr. dekas, I. z.
d e c a d e ; — dekadiek, f. de tientallige
rekening; — dekadiseh, adj. tiendeelig;
tiendaagsch ; — dekaéder, n. riet tien
dekaédrisch, adj.-zijdglcham;
tienzijdig; — dekafidisch, adj. gr.-lat.
met tien spleten ; — dekagoon, n. gr.
een tienhoek, eene figuur van 10 zijden;
. dekagonaal getallen, de getallen
1, 10, 27, 52, 85, 126, 175, 232, 297,enz.,
welker tweede verschillen 8 zijn ; men ver
getallen door een geheel getal-krijgtde
met zijn viervoud min 3 te vermenigvuldi=3 X (12-3)
gen, b. v. 1O=2 X (8-3); 273
enz. ; — dekalógus of dekaloog, m.
de tien geboden ; — dekameron, n
;

;

DEKEN (it. eig. decarnerOne, van 't gi. (lelca, tien,
en méros, deel), le titel van een bekend
werk van den dichter Boccaccio (spr.
—lcátsjo), dus geheeten, omdat daarin door
10 personen, die op 10 verschillende dagen
bijeen komen, telkens eenegeschiedenis vern. p1. Bot.
teld wordt ; -tienhelrnigen planten met 10 vrije meeldraden in eene tweeslachtige bloem, de I Ode
klasse in het stelsel van Linneus; dekanthérisch, adj. met tien helmknopjes
voorzien ; - dekapetéliseli, adj. met
tien bloembladeren ; - dekaph11iseb,
adj. tienhiaderig; - dekapôde, m. eene
maat van 10 voet; - dekapóden, m.
p1. N.H. schaaidieren met tien pooten, tienpootigen ; - dekapódiseh, adj. tienpootig; - dekapôlis, t. de vereeniging
van 10 steden, het tienstedenveibond ;
dekapoliet, m. de burger eener deka
; - dekaptergisch, adj. N. H.-polis
tienvinnig; met tien vinnen; - dekargron, n. eene keizerlijke grieksche munt,
ook m a j 0 r i Ii e genaamd ; dekastchon, m. een gedicht of eene strophe van
n. Arch.
1 0 verzen ; -een tempel of een achtergehouw met tien
kolommen van voren ; - dekastylisch,
adj. tienzuilig; - dekasyl]âbiseh, adj.
tienlettergrepig.
Deken, m., v. 't lat. decanus, z. aid.
Delabrement, n. fr. (spr. —br'rndIt;
van 't lat. lamberdre, in flarden scheuren)
de vervallen, verwaarloosde, bedorven toestand, het verval ; - delabreeren, verderven, verwaarloozen, vervallen ; -- g edelabreerd, adj. vervallen, bedorven, in
slechteii staat.
Delacrymãtie (spr. 1=ts), f. lat. de
tranenvioed ; Med. bet druipoog, traanoog.
De1acttie (spr. tie=ts), t. nw.lat.
(van 't lat. lac, melk) het spenen van eenen
zuigeiing.
Delai, n. ft. (spr. —lè; van 't lat. diltitus, verschoven ; (i iialgo, z. di 1 a t i e) het
uitstel, verwiji, de opschorting, vertraging;
Jur. de termijn, de bepaalde tijd ter verrichting van iets.
Delaissement, n. fr. (spr. —lèss'mdi;
van délaisser, verlaten, overlaten, v. laisser,
laten, en dit van 't lat. laxdre, slap maken,
nalaten, laxus, slap) Jur de overlating, afstand, b. v. van een pand wegens eene hy
potlleek; hulpeloosheid, verlaten toestand.
delamenteeren , lat. (delamenldri;
vgl. La m e n te e re n) beweenen, beklagen,
bejammeren.
de lana caprtna, z. 1 a n a.
delapideeren, lat. (delapi (kre; van
lapis; steen) van steenen zuiveren, ontsteenen.
Delâpsie, f. nw.lat. de uitzakking van
de baarmoeder.
delardeeren, f. Arch. den benedenkant
van eenen steen schuin afstooten, afronden,
scilerpen.
delasseeren, fr. (dëlasser, van lasser,
-
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vermoeijen ; van 't lat. lassos, moede) uitrusten van de vermoeijenis, zich ontspannen, uitspannen, verkwikken ; - delassemént, n. (spr. —rnáui) de verademing,
veikwikking, ontspanning, het uitrusten.
Delãtie (spr. t=is), f. lat. (delato; v.
(leferre, z. de te reeren) de aangifte, aanbrenging, aanwijzing, bij de overheid, verklikkerij ; - ( leiatTh liereditdtis, de rechterlijke toewijzing of overdracht der nalatenschap aan den naast daarop rechthebbende,
- delätor, fr. délateur, m. een aanbrenger, aangever, verklikker, geheime aanklager ; - delatôrisch, adj. verklikkend,
verraderlijk ; ook lasterlijk, valsch beschul
digend; - delatuur, 1. (later lat. detatïtra) het aangeven, verraden, uitbrengen.
delaveeren, fr. (dulaver; vgl. 1 a v e er e n) de kleuren te zeer verzwakken, verwasschen ; -- g e d e 1 a v e e r T, adj. te bleek
van kleur (bij schilders en juweliers).
delayeeren, fr. (spr. deléjéren) vloeibaar maken, door water, ens. verdunnen, inroeren, beslaan.
del continuo, ital. (spr. —noel)) in eens
door.
(tel credre, z. oud. credo.
(tele, lat. van delre, uitdelgen, vernietigen) delg uit ! wisch uit ! deledtur, men
delge uit, neme weg (letters en woorden),
inz. op de drukproeven (wordende dit woord
dan tot dr. verkort); deleätor, n. het
weglatingsteeken ; - deleterftim, n. nw.
lat. Med. eene leven vernietigende, vergif
tige stof; - de1etrisch, adj. verwoestend, vernietigend, vergiftig; delëtie
(spr. t.ts), f. (lat. deleto) de uitdelging,
vernietiging.
delecteeren, lat. (delectuire) vermaken,
verlustigen, verheugen, pret hebben
delectabel, adj. (lat. delectablis, e), verniakelijk, aangenaam ; de1ecttie (spr.
tietsie), t. (detectai)o) de verlustiging, verkwikking, uitspanning.
Deléctus, m. of deléctie (spr. t=ts),
f. lat. (van detipre) de keur, uitlezing.
delegeeren, lat. (delegdre) afzenden,
afvaardigen ; overdragen, afstaan, overwijzen, b. v. een recht, eene schuld, enz. ;
delegánt, m. (deiPjans) de opdrager van
een werk, eene taak; ook de aanwijzende
schuldenaar, die zijnen scbuldeischer voor
eene schuldvordering naar eenen derde 'verwijst ; -- de1egatarus, in. nw.lat de
scbuldeischer, die door zijnen schuldenaar
naar eenen derde wordt verwezen ; de1egtus, delegaat of gedelegeerde,
in. lat. een afgevaardigde ; - gedelegeerden, p1. Jur. rechters, die ter beoordeeling 'van eene zaak bijzonder zijn aangewezen ; - deleqatus judex, gedelegeerde
rechter, z. judex; delegados del fornénto, afgevaardigden van 't ministerie van binnenlandsche zaken, in Spanje de burgerlijke
stadhouders voor 't gezamentlijke policie
die onder de generaal-kapiteins-behr,
-
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— delegatie (spr. t ts), f. (lat.

delegat' o) de afzending, afvaardiging; de aan
personen om iets te onderzoeken -gewzn;
Jur. de overwijzing der schuld, afstand eener
schuldvordering, aanwijzing van betaling
eens schuldenaars op een' anderen schuldenaar met inwilliging van den laatste.
Delenimént, n. lat. (deleniménlum; v.
delenire, verzachten, enz.), een middel tot
verzachting, stilling; vleijende woorden, liefkozingen.
deleeren, lat. (delére, vgl. d e 1 e) uit
wat geschre--vegn,uitwschdle
ven was.
delesteeren, f. (délester, van lest, bal
uitladen, uitschieten ; ------last)denb
delestage, fr. (spr. --tá-zj') het uitladen van den ballast uit een schip; ook het
geen voor de vergunning daartoe moet betaald worden.

Deleterium, deleterisch, delatie, z. ond. dele.
Deli, m., pi. deliler, turk. (eig. ver
moedig, als subst. held, enz.)-metl,dapr
de lijfwacht van een' turksch' opperbevel
meestal uit vermetele waaghalzen-hebr,
bestaande ; oorspr. een stout krijgsman van
de turksche lichte ruiterij; —deli—basji,
de aanvoerder dier ruiterij.
Delia, f. bijnaam van Diana (z. ald.),
n aar het eiland D e ï o s.
deliabel, adj. nw.lat. ontbindbaar, oplosbaar; aflosbaar.

Delibátie (spr. t Is), f. (lat. delibato, v. delibl re, een weinig van iets afnemen) de wegneming, vermindering; -- delibatio hereditlilis, Jur. de vermindering eener
nalatenschap ; — delibeeren, lat. (delibdre) even proeven, sipperlippen.
delibereeren, lat. (deliberdre) raad
beraadslagen, overleggen, overwegen,-slagen,
in beraad nemen ; ad deliberdndurn n e ni e n,
iets in overweging nemen ; deliberandum
spatic mn, z. s p a t i u m — deliberatie
spr. t=ts), f. (lat. (leliberatto) de beraad
overweging, het bedenken ; het ge--slagin,
nomen besluit — deliberatief, adj (lat.
deliberativus, a, um), tot de beraadslaging
behoorend, overleggend, beraadslagend.
delibreeren, lat. (delibráre, van de
en liber, bast) van den bast berooven, ontschorsen, schillen.
delicaat, adj. lat. (delici tus, a, urm)
teeder, fijn, net, lief en aardig; gevoelig,
prikkelbaar, weekelijk, omzichtig te behandelen, kiesch, teeder van ooren, fijn gevoelend; welsmakend, lekker, heerlijk van smaak,
ook bedenkelijk, moeijelijk, hagchelijk; een
delicaat mensch, een weekelin g, klein
i--zerigmnsch,wtbodk;enl
c a t e zaak, eene omzichtig te behandelen,
eene teelere, netelige zaak ; — delicatU.1us, m. een lekkerbek, verwijfde; -delicatésse, f. fr. de teederheid, fijnheid;
kieschheid, fijne inschikkelijkheid ; de teèrgevoeligheid ; ook de lekkernij, het lekker;

;
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beetje ; de netheid, sierlijkheid ; de zwakheid,
weekelijkheid, overgevoeligheid, vertroeteld
— delicatissiine, allerf jast, - liefst, -lek--heid;
kerst, enz. ; — delice, f. fr. (van 't lat.
delic)'a) iets kostelijks, liefelijks, aangenaams,
heerlijks; de wellust, geneugte, het ver
vreugde, verlustiging, heerlijkheid;-mak,de
— delicieus , adj. kostelijk, liefelijk,
hoogst aangenaam, aanvallig.
Delictum, n., p]. delicta, lat. (van
delinquére, feilen, iets verzien) een vergrijp,.
wanbedrijf, eene overtreding van wetten,
eene euveldaad, misdaad; delicta concurrentia, n. pl. verbondene, samentreffende
misdaden, b. V. roof niet moord ; delictus
atrox, eerre zware, afschuwelijke misdaad;
d. carnis of d. contra sextum, de misdaad
der ontucht of de overtreding van het zesde
gebod ; d. consummfturrm, eene geheel vol
misdaad; d crirnini le, eene grove,-voerd
lijfstraffelijke misdaad; (l. culposurn, eene
door achteloosheid begane overtreding; d.
dolósurn, eene met kwaad opzet gedane wandaad ; d. ecclesiasticum, een geestelijk of
kerkelijk vergrijp, d. i. welks onderzoek voor
de kerkelijke overheid behoort; d. extraordinarium, eerre buitengewone overtreding,
zulk eene, welker bestraffing aan het goed
rechters is overgelaten ; d. facti-vindes
perinanéntis, een misdrijf van blijvende ge-volgen ; d. facti transeuntis, een misdrijf van
voorbijgaande werking; d. innomindtuin, een
bij de wet niet genoemd wanbedrijf : d. no-torium, een opentiijk begaan wanbedrijf ; d.
occícltarn, een heimelijk, verborgen wanbedrijf ; d. omissiónis of omissivum, een ver
uit verzuim, eene zonde uit nalatig -grijp
d. ordinarium, een vergrijp, waarop-heid;
in rechten eene vastbepaalde straf is gesteld;
d. privutum, een vergrijp, dat met eene
privaatstraf is bedreigd, d. I. met zulk eerre,
die de benadeelde tot zijn eigen voordeel
kan eischep ; d privilegidtuns, een vergrijp,
dat wegens bijzondere omstandigheden zachter wordt bestraft dan andere van de zelfde
soort; (l. proprium, een wanbedrijf, dat
slechts zekere personen kunnen begaan ; d.
publicurn, eene reet opentlijke straf bedreigde
overtreding, d. i. met eerre straf, die de
Staat den misdadiger ten beste van het geheel oplegt; (1. qualifcatum, een vergrijp,
dat wegens bijomstandigheden harder bestraft wordt dan andere van de zelfde, soort;
d. reitergtuns of repetitum, een bij herhaling
gepleegd wanbedrijf ; d. seculi re, ten door
den wereldlijken rechter te straffen wanbedrijf ; -- d. successivum, een voor - en -na
gepleegd of voortgezet wanbedrijf; — d.universitdtis, een misdrijf, door een genootschap of door de gezamentlijke leden van
eerre vereeniging gepleegd ; d. serum, een
waar, d. i. opzettelijk misdrijf — delretor, m. de misdadiger, overtreder.
deligeeren, lat. (deligdre) verbinden,
aanbinden ; later ook: afbinden ; -- deli-

,

;

gátie (spr. t=ts), f. nw.lat. Chir. de af-
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(IelitescÈ^re, zich verbergen, v. latescére, het
inchoativum, v. lat??re, verborgen zijn) Med.

binding, onderbinding; ook het verband, de

omzwachteling; — deligatuur, f. het

de terugtreding van ongezonde vloeistoffen ;
het ganschelijk verdwijnen van gezwellen,
uitslag, enz., zonder eenig spoor of gevolg
na te laten (in tegenstelling met m e t a-

af- en onderbinden, het verband.

Della, f . hebr. (deliláh) vr. naam : de
teedere, zwakke; smachtende.

Delimátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van

stasis).

delimdre, afvijlen, lima, de vijl) de afvijling.
delimiteeren, nw.lat. (vgl. 1 i m i e t,

delivreeren, fr. (délivrer) bevrijden,
verlossen, uitredden, uitleveren ; over-, afleveren ; —delivraison, fr. (spr.—wrè ón)
de lever ing, terhandstelling ; — delivrance, f. de bevrijding, verlossing ; uitlevering,
overlevering.
delogeeren (spr. g zj), fr. (déloger,
vgl. l o g e e r ti n) uittrekken, aftrekken, de
plaats ruimen, opbr eken (van krijgsvolk) ;
verhuizen ; verdringen, verdrijven, verjagen,
b. v. iemand uit ee €,e woning, den vijand
van zijnen post, enz . ; — delogement,

enz.) afgrenzen, de grenzen bepalen ; — delimit^tie (spr. tie=tsie), f. de grensbepaling.

deliniëeren, lat. (delineáre) teekenen,
ontwerpen, schetsen ; — delinei vit (afgek.
del.), hij heeft bet geteekend (op teekeningen en plaatwerk ); — delineánt, m.
een teekenaar, de ontwerp- of schetsmaker; — delineatie (spr. t ts), f. de
teekening, afteekening, het ontwerp, de schets,
grondteekening.
Deliniment, liever dele n i m en t, z.

n. (spr. —zj'mán) of delogeering, t.

ald.

delinqueeren, lat . (delínqu) re, vgl.
d e l i c t u m) overtreden, eene misdaad begaan ; — delinquent, m. (lat. delinquens)
een in hechtenis genomen overtreder, boosdoener, misdadiger, arme zondaar.
deliquese0w ren, lat. (deligzses^^ r°e, v.
liqueseere, vloeibaar worden, het iiichoativum
V. liquPre, vloeibaar zijn ; vgl. liquef) Chem.
vervloeijen, door de vochtigheid der lucht
vloeibaar worden ; — deliqueseént, adj.

vervloeijend , wegsmeltend ; — deliques -

centie (spr. t

1s), f. de eigenschap van
zekere ligchamen, b. V. van zouten, om 1e
vervloeijen; per deliqu?uin of afgekort p. d.
Chem. door vervloeijing in de lucht versmolten ; — deliquium animi, onmacht.
delireeren, deliriëeren, lat . (deli

-

s-are) verward spreken, verstandeloos, waan
zijn, ijlen, raaskallen ; — deliránt,-zing

m. (lat. deli ra.ns) een ijlende, waanzinnige ;
— delirátie (spr. t, ts), f. (deliratio)
of delirium, n. de waanzin, waanzin
geestverwarring, het raaskallen, ijlen;-nighed,
delirium trémens, Med. de ijlhoofdigheid met
beving (van zuipers), de zuiperswaanzinnigbeid.

Delisch probléma, n. (deliacum pproblPma, zoo geheeten naar het eiland D e 1 o s,
nu Dili) het in de gr. oudheid beroemde
geom. vraagstuk : de zijde van eersen teerlin g te vinden , welks inhoud tweemaal
grooter is dan een andere gegeven teerling
of cubus; het kreeg dien naam in Plato's
tijd bij eene pest, die het eiland Delos teisterde, en die, volgens uitspraak van 't geraadpleegde orakel, zoude ophouden, als men
Apollo's altaar, dat de gedaante van eersen
kubus had, verdubbelde ; de oplossing van
dit vraagstuk door meetkunstige constructie
(in de oudheid vergeefs beproefd) heeft veel
tot de uitbreiding van het gebied der meetkunde bijgedragen. Is de zijde eens teerlings
a, dan is die eens dubbel zoo grooten
1,254221... a.

Delitescéntie, f. nw .lat . (van 't lat.

het uit-, aftrekken, de aftocht, b. v. van
troepen ; het verdringen, uitdrijven ; ver
-huizng.
deloyaal, adj. (fr. déloyal; vgl. 1 o y aal)
onrechtmatig, onredelijk, trouweloos, woord
arglistig -- deloyaliteit, f.-breukig,
(fr. deloyauté, onredelijkheid, trouwe osheid.
Delphijn, m. lat. (delphin en delphinus; gr. (lelphin.), dolfijn, een walvischachtig zoogdier, dat in de beide kaken tanden beeft, en in vele soorten in alle zeeën,
doorgaans troepsgewijze, gevonden wordt; de
bekendste zijn de gewone of tuimeldolfijn
(delphinus delphis) en de bruinvisch (delphinus pltocaena). De eerste is de eigent
Ouden, waarvan zij-lijkedphnusr
;

allerlei sprookjes vertelden (onder anderen
waren zij de boden en dienaars van Nep tunus) ; Astron. een sterrebeeld aan den
noordelijken hemel, nabij den adelaar ; --delph%nus, lat., z. V. a. d a u p h i n (z. ald.).
Delphinium, n. nw.lat. (van 't gr. del-

phin'Ion) de ridderspoor, eene plantensoort ;
luis- of staverzaad (delphinium staphisagria, L.) -- deiphinïne of delphine,
f. Chem. een bijzonder alkaloïde, in de zaden van die plant bevat, waarvan 4 gramme
den sterksten hond binnen weinige uren
;

doodt.

Delphisch orakel, n . eene godspraak (z. orakel) te Delphi in OudGriekenland, die in hoog aanzien stond en
lang den naam van onfeilbaar had; van daar
oneig. een geleerde, wiens oordeelvellingen,
uitspraken, enz. veel invloed hebben en voor
velen als richtsnoer en regel gelden ; zoo
wordt Hugo de Groot soms het delp h i s c h o r a k e 1 geheeten, waarvan men,
om zijne geboortestad Delft, wel eens het
D e l f t s c h orakel heeft. gemaakt ; z. ook
pythisch.
Delphys, f. gr. Anat. de baarmoeder.

Delta, n. de grieksche D (4); het drie
deltavormig eiland, dat door de-hoekigf
armen des Nils in Neder- Egypte gevormd
wordt. ; — deltoidiseh, adj. (gr . del

-
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toeidi?s) of déltavormig, driehoekig, de
gedaante van een delta hebbende; — deltódes of deltoïdeus, m. Anat. de deltaspier, driehoekige armspier.
deludeeren, lat. (deludére) bespotten,
voor den gek houden, den draak steken,
bedotten, misleiden ; — deludábel, adj.
nw.lat. aan misleiding onderworpen ; --deluzie, f. (lat. delusio) f. bespotting; —
deluzief of deluzórisch, adj. nw.lat.
misleidend ; bedriegelijk.
delueeren, lat. (deluëre) afspoelen;
afwasschen.
Deluge, m. fr. (spr. deluuzj' ; van 't
lat. diluvium) de overstrooming, vloed, zondvloed.
delüzie, deluzief, enz., z ond. d eindeeren,
Demagoog, m. gr. (van démos, volk,
en ágein, leiden) een volksleider, volksmenner, aanvoerder van eene volkspartij ; met
het bijbegrip van verachtelijkheid: volks
om--verlid,opstkanrjveo
kering der gevestigde orde van zaken; —
demagogie, f. de • volksleiding; volks
streven naar heerschappij-verlidng;ht
in eens volks;; r•tij ; emagógiseh,
adj. volksleidend, volksverleidend, enz.; —
demagogfsmus, n. de grondstellingen
en handelwijzen der demagogen.
derrmain, fr. (spr. (1'rrièn) morgen ; — a
demain, tot morgen ; --- demain matin (spr.
-- matèn), morgen vroeg demain au soir
(spr. —o soar), morgen avond.
demancheeren (spr. -- mansj —), f.
(démancher, van le manche, de steel, het
hecht, de vioolhals; V. 't mid.lat. manicuur,
greep, handvatsel, v. manos, de hand, z. v. a.
manubrium) den steel of het hecht afdoen;
Muz. de linkerhand aan de viool uit de
natuurlijke plaatsing brengen ; met de hand
over de greep reiken om scherper tonen
voort te brengen ; -- demanehemént,
n. (spr. demansj'mán) Muz. het overgrijpen
der linkerhand.
demandeeren, lat. (demandi re) overdragen, opdragen, toevertrouwen, aanbevelen ; -- demandábel, adj. nw.lat. vorderbaar ; — demandánt, m. nw.lat. de
klager, eischer; -- demandátie (spr.
t =ts) f. de opdracht, last ; — demande,
f. fr. (spr. —mand') de vraag, het verzoek,
de bede.
demanteleeren, fr. (déinanteler, van
manteau, mantel, oudfr. en provene. mantel,
it. mantello, lat. mantéllum, mantélum) onthullen, openen, doen springen, de ringmuren eener vesting afbreken, slechten.
Demareãtie, z. ond. demarquee
-ren.
Demárch, m. gr. (démarchos, van démos, volk, en árcliein, heerschen) een volks
volkshoofd, burgemeester; — de--hersc,
marchie, f. het ambt en de waardigheid
van zulk een volkshoofd.
Demarche, f. fr. (spr. demársj' ; vgl.
;

—
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ma r s c h, enz.) de gang, wijze van gaan;
handelwijze, gedrag, wandel — demarches, f. pl. maatregelen ; demarche
doen, stappen doen, maatregelen nemen.
demarqueeren (het naast van 't fr.
démarquer, doch dit oorspr. van het duitsche
merk, mark) teekens of merken zetten,
grenslijnen trekken, afpalen, afperken, afbakenen; — demarcatie (spr. t=ts) f.
de begrenzing, afperking, afpaling, afbakening; Mar. de bepaling of berekening der
plaats, waar een schip zich in open zee
bevindt, liet bestek; -- demarcátiecordon, n. de grens- of scheidingsketen;
demarcatie–lijn, Mil. de door twee of
meer strijdende partijen vastgestelde grenslijn, die gedurende een' bepaalden tijd, b.v.
een' wapenstilstand, niet mag overschreden
worden ; ook de grenslijn, door paus Alexander VI. over den oceaan getrokken, om de
heerschappij der Portugeezen en Spanjaarden
hare bepaalde grenzen aan te wijzen ; demarcatie-troepen, grenstroepen, grens
-soldaten.
dernasqu.eeren of demaskeeren,
fr. (démasquer ; vgl. m a s k e r) ontmaskeren, de mom afnemen ; ontsluijeren, ten toon
stellen; 117íI. ontblooten, b. V. eene batterij deniasqueeren, hare bedekking
wegnemen en haar zoo in staat stellen om
te vuren.
dematerializeeren, nw.lat. (vgl.
m a t e r i a l i z e e r e n) vergeestigen, van liet
materialismus afbrengen.
Demêlé, n. fr. (van mêler, mengen;
vgl. m e l e e r e n) een kleine twist., geschil,
strijd, eene oneenigheid, kibbelpartij; —
demêleeren (fr. démêler), verwarde zaken uitéén doen, uitzoeken, scheiden, ontwikkelen, ontwarren ;— met iemand
wat te dernèleeren hebben, iets met
hem uitstaande hebben, een geschil met
hem af te maken hebben.
demembreeren , mid.lat. (demembr-are, van membrum, lid) ontleden, in stuk
breken, verdeelen ; -- demembre--ken
mént, n. fr. (spr. demanbr'mán) de ver
-deling,
verbrokkeling. uiteenneming.
demenageeren (spr. g zj), fr. (déménager; vgl. menage) verhuizen, aftrek
-- demenagemént, n. fr. (spr.-ken
ná- zj'mán) de verhuizing, het ontruimen,
aftrekken.
demeneeren (zich) fr. (se démener;
vgl. m e n é e), zich hevig bewegen, wilde
gebaren maken.
Démens, m. lat. (van mens, z. aid.)
een onzinnige, krankzinnige ; — dementa (spr. t ts) f. de onzinnigheid, krank
waanzin.
-zinghed,
dementeeren (spr. demaht—, fr. (démentir, van mentir, liegen) de onwaarheid
aantoonen, logenstraffen, wederleggen, tegenspreken ; — dementi, n. (spr. demanti)
de beschuldiging van eene leugen, de logen
tegenspraak met zich-zelven,-strafïi.ng;de
;

;
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DEMEREEREN —
de beschaming over eerie mislukte, haar
doel niet bereikende daad ; iemand een
dementi geven, hem de onw aarheid
aantoonen, hem logenstraffen, tegenspreken

bescheiden, ootmoedig, kleinmoedig — demíssie, f. (demissio) vriendelijkheid jegens
geringeren; bescheidenheid, ootmoed ; ook

zich zelven een dementi geven,

sionair, m. (fr. démissionnaire) de ontvanger van afgestane goederen, hij, tot wiens
voordeel men iets afstaat.
Demiurg, m. gr. (demioergós, van démos, volk, en érgein, werken, doen, waarvan érgón, werk; eig. wie het volk aan
nuttig werk zet) een werkmeester, kunstenaar, a r c h i t e k t; een volksregent, de
hoogste overheidspersoon in verscheidene gr.
staten ; ook God als opperbouwmeester des
heelals, wereldschepper.

zich tegenspreken, met zich - zelven strijdig
spreken of handelen ; zijn woord terug nemen of niet houden.
demereeren, lat . (derneréri) zich ver

maken, verdienen ; demerént,-dienstljk

m. (demérens) een verdienstelijke, hij, die
zich verdienstelijk maakt.
Demeríte, f. fr. (vgl. merite) het
wangedrag, het strafbare in eene daad.
Demérsie, f. later lat. (demersio, van
demergcre, verzinken) de verzinking, onder duiking; het verzinken.
Demëter, f. gr. Myth. de godin van
den landbouw, bij de Romeinen Ceres (z.
aid.) ; — demetrium, z. v. a. c e r e rïum (z. aid.).

demeubleeren,

fr. (d émeubler ; vgl.

m e u b l e) het huisraad wegnemen, ontrui-

men -- demeublemént, n. (spr. --mán)
;

het ontruimen eener woning van huisraad.
demi, fr. half; it demi, ter helfte; —
demi -air, m. fr. (spr. —èr), z. d e in i-

v o l t e — demi – amplexicaulisch,
;

ook semi- en hemi-amplexicaulisch
(z. het laatste) — demi –bastion, f. fr.
Mil. half bastion, half bolwerk (eene fa c e
en een f1 a ii k) ; — demi -fortune, f. fr
eig. een half- fortuintje; een rijtuig met een
paard, eenspan ; — demi – hollande, f.
half hollandsch linnen, eene fijne soort van
lijnwaad, dat in Picardië wordt gemaakt ; —
demi-jeu, m. (spr. —zjeu) Muz. halfspel, halfluid spel, tusschen zacht en sterk
in ; -- demi –lune, f. Mil. eene halve
maan, een buitenwerk, waarvan de keel naar
eene halve maan gelijkt of korte afgestompte flanken heeft ; z. v. a. ravelijn ;
;

.

-- demi-mesure, f. (spr. s=z) halve
maatregel ; -- demi -parallèle, f. Mil.
dat gedeelte der loopgraaf, dat parallel loopt
met het front van den aanval: — demi –

queue (spr . —Keu') f. eene ton van 2 t 0 tot
260 parijsche pinten of 223,^^ —24,06 li
demi –relief,n. (vgl. r e t i e f) half-ter;—
verheven werk ; — demi–sappe, f . eene

halve loopgraaf; vgl. sappe; — demi
-soupir,m.(
—soepiér) Muz. een
achtste rust; — demi -teinte, f. (spr.
tent') de halfschaduw bij plaatsnijders; Pict.
middelkleur, halftint (mezzo ( into, it.); —
demi – tour, m. (spr. — toer). Mil. eene
halve wending, halve omdraaijing van bet
lijf, zoo als b. v. bij het rechts om ! links

om ! — demi – volte, f. of demi – air,
m. eene der zeven bewegingen van het
paard, halve zwenking.
Deminutie, deminutief, z. d i m i n—.
Demi– parallèle , demi – queue ,
enz., z. ond. demi.
demíssus, lat. (van dernittcère, nederlat,en)

;

z. v. a. dimissie (z. aid.); -- deinis-

demobilizeeren, barb. lat. (vgl. m ob i e 1, enz.) Mil. ontwapenen, op den voet
van vrede stellen ; Jur, roerende goederen
voor onroerende verklaren ; — demobi-

lizátie (spr.

t=ts)

of demobilizee-

ring, f. Mil. de ontwapening.
Demogerónten, m. pl. gr., de oud
volks, senatoren in Griekenland. -stend
Demoisélle, f. fr. (spr. demoaz—),
vroeger datnoiselle, verklw. van dame, gelijk het provene. donzella van domna, het it.
donzella, van donna; mid lat. dótninicella,
domicella [z. aid.] van domino) juffrouw,
juffer, jonge dochter; ook de naam van vele
soorten an vliegen, juffertje ; het heiblok
der straatmakers,
Demokratie (spr. t=ts) f. gr. (van
d rids, volk en krat7tn, heerschen) de volks
een regeerings--herscapij,volkgn
vorm, waarbij het volk, d. i. de gezamentlfjke burgers, zoowel de wetgevende als uit
macht heeft, en de medeleden der-voernd
regeering uit alle standen gekozen worden,
in tegenst. met a r i s t o k r a t i e; z. ook rep u b 1 i e k — . demokraat, m . een burger en aanhanger van zulk eersen staatsvorm; een volksvriend, vrijburger, vrijheidsvriend — demokratisch, adj. vrijburgerlijk, tot de volksjegeering behoorende; —
demokratizeeren, vr ijburgerlijke ge;

;

zindheden koesteren en uiten; — demokratísmus, n. de vrijburgerzin ; het
aankleven der volksregeering.
Demokritus, een oud-gr. wijsgeer, de
schepper van het atomen-stelsel. Volgens
een der vele sprookjes, omtrent hem in
omloop gebleven, zou hij bestendig over de
dwaasli eden der menschen hebben gelag
gelijk H e r a k 1 i t u s, een ander oud-gr.-chen,
wijsgeer, steeds daarover weende; van daar
beteeken t een d e m Ok r i e t een lagcher,
iemand, die de wereld inz. van hare lach
zijde beschouwt, een vriend der-weknd
gezellige vreugde, enz.; — demokrie-

tengezelschap, de naam van een klein
geheim genootschap te Haarlem.
deinoliëeren (fr . rdémol-ir, van 't lat.
demolui, wegruimen), slechten, omverwerpen,
afbreken, sloopen ; — demolitie (spr.
t=ts) of demolizeering, f. de slechting, slooping, nederhaling, omverwerping

23'

29

REíMONETIZEER.EN

van een' wal, een huis ; — demolïtiesystéma, n. Mil. het stelsel, volgens het
welk reeds bij den bouw der vestingwerken
de noodige inrichtingen tot vernieling daarvan gemaakt worden ; de tot dat doel aan
mijnen heeten d emo 1 i t i e-m ij n e n.-geld
demonetizeeren, fr. (démonétiser,
van het lat. monéta, munt) eene munt of
een papier zijne waarde ontnemen, buiten
omloop brengen ; — demonetizátie (spr.
tje —tsie) f. de waardebeneming, het buitenomloop-brengen van munten of papieren.
demonstreeren, lat. (demonstri re)
tooneb, bewijzen , betoogen, voor oogen leggen, ontleden ; quod erat demonstrándum,
afgekort Q. E. D., dat te bewijzen was;
ad oculum of ad oculos demon s t r e ere n,
aanschouwelijk maken, helder, klaarblijkelijk,
zonneklaar bewijzen ; — demonstrábel,
adj. (later lat. dernonstrabilis, e), bewijsbaar,
betoogbaar; — demonstrabiliteit, f.
nw.lat. de bewijsbaarheid ; — demonstrátie (spr. tie=tsie) (lat. demonstratto)
een overtuigend, zonneklaar bewijs, dat
de onderstelling van het regendeel niet
toelaat (gelijk b. v. de m a t h e in a t ische demonstratiën), betoog, ontwikkeling; Anat. het onderricht in de ontleedkunde met behulp van prwparaten; Jur.
eene aanwijzing, ontvouwing, een minder
vormelijk bewijs (in summarische rechtszaken) ; Mil. eene bedreiging, houding van
aanval, dreigende houding, het te-kennengeven van een zeker oogmerk door gemaakte
bewegingen, om daardoor den vijand te mis
; demonstratio dirécta, het onmiddel--leidn
lijke, recbtstreeksche bewijs; d. indirecta,
het middellijke, zijdelingsche bewijs ; —
demonstratief, adj . lat. demonstratCvus
a, um), aanwijzend ; bewijzend, overtuigend,
bewijsbaar; bondig; — demonstratlvum, n. pl. demonstratiera, Gram.
aanwijzende voornaamwoorden, b. v. deze,
die, gene, enz.
demonteeren , ( r. (démonter, vgl.
m o n t e e r e n) Mil. van het paard afzetten,
uit den zadel lichten ; weerloos, onbruik
maken, buiten staat van verdediging-bar
stellen, b. v. eene batterij ; een stuk geschut d e m o n t e e r e n, bet affuit of rolpaard aan stukken schieten of op eene andere
wijze bederven ; ook tot zwijgen brengen.
demoralizeeren, fr. (démoraliser;
vgl. moraal, enz.) onzedelijk, zedeloos
maken, de zeden verbasteren ; bederven, van
zedelijke waarde berooven ; — demora —
lizátie (spr. t ts) f. de zedeverbastering,
bet zedebederf, de zedelijke verwildering.

de mortuis nil nisi bene, z. oud. mortuus.

Demosthenes, m. een beroemd oud-gr.
redenaar in Athenen ; van daar in het algemeen : een uitmuntend redenaar, een bij
uitstek welsprekend mensch — demosthénische welsprekendheid, eene
wegsleepende, buitengewone welsprekendheid, naar het voorbeeld van dien Griek.
;

JiENDRAGAAT.

--

demótisch, adj. gr. (démotikós, i, ón,
van demos, volk) tot het volk behoorend,
volks-; demótisch schrift der oude
Egyptenaren, d. I. volksschrift, het gewone
egyptische letterschrift, in Legenst. met het
hieratische (z. aid.).
demoveeren, lat. (demov? re ; vgl.
movére) wegruimen, afzetten.
demtis demendis, lat. (van demëre, weg
na wegneming van het gene weg -nem)
moet worden.
-genom
demulceeren, lat. (demulcére) streelen, liefkozen, sussen, stillen ; — demulceerend, adj. Med. verzachtend, bedarend;
omwikkelend (van artsenijen).
Denarius, m. lat. (van denarius), d. I.
tien bevattend) eene oud-rom. zilvermunt,
die oorspr. 10, later 16 asses deed, omtrent
= 30 centen; ook Bene silezische kopermunt, ongeveer 2 cent; denarius Petri, de
Sint- Pieters-penning, eene zekere opbrengst
aan den paus; tertius denaráus, de derde
penning; in het duitsche recht: het lagere
gerechtshof, dewijl het hoofd daarvan , van
de gerechtskosten genoot ; — denáro of
danáro, m. ital. eene koperen rekenmunt
in vele itai. staten van verschillende waarde;
2 4 0 denari doen te Milaan eene gewone
lira of 36 cent, en Bene keizerlijke u rn
of 50 cent; het aandeel van eenes koopman in een schip of zijne lading ; ook een
zijde- en goudgewicht, ongeveer 1 grein.
denationalizeeren, barb. -lat. (vgl.
n a t i e, enz.) het nationaal karakter ontne-

men, van den volksaard (nationaliteit)
berooven ; niet meer als tot eene zekere
natie behoorende erkennen, het burgerrecht
wegnemen.
denaturalizeeren, barb. -lat. (vgl.
natura 1 i z e e r e n) de toegestane landrechten weder intrekken, het burgerrecht ontnemen ; weder verwerpen, uitwerpen, b. v.
een vroeger opgenomen woord uit de taal.
denatureeren (fr. dénaturer) ontaarden , verbasteren ; de natuur, den aard der
zaak veranderen.
deni tus, nw.lat. (van 't lat. de en natus,
geboren, part. v. nasci, geboren worden) gestorven.
Dendragaat, m. gr. (van déndron,
boom) boomagaat, ook in o k a-s t e e n; Bene
variëteit van den gemeenen c h a l c e d o o n
met d e n d r i e t i s c h e of boomvormige teekeningen ; — dendrieten, m. pl. boomsteenen, welke kleine iioomen of beesteren struikgewas vertoonen ; vele laten zich
slijpen en worden tot kunstvoorwerpen verwerkt --- dendrietisch of dendroidisch, adj. boomvormig; — dendrobátiseh, adj. N. H. op boomen klimmend;
— dendrodrómisch, adj. op boomen
loopend ; — dendrographie, f. de boombeschrijving ; -- dendrolíthen, m. pl.
versteeningen van boomen en hunne doelen,
die in alle streken der aarde, in de zoogenaamde secundaire vormingen, voorkomen
;

en overblijfsels eener ondergegane schepping
zijn ; — dendrologie, f . de boomkunde;
— dendroloog, m. een boomkenner,
boomkundige ; — déndrometer, n. een
boommeter, een werktuig uitgevonden door
Duncombe en Whittels, om de hoogte

van eersen boom, de doorsnede van zijnen
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de non prejudicándo, z. ond. p r ae j u d i

-eium.

denoteeren, lat . (denotdre) beteekenen, te kennen geven, aanwijzen ; — de -

notátie (spr . tie tsie) f. de beteekening.
aanwijzing door teekeneii.
denoueeren, fr. (spr. ou =oe; van

stam en zijne houtmassa te meten (men
bepaalt er ook vrij naauwkeurig de hoogte
en den afstand van bergen, torens, enz.
mede) ; — dendrometrie, f. de boom-

nouer, = lat. nodare, knopen) ontknopen,
oplossen, ontwarren ; — denouábel, adj.

meetkunst.; — dendromórphiseh, adj.

verscheidene landen, geldende van 1 tot 2 cent.
denigreeren, lat. (denigrdre; van
niger, zwart) zwart of verachtelijk maken,
belasteren ; — denigrant, adj. (lat. denzgrans, fr. dénigrant) zwartmakend, aan
lasterlijk ; --- denigrátie (spr.-tijgend,
t ts) f. lat., en denigremént (spr.
mán) ni. fr. de zwartmaking, belastering,
vernedering, verachting ; het schenden van
den goeden naam ; Med. bet zwart worden
van een ligcbaamsdeel door de stremming
van het bloed.

oplossing, beslissing, afloop.
de novo, z. ond. novum.
Denrée, f., pl. denrées, fr. (danré
provenc. denairada, oudsp. dinerada, mid.
lat. denariata, eig. en oorspr. de som, het
bedrag of de waarde van een denarius;
z. denarius, de hoeveelheid waren, die
men voor een' denarius, fr. denier, kreeg;
men zeide oudtijds deniérée), levensmiddelen, iedere eetwaar.
denseeren, lat. (dense re, van densus,
dicht) dicht maken, verdichten, b. v. waterdamp ; — densabel, adj. verdichtbaar ;
— densátie, (spr. t ts) f. de verdichting — densiflorisch , adj, nw.lat.,
niet dicht bijeenstaande bloemen ; — densifólisch, adj . dichtbebladerd — densimeter, m. Phys. dichtheidsrreter, werktuig om den graad der dichtheid eener vloeistof te bepalen ; — densirÓstriseh, adj.
met harden en vasten snavel -- densiteit, f. (dens tas) de dichtheid.
Dentàgra, n. lat.gr. (van 't lat. dens,
tand) Med. de tandpijn, kiespijn, beter gr.
o d o n t a g r a; — dentaal–letters, f. p1.
Gram. lat. -ned., tandletters, zulke letters,
bij welker uitspraak de tong de tanden
raakt , zoo als d, t, enz. -- dentalíthen,

Denizon of denison, m. eng. (spr.

m. pl. lat.-gr., zeetanden, eene versteening;

dénniz'n) den vrij burger, een vreemdeling,
die het burgerrecht heeft verkregen (van
het lat. donat)o, oudfr. donazon, donaison
afgeleid, dewijl hem ex donatione reg i s liet burgerrecht is geschonken) ; —
denizeeren (eng. to denizen) het burgerrecht schenken ;. vrijmaken -- denization, f. (spr. dennizéésjen) in Engeland
vrijmaking, deverleening van het burgerrecht.
denobiliteeren, nw.lat . (vgl. nob i 1 i t e e r e n) ontadelen, van den adeldom berooyen of vervallen verklaren.
denomineeren, lat . (denomini re; vgl.
n o m e n , enz.) noemen , benoemen , aan
denominatie (spr. t=ts) f.-steln;—
de noeming, benoeming; aanwijzing, aan
denominctio testium, de benoe--kondig;
ming der getuigen ; --n. nw.lat. Gram een naamwoord,
dat onmiddellijk van een ander afgeleid is;
— denominator, m. Arith. de noemer
van eene breuk ; denominator rationis, de
reden- of verhoudings- aanwijzer, z. v. a.
quotient, z. aid.
denonceeren, fr., z. v. a. d e n u ncieeren.

— dentarpaag, m. een tandetrekker,
ieder werktuig tot het uittrekken der tanden, koevoet, engelsche sleutei, enz. ; —
dentatiën (spr . ti tsi) f. pl. nw.lat. uit
tandvormige spierhoofden ; ----tandige,
dentieórnisch, adj. N.H. nw.lat. met getande voelsprieten ; -- denticu i., pl. lat. Arch.
een sieraad, uit kleine vierkant bewerkte
stukjes bestaande, tandsneden, kalfstanden
aan eerre kornis ; — dentiróstres, m. pl.
N. H. tandbekken, eene vogelfamilie, tot de
orde der muschachtigen behoorende; — dentiróstriseh, adj. met getanden snavel;
— dentisealpium, n. een tandestoker,
een werktuig om de tanden schoon te maken en af te schrappen ; — dentist, m.
nw.lat., dentiste, fr. (spr. dantiést') een
tandmeester; — dentítie (spr. tie=tsie)
f. lat. (dentit)o) het tanden krijgen, het
doorbreken der tanden bij kinderen ; —
dentifrieium, n. een tandmiddel, tandpoeder, tandwater, enz . — dentuur, f.
nw.lat. het gebit, de gezamentlijke tanden
en kiezen ; de gesteldheid daarvan ; — denteleeren, (spr. dart--), fr. (denteler) tanden, uittanden, getand maken ; — den-

boonvormig; — dendrophágisch, adj.
houtvretend ; — dendrophilus, m. een
liefhebber van boomen.
denegeeren, lat . (denegáre; vgl. n eg e e r e n) weigeren, afslaan; — deneg^tie
(spr. t=ts) f. nw.lat. de weigering; ook
loochening voor het gerecht ; denegatio audientiae, Jur. weigering van gehoor op een
ingebracht verzoek ; denegatio debiti conjugális, weigering van den huwelijksplicht;
— denegátor, m. lat. de loochenaar,
verloochenaar.

Déneschka, dénga, z . den u s c h k a.

Denier, m. fr. (spr. de-njé; van 't lat.
denarius, z. aid.) eene kleine koperen munt in

;

oplosbaar; -- denouement, n. fr. (spr.
denoe'mán'), de ontknoping, ontwikkeling;

';

;

;

;

;

—

;
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telle, f. (spr . dantéll') kant, een bekend
opengewerkt weefsel van garen, zijde, enz.:
— dentolabialen, f . p]. gr. Gram. tand
zulke lipletters, die tussciien de-lipetrs,
tanden en de onderlip gevormd worden
(v en fl.
denudeeren, lat. denudáre; vgl. nudus) Chir. ontblooten, b. v. een been bij
breuken ; — denudátie (spr t ts) f.
de ontblooting, blootlegging.
denunciëeren, lat . (denuncidre ; vgl.
nun c i s, enz.), voor het gerecht aangeven,
aanklagen ; eene fout berispen, wraken ; —
denuneiánt of denunciátor, m. een
aangever, aanbrenger, aanklager, verklikker ; — denunciaat, m . de aangeklaagde,
aangegevene; — denuneiátie (spr. tie
tsie) (denunciatie) de aangifte van eene
overtreding bij de overheid, de aanwijzing,
bekendmaking; ontdekking, verklikkerij; —
denunciatio fitis, aankondiging van een
rechtsgeding aan eenen derde, met uitnoodiging tot gerechtelijke verdediging.
.

Denuschka of liev er deneschkla

(verklw. van denga, f. (russ. dénjga, perz_
tengeh, eene munt, geld, napol. denájo, van
't lat. denariius z. afd.) eene russ. koperen
munt, 2 kopeke of bijna 1 cent, de
2 0 0 doen een' roebel.
deobstrueeren, nw.lat. (vgl. ob s t r u e e r e n) Med. eene verstopping weg nemen, openen ; — deobstruént, adj.
verstopping wegnemend.
Deodaat (van 't lat. a Deo dates, van
God gegeven), mansn., z. v. a. T h e o d or u s ; — deodánd, n. eng. (spr. diodénd)
in .het eng. recht : alles wat als aanleiding

huis, daartoe ben ik niet bevoegd, dat gaat
mij niet aan; de verschillende afdeelingen
van de staatszaken, onder de ministers ver
departement van oorlog,-del,b.V
van fi n a n t i ë n, enz.; de boofdafdeelingen
van het inwendig beheer in een land, b. v.
in Frankrijk, de landsafdeeling, kreits, landvoogdij ; ook de afdeelingen van een genoot
maatschappij, b. v. de af--schap,vne
deelingen der maatschappij Tot Nut van

't Algemeen; Arch. de gezamentlijke, tot
het zelfde gebruik bestemde vertrekken in
een gebouw — departementaal , adj .
wat de departementen betreft — departïtie (spr. tie tsie) f. nw.lat. de verdeeling.
depasseeren, lat. (depascére) afweiden, af- of kaalvreten.
depasceeren,fr. (dépasser) voorbij trekken, overgaan, te buiten gaan, voorbij streven.
depaupereeren, nw.lat. (van 't lat.
pauper, arm) verarmen, arm maken ; —
depau.perátie (spr. tie (sie) f het arm
maken ; de verarming.
depecheeren (spr. ch=sj), fr. (dépécher, oudfr. despescher, it. dispacciare,
spacciare, als van een lat. dis -pactóre, dis
dis- en pactuni, pang)re, inslaan,-pactire,V.
bevestigen) verhaasten, bespoedigen, snel
afzenden, met spoed afvaardigen ; zich
depecheeren, zich spoeden, haasten;
;

;

—

.

— depêche, f., pi. depêches, fr. (spr.
depèsj), brief, boodschap, die spoed ver
staatsbrieven, brieven tusschen-eischt,nz.
het ministerie van buitenlandsche zaken en
de daarvan afhankelijke diplomatische agenten, ambtsberichten, afvaardigingen, voor
omtrent het te houden gedrag. -schriften

tot den dood van een' mensch aan den

depeculeeren, ]at. (depeculicri) eene

Staat verviel, thans aan den schadelijdende
wordt toegekend.

openbare kas bestelen ; — depeeulátie
(spr. t=ts) f. kasdiefstal, de diefstal aan
de kas gepleegd — depecuIátor, m.

Deo dicatus en Deo gratias, z. ond.
Deus.
deonereeren, lat. (de oneri re, van
onus, z. afd.) ontlasten, ontladen; ledigen.

Deontologie, f. gr. (v. déon. dat wat

wat wezen moet, het noodige, plichtmatige.
de plicht, van d^ i, men moet, 't is noodig)
de plichtenleer, zedeleer (een woord, door
den eng. wijsgeer Bentham gebezigd).
deopteeren, lat. (deoptáre) kiezen, bij
Bene keus zijne meening uitspreken, stemmen.
deo volente, z. ond. Dens.
depaqueteeren (spr. qu . .—.. k) fr, dépaqueter) uitpakken, ontpakken.
deparalyzeeren, lat. gr. (vgl. par a1 y s i s, enz.) de verlamming wegnemen.
departeeren, fr. (départir, van 't lat.
parure, vartïri, doelen) afdeelen, uit elkander zet ten ; — departemént, n. (fr.
spr. —mán) de verdeeling, uitdeeling van
zekere bezigheden onder vele personen
in een collegie ; de ambts- of werkkring,
het vak, bedrijf, beheer, al wat tot iemands
bevoegdheid behoort ; dat i s niet v a n
mijn departement, dat behoort bij mij,
in mijn vak, op mijn bureau, enz. niet te

;

kasdief, de besteler eener openbare kas.
depelleeren, lat. (elepellÉre) verwijde
verdrijven, afwenden, verstooten
-ren,
dependeeren, lat . (dependi re) afhangen van iemand, hem onderworpen zijn; —
dependént, adj. (depéndeens), afhankelijk,
ondergeschikt, onzelfstandig — dependéntie (spr. t`ts) f. nw.lat. de afhankelijkheid, onderworpenheid, ondergeschikt
dependentiën, f. p1. Jur.-heid;
z. v. a. pertinentiën, al het bij- en
;

toebehooren eener zaak.

depenneeren, nw.lat. (van °t lat.
penna, veder, pen) Knit. rekeningen in het
kladboek doorhalen ; eenen list terug nemen.
Depense, f. fr. (spr. depáns', van 't
lat. dispendÉ're, afwegen, uitdeelen, besteden,
waarvan dispendiurn, uitgaaf) de uitgave,
onkosten, vertering, verkwisting ; ook de
voorraadkamer op groote schepen ; -- depenseeren (fr. déppenser) uitgeven, besteden, verteren, verdoen, doorbrengen, ver
; — depenseur (spr. depáns--)-kwisten
of liever depensier (spr. depansjé) m.
een verkwister, doorbrenger; ook een uit-
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deeler of uitreiker van levensmiddelen, inz.
op schepen.
deperdeeren, lat . (deperdëre) verliezen ; verderven, te gronde richten ; ---- de -

hagen, de u'eérzin ; het ongenoegen, ver -

dr iet ; -- deplaisant, adtj. (spr. —plèzán),
onaangenaam, verdrietig ; — deplaisir,
n. (spr. plèziér) het verdriet, mishagen, mis

perditie (spr. t ts), f. het verlies, de
vermindering; de verderving -- deper dieten, n. pl. (mid.lat deperdila, pl. v.
deperditum, het verlorene) het verlies, de
schade, inboeting, in Hongarije het verschil
tusschen den prijs der levensmiddelen, waar
boeren de keizerlijke-vordebugsn
militairen moeten proviandeeren, en tusschen
de marktprijzen.
;

depeupleeren, fr. (dépeupler

kommer.

-noeg;d

deplaneeren , lat . (deplaniire) vlak
maken, effenen.
de plano, z. ond. plan.

deplanteeren, lat. (deplanti re ; vgl.
p 1 a n t e e r e n) verplanten, verzetten, uitne-

men ; -- deplantátie (spr. tie tsie),
f. nw.lat. de v er planting.

Deplëtie (spr. t ts), f. nw.lat. (de-

van

plet)o, van 't lat. depttre, ledigen) Med. de

peuple, volk) ontvolken, de bewoners uitroei jen, verdrijven, hetzij de menschen uit een

lediging -- depletief, adj. ledigend.
deploreeren, lat. (deploráre) beweenen, bejammeren, betreuren, beklagen ; -deplorábel, adj. nw.lat. (fr. déplorable)
beweenenswaard, jammerlijk, erbarmelijk ;deplorátie (spr . t=ts), f. lat. (deelorat) o)
liet bejammeren, beweenen, beklag.
deployeeren (spr. --ploaj--), fr. (déployer, vgl. p 1 a y e e r e n) uiteen slaan, ontvouvwwen, ontwikkelen, uitbreiden ; ook uit
aanwenden, vertoonen, in 't werk-kramen,
stellen, b. v. al zijne welsprekendheid; de
colonne c e ployeer en, Mil. an de orde
in gesloten colonne tot de slagorde overgaan;

,

land, de visschen uit een wtiater, de vogelen uit een bosch, enz.

dephlegmatizeeren , ook dephlegmeeren, lat.-gr. (vgl. ph legma,
enz.) Chem. ontwateren, eerre vloeistof door
afdamping of overhaling van het overtol
watergehalte bevrijden en haar zóó zui--lig
veren en versterken ; -- dephlegmá tie (spr. i=ts) of dephlegmeering, f.
lat.-gr. (vgl. ph l e g m a) de ontwatering,
verdrijving of wegneming der ivvatc € a.chtige
deden uit de geestrijke vloeistoffen, vgl.
rectificatie.
dephlogístisch, adj. lat.-gr. vgl.
phlogiston, enz.) niet ontbrandbaar, onverbr andbaar ; --- dephiogistizeeren,
van ontl randingsstof berooven, onverbrand
maken; -- gedephlogistizeerd,-bar
adj. van de ontbrandingsstof beroofd ; —
gedephlogistizeerde lucht, levens-

lucht, zuivere lucht, Z. g it s.
depileeren, lat. (depilhre, van pilus,
haai ) ontharen, van haren berooven ; —
fig . iemand van het zijne berooven ; --- de pilátie (spr. t ts), f. nw. -lat. de ontharing, kaalheid
--- n . Med.
-

;

een ontharingsmiddel, een middel, dat de
haren doet uitvallen.
depingeeren, lat . (depingf^'re) afmalen, schilderen, beschrijven.
Depit, n. fr. (spr. depi ; oudfr. despil,
provene. despieg, it. disgetto, V. 't lat. despectus, eig. verachting; vgl. echter ook
bet nederd. spijt, eng. spite) verdriet met
opwelling van ongeduld en zelfs vein toorn,
de toorn der onmacht, spijt, ergernis , spijtigheid, trots ; en déppit (spr. an), in spijt,
ten spijt, in wèerwil van....; par dépit, uit
verdriet, ergernis.
deplaceeren, fr. (dépalacer; vgl. place,
enz.) iemand uit zijne plaats zetten, ver
verdrijven, afzetten, hem zijne plaats-platsen,
ontnemen; -- gedeplaceerd zijn, op de
verkeerde plaats staan, niet op zijne plaats
zijn; ook ten ontijde geschieden, kwalijk
aangebracht zijn ; -- deplaeernént, n.
(spr . —rnáh2) , de verplaatsing, liet van-deplaats-brengen.
Deplaisance, f. fr. (spr. deplèza'ns';
vgl. p 1 a i s a n c e, enz .) de afkeer, het mis-

;

-

zich ontwikkelen ; -- deployeerpas,
Mil. de snelpas bij de ontwikkeling van eene
geslotene bende ; --- n.
(spr. deploa'mdb), de ontwikkeling.
deplumeeren, nw .lat. (van pluma, veder) ontvederen, plukken.
depolarizeeren, barb.lat. Phys. van
de polariteit (z. ald.) berooven; -- de-

polarizatie (spr.

t=ts), f.

de opheffing

der polariteit.
deponeeren, lat . (depon^re) afleg gen ,
nederleggen, in bewaring geven, aanvertrouwen ; gerechtelijk getuigen ; ook (weleer op
duitsche universiteiten) een nieuw student
ontgroenen, hem van 't p e n n a l i s m u s (z.
ald.) vrij spreken en onder de oudere studenten opnemen (zoo geheeten omdat hij
als 't ware de horens moest afleggen, dia
hij droeg als B e a n u s [vosj, welke als
peens campi (rundvee] werd aangezien); -depónens (scil. verbum), n. lat. Grain.
een woord, dat den uitgang van een lijdend
en de beteekenis van een bedrijvend of onzijdig werkwoord heeft ; ---- deponént, m .
(depbnens) Jur. een nederlegger, in-bewaring
gever, toevertrouwer ; een getuige, z. v. a.
depositor — depositum, n., pl. deposita (spr. s=z), een toevertrouwd, in bewaring gelegd goed, een onderpand; ad, depostturn geven, nemen, in bewaring geven, riemen of nederleggen ; in deposito, in
bewaring; — deposito— bank , f. eene
bewaarbank, eene inrichting, die kapitalen
tegen matige interesten aanneemt, om ze
tot hoogere interesten weder uit te geven ;
vgl. g i r o b a n k ; — deposito - gelden,
n. pl. zulke gelden, die tot uitbreiding van
eenen handel tegen interest worden opgeno;
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men ; — deposito—kas, f. de nederleg•
gings- of bewaarkas; — deposito—wissel, m. zulk eenen, die voor de depositogelden opgemaakt en in handen van eenen
notaris nedergelegd wordt ; — deposítie (spr. t ts), f. (lat. deposito) de afzetting; de nederlegging van voorwerpen om
die te bewaren ; ook de getuigenis; deposítio deb^ti, Jur. de nederlegging eener schuld;
deposito testurn, de verklaring der getuigen ; — depositoreus, lat., of depositaire, fr. m. de bewaarder ; opnemer
van een depot, een vertrouwd persoon, bij
Wien iets ter bewaring wordt gelegd; —

depositor, lat., depositeur, fr. (spr.
s=z), ook deponént, m. een toevertrouwer, iemand, die geld of goed nederlegt,
in bewaring geeft ; — depositorum,
n. nw.lat. de inrichting tot gerechtelijke bewaring, z. v. a. archief ; — depot,
n. fr. (spr. depó) het in bewaring gelegde;
eene bewaarplaats, stapel- of verzamelplaats
van koopmansgoed, magazijn ; het bezinksel
of zetsel, dat zich in de afgescheidene vochten,
zoo als de urine, of in chemische oplossingen door de rust, bet koud worden of de
ver tamping vormt; ook het zelfde beteekenende als a b s c e s; Mil. de aanvullingsmanschappen ; het aanvullingsmagazijn, de
bewaarplaats van allerlei krijgsbehoeften ,
wapens, kleeding, enz.; en depot geven,
in bewaring geven of nederleggen.
depopularizeeren , barb.lat. ( vgl.
populair, enz.) aan 't volksgebruik onttrekken, buiten omloop brengen ; van de

volksgunst berooven.

depopuleeren, lat. z. v. a. d e p e up 1 e e r e n ; — depopulátie (spr. t=ts),
f. (depopulatio) de ontvolking.
deporteeren, lat . (deporttre) eig. wegbrengen, wegdragen, vervoeren ; verbannen,
uit het land drijven, naar een bepaald oord
als ballingplaats brengen ; — deportátie (spr. tie=tsie), f. (deportatie) de uit
vervoering naar eene strafko--banig,de
lonie of naar een ander land; de levens
verbanning naar een aangewezen af--lange
gelegen oord, verbonden met de vervoering
daarheen ; — deportátus, m. of een
gedeporteerde, een verbannene, dus uit
het land gedrevene.
Depositair, depositie, deposituYn, z. ond. deponeeren.

depossedeeren, fr. (déposséder, van
posséder = lat. possidi re, bezitten) Jur.
iemand uit het bezit eener zaak zetten,
verdrijven, verstooten ; — deposséssie,
f. de ontzetting uit het bezit, verstooting.
depossibiliteeren, barb.lat. onmogelijk maken.
deposteeren, fr . (vgl. post) Mil. ver
-dringe,va post
verdrijven.
depostuleeren, lat (depostuldre) ernstig verzoeken, vorderen, eischen ; — depostulátor, m. de eischer, vorderaar.
Depot, z. ond. deponeeren.
.
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--

depotentiëeren (spr.

ti=tsi),

nw.lat.

(vgl. potentie ond. potent) verzwakken,
de kracht benemen.
depouilleeren (spr . depoelj—), fr. (dépouiller, oudfr. despoiller, provenc. despolhar,
van 't lat. de-spoliare ; vgl. s p o I i ë e ren)
berooven, uitkleeden, ontblooten, uitschudden,
plunderen ; — depouillem.ent, m. (spr.
—poelj'ináii) uitschudding, berooving van
eigendom ; de telling der stemmen, de opneming van 't getal der stembriefjes, der stemballetjes, het openen en ledigen der stembus; het uittreksel, beknopt overzicht van
eene rekening, een inventaris, protocol, enz.;
— depouille, f . (spr. depoelj') de roof,
buit ; het uittreksel uit eene rekening, uit
een protocol.
deproedeeren, lat. (depraedt ri) berooven, plunderen, vernielen, verwoesten ; —
deproedátie (spr. t=ts), f. (lat. depraedatio) de berooving, plundering; — depr2edátor, m. de plunderaar, beroover.

deproeoccupeeren,nw.lat., deprae-

veniëeren, lat. van vooringenomenheid
bevrijden.

depraveeren, lat . (deprave re, van prorus, krom, verkeerd, s.echt) bederven, ver
t=ts), f.-slechtn;—dpravi(s.
(depravatio) het bederf, de verdorvenheid,
de verslimmering, b. v. der zeden, der lig
-chamsvoten.
depreceeren, lat . (depreci ri, van preei ri, bidden), verbidden, afbidden, afwenden,
onttrekken; — depreeátie (spr. t ts),
f. (deprecatio) de afbidding, verbidding ; de
afwijzing, verontschuldiging, ook de oratori-

sche gelukwensch of vloek — deprecatuur, f. mid.lat. (deprecatura) het recht
om van de aan kloosters en kerken geschonken stukken gronds nog levenslang de
inkomsten te trekken ; ook eene tot in het
derde gelid durende erfpacht.
;

depreciëeren, depreciatie (spr.
t=ts),

z. depretiëeren.

deprehendeeren, lat . (deprehendére)
betrappen, vatten, grijpen ; — deprehénsie, f. (deprehensio) de betrapping, bet aanhouden, gevangen nemen.
Depressie, f. lat. (depressie, van depremére) het nederdrukken, indrukken ; de
nederdrukking, onderdrukking, verdrukking,
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, verslapping, ontspanning van

ligchaam of geest ; — depressie-hoek,
m. Geom. de hellingshoek ; — depresseeren, nw.lat. Kmt. een geschut lager
richten ; iets uit de pers nemen (fr. depresser) — depressorium, n. nw.lat. een
werktuig, waarvan men zich na de panboring bedient, om het harde hersenvlies neder
te drukken.
depretiëeren , lat. (depretif re, van
;
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prettuin, z. ald. ; fr. (téprécier) vernederen,
verlagen, te gering schatten ; — depre-

tiãtie (spr. —tsiá- tsie), f. nw.lat. de vernedering, geringschatting, kvaardeverlaging.
Depri, m. fr. (v. déprier, afzeggen ;
buiten 's lands gaande waren aangeven) bij
een belastingkantoor: eene schriftelijke opgave der waren, die men buiten 's lands
verkoopt of doorvoert, met de belofte, daarvan de gevorderde rechten te betalen.
deprimeeren, lat. (deprirnére; v premere, drukken) nederdrukken, onderdrukken ;
Chir. bij de graan we staar de lens neder drukken ; ontspannen, verslappen, verzwakken; een gedeprimeerde pols, een
zwakke pols, die bij de minste drukking
met den vinger verdwijnt en gebrek aan
kracht aanwijst.
deprisonneeren, f. (spr. s z) uit
de gevangenis bevrijden.
depriveeren, nw.lat. (vgl. p r i v e eren) berooven — deprivatie (spr. tts), f. de berooving; ontzetting.
de profundis, z. oud. profundis.
deprohibeeren, nw.lat. (vgl. p r oh i be e r e n) van het verbod bevrijden, het
verbod opheffen ; — deprohibítie (spr.
t ts), f. de opheffing des verbods.
depuceleeren, fr. (vgl. puce 11 e)
ontmaagden, den maagdons ontnemen ; —
depucelage, f. (spr. —lá-zj') de ontmaagding; — depueellement, n. (spr.
—márz) de ontmaagding; het ontmaagdingsrecht, vgl. culage.
depureeren, nw lat. (fr. dépurer; vgl.
p u u 'r, etc.) zuiveren ; — depurantia
(spr. t—ts), n. pl. lat. filed. zuiverende mid;

delen ; — depurátie (spr. t.— ts), f. de
zuivering, reiniging; -- depuratief, adj.
bloedzuiverend ; — depuratorium, n.
het zuiveringsvat.
depurgeeren ( lat. depurgiire ; vgl.
p u r g e e r e n), reinigen, zuiveren -- depurgatie (spr. t ts), f. nw.lat. de zuivering, loutering, reiniging — depurgatief (lat. depurgatfvus, a, um) of depurgatoriseh , adj. nw.lat. reinigend, afvoerend.
deputeeren, later lat. (derputdre, aan
iets bestemmen) afvaardigen, af--wijzen,to
zenden ; — deputátus, m. (pl. deputati)
of een gedeputeerde, een afgevaardigde,
de voor een' bepaalden tijd verkozen volks
zaakvoerder; — ge -vertgnwodi
staten, in Nederland een-deputr
coliegie, door de provinciale staten uit hun
midden verkozen ; het bestaat in elke provincie uit 6 leden, behalve in Drenthe, waar
bet slechts [t Ieden telt -- deputatie
spr. tie—tsie), f. de afvaardiging, afzending van eenige uit een collegie of uit eene
gemeente verkozen personen met eenen zekeren last of opdracht, b. v. aan eenen vorst ;
ook de gezamentlijke afgevaardigden-zelven,
de bezending.
dequalificeeren, nw.lat. (vgl. q u a;

;

;

l i f i c e e r e n) de bevoegdheid ontnemen ;-

dequalificatie (spr. t ts), f. het ver
-liesdr

bevoegdheid.

Derae, m. de oud -egy ptische ellemaat.
deracineeren, nw.lat. (van racine =
lat. radix, wortel) ontwortelen, uitroeijen.
Deradelphie, f. gr. het samengegroeid zijn van twee ligchamen met hals en hoofd;
— deradelphiën, f. pl. dusdanige mis

-gebortn.

Derah, ni. eene egyptische maat van

5 meter.
derailleeren (spr. derafjéren), fr. (dérailler, V. r a i 1, z. ald.) uit de rails of
spoorschenen raken (van spoorwagens sprekende).
Deraison, f. fr. (spr. derèzóui; vgl.
raison) onverstand ; — deraisonnábel, adj. fr. (spr. --rèz—) onredelijk, onverstandig; onbillijk ; — deraisonneeren (fr. déraisonner) onverstandig spreken,
verkeerd, ongerijmd redeneeren of oordeelen,
onbezonnen snappen, raaskallen — deraisonnemént, n. (spr. —má72) onver;

standige praat, verkeerde, scheeve oordeel
-veling.

derangeeren (spr. — ranzj— ; vgl.
r a n g e e r e n) in wanorde brengen, verwar
storen; -- gederangeerd zijn,ont--ren,
steld (van hersenen) zijn, verbijsterd zijn ;
in bedenkelijke fortuinsornstandigheden ver
veel schulden hebben ; — deran--kern,
gement, n. (spr. deranzj'mán) de wanorde, verwarring, verontrusting, stoornis.
de rato, z. oud. ratuin.
Dérbend, in. perz. (v. der, dar, deur,
poort, en bend, band, band; turk. derwend)
eene enge poort, een naauwe pas, van
daar de naam van eene stad en haar gebied aan de westkust der Kaspische zee.
derelinqueeren, lat. (derelinquÉre ;
vgl. r e l i c t a) iets verlaten, het bezit eener
zaak en het recht van eigendom opgeven,
laten varen — derelíeta, n. pi. verla;

tene, onbeheerde goederen, zulke, welker
eigenaar zijn eigendomsrecht heeft opgegeven ; — derelfetie (spr. t=ts), f. (dereliclio) de verlating, het opgeven, b. v. van
zijnen eigendom, waardoor dit aan den eer
vervalt (res delicta cedit-stenbzimr
primo occupanti) .
Derencephalus, n. gr. eene misgehoorte met zeer kleine, door de halswervelen omgevene hersenen ; — dereneephalie, f. de toestand van zulk eene mis

dereneephalisch , adj.-gebort;
zonder ruggemerg in den hals.

Derhem of dirhem, m. eene kleine
perz. en turk. munt,
aspers; de
eenheid der gewichten in Perzië.
9,79
grammes; in Arabië ongeveer 1 drachme.
Deribánds, m. pl. Kmt. soort van wit
katoendoek uit O.Indië.
derideeren, lat. (deridi re, van ridére,
lagchen) uitlagchen, bespotten ; — derizíbel, adj. nw.lat. belagchenswaard, be-
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spottelijk ; — derizie, f. lat. (derisio) de
bespotting, het uitlagchen ; — deriz4risch, adj. bespottend, beschimpend.
de rigóre juris, lat. naar de gestrengheid
des rechts.
Derimher, m. een groote tempel der
Parzen.
deriveeren, fr. (dériver, v. rive —lat. ripa, oever) Mar. afdrijven, wraken, door stroom
of wind medegevoerd worden ; — derívameter, m. Mar. afdrijvingsmeter, werktuig om de hoegrootheid van de afdrijving
der schepen te bepalen.
deriveeren, lat. (deriviire; van rivus,
beek) afleiden ; afstammen, de afleiding, afkomst, den oorsprong aanwijzen; — derivantia (spr. t=ts), of deriveerende
middelen, n. pl. Med. afleidende middelen;
—derivátum, n. (pl. deriváta) Gram.
een afgeleid woord ; in tegenst. met p r im i t i v u ni (z. ald.) — derivatie (spr.
t ts), f. (derivatio) de afleiding, afstam
V. van een woord, de woordaflei--ming,b.
ding; — derivatie-rekening, f. Math.
de afleidings- rekening, een gedeelte der wis
vele-kunstigealy,dfcënva
grootheden in gemakkelijk overzienbare reeksen leert ontwikkelen ; — derivatief,
adj. nw.lat. afleidend; door afleiding ontslaan — derivativum, n., z. v. a. deri v a t Um
Derizie, enz., z. ond. d e r i d e e r e n.
dermatiseh, adj. gr. (van derma, n.
huid, vel), wat tot de huid behoort; vliezig; — dermatiatrie, f. de genezing
der huidziekten ; genezing van ziekten door
op de huid aangebrachte middelen ; — dermatitis, f. de huidontsteking; — dermatographie, f. de huidbeschrijving, —
dermatologie, of dermologie, f. de
huidleer, de leer van de algemeene bekleed
; — dermatopa--selndigcham
thologl.e, f. de Ieer van de huidziekten;
— dermatopóden, m. pl. vliespootigen, vogels, wier teenen met vliezen verbonden zijn ; -- dermatÓzen, pl. huid
; — dermatotylus, m. het huid--ziektn
eelt; -- dermitis, f. de huidontsteking;
-- dermolyzie, f. de ongevoeligheid der
huid; — dermoptéra, n. pl. vliesvinnigen;
vliesvleugeligen ; vliegende makis (eene apen
— dermotomie, f. de huidont--sort);
leding.
Deroah, eene lengtemaat in Egypte,
omtrent
12 decimeters.
derobeeren, fr. (dérober, eig. ontkleeden ; vgl. robe) ontvreemden, heimelijk weg
onttrekken, verbergen, wegsluipen.-nem;
derogeeren, lat. (derogi re) afbreuk
doen, te kort doen, krenken, benadeelen; ook
afschaffen, opheffen, buiten werking stellen,
b. v. eene wet, enz. ; — derogátie (spr.
t ts), f. (derogatio) de afbreuk, inbreuk,
krenking, het nadeel ; de opheffing, afschaf
verordening; — derogatief,-finger
adj. nw.lat. krenkend, benadeelend, opheffend.
;

;

DESAGREËEREN.
Deróncus, m. gr. (van déré, hals, en
o n c u s, z. ald.) Med. een halsgezwel, krop.
Deroute, f. fr. (spr. deróét'; vgl. route)
eig. het terug komen of het afraken van
den weg; Mil. de wanorde, uiteendrijving,
verwarde, onordelijke vlucht van een geslagen leger, het overhoopwerpen, de neder
; — derouteeren (fr. dérouter), van-lag
den rechten weg afbrengen, op een dwaal
brengen, in de war maken, iemands-spor
oogmerk verijdelen.
Derpiah, m. (van 't perz.-hindost. der,
deur, poort, en 't hindost. piak, geliefd, dier
bij de Muhamedanen in Hindostan -bar)
hof; grafstede der heiligen.
Derri, m. fr. eene veenlaag, dicht onder
de oppervlakte van den grond.
Derrière, n. fr. (spr. (lerjèr') achterste,
dat gedeelte des ligchaams, waarop men
zit, de billen.
Dérry, n. eng. eene soort van grof iersch
linnen.
Dertiend'half, ni. een zilveren muntstuk uit het oude ned. muntstelsel, 4
rijksdaalder of 622 ct.
Dérvendsji-pasja, m. de grootopziener der openbare wegen in Turkije.
Derwisch, dervisch, ni

(der-

wêsch, arm, eig. deur-, drempeltreder, of
bedelaar) een arme muhamedaansche monnik of pelgrim. De derwiscben zijn in vele
broederschappen en orden verdeeld, doorgaans
naar den naam harer stichters benoemd; de
voorn. zijn: de bestamis sedert 874, de
kadris sedert 1163, de rufaj is sed. 1182,
de mewlewis sed. 1273, de naksjib e n d i s sad. 1319, de b e k t a s j i s sed.
1357, de rusjenis sed. 1533, de sjemssis sed 1601 en dedsjemalissed. 1750.
dés—, fr. eene lettergreep, welke vele
fransche woorden voorop nemen, in beteekenis veelal met het ned. o n t overeen komt
en opheffing of ontkenning van het hoofdbegrip uitdrukt.
desabuzeeren (spr. (1e -za —) fr. (désabuser; vgl. a b u z e e r e n) (iemand) eene dwaling benemen, hem beter onderrichten, terecht,
uit den droom helpen ; — desabusage, f.
(spr. —zd-zj') en desabusemént, n.
(spr. bu- zinah) de terechtwijzing, inlichting;
de aflegging, wegneming eener dwaling.
desaccordeeren (spr. dezakor—), fr.
(désaccorder, vgl. a c c o o r d) niet overeen
stemmen, van strijdige gevoelens zijn ; ontstemmen.
desaccoutumeeren (spr. dezakoe—),.
fr. (désaccoutumer, v. accoutumer, gewennen;
vgl. accoutumance en coutume) ontwennen , afwennen ; -- desaccoutumance, I. (spr. --máns) de ontwenning,.
afwenning.
Desafféctie, f. fr. (désa ffection; vgl.
affect, etc.) de ongenegenlieid, afkeer; —
gedesaffectionneerd, adj. ongenegen,
ongunstig jegens iemand gezind.
desagreëeren, fr. (désagréer ; vgl.
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,o gr e ë e r e n) misvallen, mishagen, ongeval
zijn ; ook misbillijken, verwerpen ; ----lig
desagreábel, adj. (fr. dlésagré-able) onaangenaam, ongevallig, verdrietig; -- desagremént, n. (spr. --má12) ^Ie onaangenaamheid, verdrietelijkheid.
desallie'eren (zich), fr. (se (té sallier)
beneden zijnen stand trouwen.
desaltereeren, fr. (lésaitérer) den
dorst lesschen.
desanimeeren, f. fr. (vgl. a n i m e e r e n) ophouden met te a n i ni e e r e n of
te bezielen ; ontmoedigen, afraden.

desappointeeren(spr. ddezapii^aint — ),
fr. (rlésapprointer; vgl. a p p o i it tee ren) uitstrijken, doorhalen. b. V. den naaal van een'

officier of soldaat op de rol, hem zijne soldij
ontnemen (vgl. a Pl) o i n t e in e n t); afschaff e in ; de verwachting of hoop verijdelen, te
leur stellen ; in verlegenheid brengen ; -desappointemént, n. (spr. --rnán) de
afschaffing, afdanking, doorhaling op de rol;
verijdeling, verijdelde hoop, teleurstelling.
Desapprobátie (spr. t=s.^), f. fr. (vgl.
a p p r o be e r e n) ale misbillijking, afkeuring,
misprijzing ; verloochening; -- desappro-

beeren of liever desapprouveeren
(spr. rlezaprroew--; fr. (lésapprouuver) misbillijken, afkeuren, wraken.

desappropriëeren (zich), fr. (se
rlesappprroprier; vgl. appropriëeren) Vrijwillig een eigendom vaarwel zeggen, laten

varen ; -- desappropriátie (spr. t—(s),
f. fr. afstanddoening van eigendom.
desarmeeren, fr. (spr. s= z ; fr. (ljsarmer; val. a r m e e r e n) ontwapenen, weerloos maken, afdanken ; onttakelen; — ge(I e sa r m e e r d, on twapenrl, wei^rloos ;

desarmemént, n . (spr. -- -rnán) of desarmeering, f. (le ontwapening, afdanh Inà.

desassorteeren, fr (spr. lezass--;
(lésassortir ; vgl . a s eo r t e e re n) saàmbehoorende dingen vaneen scheiden, allerlei
ondereen mengen.
Desástre, fr., of desáster, n. e spr.
dez--; provene. (lesastro, sp. (lesastre, it.
disastro, van 't lat. (ijs- en asti ren, g r. ástron., ster, gesternte ; v. a. van (is- en
't lat. aristruu-ére, vast stellen, vestigen ; oud
nekte men in 't fr. (iesastrer, voor om--tijds
ver «- erpen) kwaad gesternte, rampspoed,
ongeval, onheil, ongeluk, slag ---- desastreus, adj. (fr. (lésastreu.r), ongelukkig,
rampspoedig, verderfelijk.
Desátir, pl. perz. (eig. cie op arabische
wijze gevormde pl. van het perz. (loestoer,
voorbeeld, model, regel, voorschrift, aanteekenboek, enz.) voorschriften, eene naar men
wil overou(le, onlangs weder ontdekte ver
heilige schriften der 15-zamelingv16
oud-perzische propheten, niet een boek van
fr.

;

Zoroaster.
Desavantage, n. fr. (spr. (lezawantá-zj', vgl. a v a n t a g e) het nadeel , de
schade, het verlies, inn. verlies in het Spel

---- desavantageus, adj. (spr. --ta zjeus
fr. clésavanta!leux), onvoordeelig, nadeelig,
;

ongunstig

;

-- desavantageeren

(fr.

(iésavantatger), verkorten , benadeelen , het
voordeel benemen.

desavoueeren (spr. dezawoe-éren, fr.
(lésavouer; vgl. a v o u e e r e n) loochenen, herroepen, niet erkennen, voor onbevoegd of ongeldig verklaren.
Descamisádos, ni. pl. sp. (spr. sa
—za; van camisa, hemd; vgl. camisia)
hemdeloozen, eene overspannen demnagogische
partij in Spanje.
descendeeren, lat. (ale - scenrlcre, van
scanclere, stijgen) afstijgen, af klimmen, afkomen, dalen, van hoven naar beneden gaan
afstammen, afkomstig zijn;

— rlescendéndo,

it. (spr. (le.cjen--) Muz., z. v. a. decrescendo
(z. aid.) — descesdént, In. lat. (rlescén(lens) een afkorneling, afstammeling, spruit,
telg, nakomeling, l ) l. descendénten, af stammelingen, kinderen en kindskinderen,
achterkinaskinderen en alle afstanimeliugen
;

in cie dalende linie, in tegensi. met ale a-

s c e n tie n t e n --- descendéntie (sp r .
1 ts), f. nw.lat rte afstamming of afkomst;
de nakomelingschap --- descendibiliteit, f. nw.lat. de overerfbaarheid; —
deseénsie, f. lat. (descensTh) de nederdalin , afdaling; _Astrora. daling, die boog van
de evennachtslijn, met welken een teeken
van glen dierenriem of eene ster te gelijker
tijd onder glen horizont gaat; _--_ descensionaal — differéntie, f. Astron. verschic
dier rechte en schuinsche daling; -- descente, f. fr. (spr. rlesduit') de afdaling, af stijging ; (le landing van een schip ; de vijan(lelijke inval in een land; ook een bedekte
gang, sluipgang hij Bene vesting, die in de
gracht of naar de mijnen voert ; ee n kunst
veilig middel tot overgang van de-matig,
vestin g gracht , om met de storm- colonnes tot
de bres te kunnen komen ; eerie afhelling
Bene opbrengst van schepen, ook van «ij
nen, zout, enz. ir, Frankrijk.
descisseeren, lat. (desci sc?i? e, . de
en sciscère, iets zoeken te vernemen, goed
voor iets stemmen) van iemand af--keurn,
vallen; afwijken, ontaarden.
describeeren, lat. (rlescribé)-e) beschrij;

;

ven ; --- describábel, adj. nw .lat. beschrijfbaar; -- descriptie (spr. t—ts),
f. (lat. descriptie) (le beschrIjvin , schilde -

ring -- descriptief, aai. nw.tat. be;

schrijvend.

desemballeeren (opr. (iezanvaléren
(désemnballer; vgl. e m b a 1 lee ren) uit

fr.

ontpakken, b. v.. koopmanswaren -paken,
--lá-z?') de
uitpakking, ontpakking.
desembarqueeren (spr . (iezanbarl
---), fr. (clésembarqucer; vgl. e m b a r q u e er e n) weder ontschepen ; — desembarquemént, in. (spr. - --rnán) (le wederontscheping.
desemprisonneeren ppr. iez<rn.1 i
f

-- desemballage, f. (spr .

,

^
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zon --),

--

fr. (déseinprisonner; vgl. e m p r i
uit de gevangenis ontslaan. -soner)

desenchanteeren (spr.dezansjánt— ),
fr. désenchanter ; vgl. e n c h a n t e e r e n) onttooveren, van een' heigen hartstocht genezen.
desengageeren (spr . dezarzgazj—), fr.
(désengager; vgl. e n g a g e e r e n) losmaken,
bevrijden.

desennuyeeren (spr. dezanuï-jéren),
fr. (désennuyer; vgl. e n n u -y e e r e n) de
verveling verdrijven, opvrolijken, in goede
luim, in betere stemming brengen.
desenroleeren (spr. dezan.--), fr. (désenrdler; vgl. en r o 1 e e ie n) van de rol
schrappen (vaan soldaten), afscheid geven,
ontslaan.

desequipeeren, fr. (spr. qu= k vgl.
e q u i p e e te n) onttakelen (van schepen).
;

DESIGNEEREN.

desespoir, n. fr. (spr. dezespoár; v. désen eenoir, hoop, provene. espen, v. esppérer
esperar, lat. sllerére, hopen) de wanhoop,
vertwijfeling.
9

desexcommun ceeren, fr. ( vgl.
excommuniceeren) van den ban vrij
opheffen.
-sprekn,dba
deshabilleeren (spr. dezabi-tjé---), fr,
(déshabiller; vgl. h a b i 11 e e r e n) ontkleeden, uitkleeden ; — deshabillé, n. (spr.
dezabi-lje) het nachtkleed, ochtendgewaad,
ook huisgewaad ; en déshabillé (spr. aI —),
in huiskleeding.

desheriteeren, fr. (déshériter; vgl.
heriteeren) onterven
Deshonneur, n. fr. (spr. dezon J---;
vgl. h o n n e u r) de oneer, schande ; — deshonnét, adj. (fr. déshonnéte; vgl. liontiet), oneerlijk, eerloos, schandelijk, Qnfat-

desereeren, lat . (deserere) verlaten,

soenlijk — deshonorabel, adj. ont~

aftrekken, afvallig worden ; --- desert (lat .
desértus, a, urn) verlaten, ledig, woest, onbevv oond, onbebouwd ; -- deserteeren
(spr. s=z; fr. déserter, mid.lat. desertdre),
verlaten, wegloopen, overloopen, zijn vaandel verlaten , voortvluchtig worden , zich

eerend, smadelijk; — deshonoreeren
(fr. déshonorer; vgl. h o n o r e e r e n), on teeren, schande aandoen, schenden.

wegpakken ; -- de serteur , m. fr. (spr.
s= z) een weglooper, overlooper, vluchtcling, afvallige ; desértor malitiosus, In. lat
een kwaadwillig verlater , inz. van zijne
vrouw ; — desertie (spr. dezértsie), f.
lat. (desertio) de verlating, het vu eg -, overloopen ; Jur. het verzuim eener verrichting
-

bij een proces, P. v. dleserlio apatlellatiónls,
het verzuim van den tijd tot appel of beroep op hooger rechtbank ; des. conjugdlis of

conjuq'is, de verlating des echtgenoots ; d.
documenlbrum, het verzuim van het voor
bewijsstukken; d. juramént2, ver -legndr
een' af te leggen eed ; d. mali--zuimvan
ti6sa, kwaadwo illige verlating van echtgenooten ; (t. 7)1obatiónis, het verzuim in het
indienen van het bewijs gedurende den gezetten tijd; d . remedii, het verzuim van
den tijd tot aanwending of voortzetting van
een rechtsmiddel ; d. testurn, verzuim van
het bewij s der getuigen ; — desertie –
proces, de rechts ordering wegens kwaad
ll ige verlating van een' der echtgenooten,-wi
door de onschuldige partij ingesteld om eerie
scheiding te bewerken.

deserveeren, lat (deservire; vgl. s e rv e e r e n) dienst doen, dienen ; oppassen,
verzorgen, verplegen ; ook wel voor d e sserveeren (z. ald.); --- gede'serveerd,
oor gedane dienst betaald ; — deservi turn, n., pi. deservitor of deservieten, het loon eens zaakvoerders of pleit
vgl. honorarium ond. honor;-bezorgs,

-- deservietenjaar, n , lat. annus dehet genadejaar, gedurende het welk
de verdiende, maar nog niet ontvangen v ruchservrtus,

tea van het laatste jaar nog aan de erfgenamen van den daarin overleden' geestelijke
toekomen.

desespereeren, z. 1 fe s p e r e e r e n;—

;

deshydrogeneeren, fr. (déshydr ogéner; vgl. h y d r o g e n i u m, enz.) Chemd
van waterstof bevrijden ; — deshydro -genatie (spr. t ís), f. de bevrijding van
—

waterstof.

desiccábel, adj. nw.lat. (van 't lat,
(lesiccicre, uitdrogen: vgl. siccantia) opdroog baar ---- desiccátie (spr. t ts), f. de
;

uitdroging, het opdrogen ; -- desiccan -tia, n. pl. opdrogende middelen ; -- de—
siccatief, adj . opdrogend.

Desiderium, n., pl. desideria at
desider^en, lat. de wensch, het verland
gen, de begeerte ; de vordering, eisch ; de-

siderium plum, n. een vrome wensch; p t .
pia desideria, vropie, welgemeende wenschesn
(die gewoonlijk niet vervuld worden) ; -Desiderius, Desideria, mans - en vr.
naam : de gewenschte, verlangde ; — desidereer en (lat. desiderécre), verlangen, var(leren ; -- desiderabel, adj. (des-idera b`€l2s, e), verlangens- of wenschensw°aard;-

desiderátum of desideraat, n. een
vereischte, een gebrek, eene gaping; —
desideratief, adj. een verlangen uitdrukkend ; verba desiderativa,, z. ond. v e rb u ni.
Ike€ idia, f. lat. de werkeloosheid, traagheid ; --- adj. (desidivsus, a,
urn) werkeloos, traag, ledig.

designeeren, lat. (design ëre; vgl. s ig n e e r e n en signum) beteekenen, aanwijzen, kennelijk maken, aantoonen ; ook iemand
tot iets benoemen, bij voorraad bepalen ; --lesignutus, m. een tot een ambt benoemd
persoon, die nog niet aan g esteld is -- designábel, adj. nw.lat. onderscheidbaar, te
onderkennen ; benoembaar — designa
fr. (spr. des-nj— ) een plaats-teur,in.
aanwijzer; ceremoniemeester; — designátie (spr. e=ts), f. (lat. (!esi,fjnatio) de,
beteekening; bepaling, kenbaarnmaking; ook
de voorloopige benoeming; -- designatief, adj. nw.lat. beteekenend, aanwijzend,.
,

;

;

DESINE!NTI E

DESOXYDEEREN.

—

desinentie (spr. t=ts), f. nw.lat. (fr.
désinence; van 't lat. desincre, ophouden,

eindigen) Gram. de uitgang van een woord,
woorduitgang.
desinficiëeren, fr.-lat. (van 't fr. voor
dés- en liet lat. inrcere, z. i n f i -voegsl
i ë e r e n) of desinfecteeren, fr. (dés--c
infecter) de smetstof of het aanstekend ver
wegnemen, onbesmettelijk maken, zui--mogen
veren, b. v. de lucht, een ziekenhuis, enz. ;
desinféctie (spr. t ts), f. de reiniging
van smetstof — desinféctor, m. een
zuiveraar, wegnemer der smetstof.
desinteresseeren (spr. dlez—), fr.
(désintéresser; vgl. interest, enz.) scha
houden, iemand voor zijn aandeel-delos
tevreden stellen; — gedesinteresseerd,
adj. belangeloos, onbaatzuchtig, onpartijdig.
desipiëeren, lat. (desipere; v. sapére,
verstandig zijn) zot zijn, zich mal aanstel
ook z. v. a. d e 1 i r i ë e r e n; -- desipére-len,
in loco, te rechter tijd en plaats mal, d. i.
uitgelaten, vrolijk zijn ; — desipiéntie
(spr. t=ts), f. (lat. desipient)a) de onzin,
zotheid, malligheid, onnoozelheid.
désir, m. fr. (spr. dezíér) het verlangen,
de wensch, be verte; — desirábel, adj.
(fr. désirable) wenschenswaard ; — desireus, adj. (fr. desireux) begeerig.
desisteeren, lat. (desistere ; vgl. s is t e e r e n) afstaan, aflaten van iets, ophou
iets opgeven, laten varen, er van afzien.-den,
Desman, m. (fr. desman, zweedscb,
desmansrátta, v. lesman, bisam of muskus,
uit het laplandsch), w` c h eec h o l in Rus
da t r a in N. Amerika (huronsch);-land.o
de muskusrat ; ook beverrat, eene groote
spitsmuis met muskusachtige klieren in eene
beurs nabij den aars.
Desmitis, fr. gr. (van desmós, band, v.
déó, futur. désd, ik bind) Med. de ontsteking der banden en pezen ; — desmoehaunósis, f. de zwelling en weekwording der banden ; — desmographie, f.
de beschrijving der banden en pezen ;- —
desmologie, f. de leer der banden, enz.;
— desmopathie, f. lijden of ziekte der
banden ; -- desmopathologie, f. de
leer van de ziekten der banden ; — desmophlogie en desmophlogósis, f.
de ontsteking der banden ; — desmorrhéxis, f. de scheuring der gewrichtsban
desmotomie, de banddoorsnij--den;
ding, ontleding der banden ; -- desmurgie, f. dat gedeelte der heelkunde, 't welk
over de verbanden handelt, de verbanden —
leer.
desobediëeren, nw-.lat. (van obedire,
gehoorzamen) ongehoorzaam, zijn, niet gehoorzamen ; — desobediént, adj. ongehoorzaam ; -- desobediéntie (spr.
t=ts), of fr desobeissánce, f. (spr.
dezobeï- sans') de ongehoorzaamheid, weêrspannigheid.
desobligeeren (spr. dezoblizj---), fr.
(désobliger; vgl. o b 1 i g e e r e n) onvriendelijk
;

,
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bejegenen, iemand ondienst doen, eenen trek
spelen, voor 't hoofd stooten ; — desobligeance, f. (spr. — zján.s') de onvriendelijkheid, onheuschheid, norschheid — desobligeant, adj. (spr. — zján), onvriendelijk onbeleefd, onheusch, norsch ; — désobligeante, f. (spr. --zjánl') een smal
rijtuig voor één' persoon.
desobstrueeren (spr. dez--), fr. (désobstruer; vgl. o b s t r u. e e r e n) Med. de verstopping wegnemen ; — desobstruetie
(spr. tie=tsie), f. de wegneming der verstop
— desobstructief, n. het mid--ping
del tegen de verstopping ; als adj. : de ver
tegengaande of wegnemende.
-stoping
Desceuvrement, n. fr. (spr. dezeuwr'
má2,) ledigheid, werkeloosheid ; — ge desa u v r e e r d, ledig, werkeloos.
desoleeren, lat. (desoli re, eig. eenzaam
laten, verlaten, van solos, alleen) verwoesten, vernielen ; ook troosteloos maken, innig
bedroeven, gevoelig krenken ;— g e d e s o1 e e r d, adj. verwoest, vernield; troosteloos;
-- desolant, adj. fr. (spr. dezolán) bedroe
treurig ; lastig, hoogst vervelend ; —-vend,
desolaat, lat. (desoldtus, a, urn) verlaten,
eenzaam ; bed.iiven, verwoest, vernield ; treurig, troosteloos, mismoedig — desolátie
(spr. t =ts), f. later lat. (desolatió) de ver
vernieling ; groote droefheid, kom--woesting,
mer, troosteloosheid.
desolveeren, lat. (desolvf-re) af betalen, betalen.
desopileeren (spr. dez—) fr. (van 't
lat. opilére, sluiten) de verstopping opheffen,
openen ; — desopilátie (spr. t ts) f.
de opheffing der verstopping, opening ; —
desopilatief, adj. openeed.
Desordre, ni. doorgaans f. fr. (spr.
dezórdr'; vgl. o r d r e) de wanorde, verwarring ; de buitensporigheid, zedeloosheid ; oneenigheid.
desorganizeeren (spr. dez—) fr. désorganiser; vgl. orgaan, enz.) ontbinden, oplossen, verwoesten, in wanorde brengen, ontstemmen, beroeren, tweedracht zaaijen ; met
betrekking tot het magnetizeeren : van de
zinnen berooven ; — desorganizátie
(spr. t ts) f. de verwoesting, ontbinding,
ontaarding, b. v. van een deel des menschelijken ligchaams, de opheffing, oplossing,
b. v. aller staatsmachten ; de verandering,
algeheele omstemming der zintuigen door
het magnetizeeren.
desoriënteeren (spr. s= z), fr. d sorienter ; vgl. oriënteeren) eig. de
streek van 't oosten doen verliezen ; iemand
van den regten weg afleiden, in de war
brengen, van zijn stuk helpen, verlegen
maken; -- gedesoriënteerd zijn, de
hemelstreek niet kennen ; onzeker, in de
war, verlegen zijn.
;

;

;

desoxydeeren, desoxygenizee-

ren (spr. s=z), fr.-gr. (vgl. o x yd e) Chem.
de zuurstof wegnemen, van zuurstof berooven ; — desoxydátie, desoxyge-
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DESPECT

natie (spr. t=ts) f. iiw.lat., de bevrijding
van zuurstof.

Despéct, m. of despeetie (spr.

t =ts)

f. lat. (despéctus, despectio, van despicere, ne
smadelijk nederzien, de verach--derzin)ht
ting, onteering, smaad ; -- despecteeren (despecidre), verachten, gering schat
-- despecteerlijk, adj . verachtelijk,-ten;
onteerend ; -- despéctor, m. de ver
despectueus, adj. verachte -achter;
-lijk,achtngos.
despereeren, lat. (de-speráre, van
speráre, hopen) of desespereeren (spr.
dezes—), fr. (désespérer) wanhopen, vertwijfelen, alle hoop opgeven ; — desperaat,
adj. lat. (desperdtus, a, um) wanhopig, hopeloos, vertwijfeld, radeloos; -- desperáado, m. sp. de waaghals; — desperãtie (spr. lts) f. de hopeloosheid, ver
radeloosheid; — desperatie--twijfelng,
kuur, eene genezing op leven of dood;
in het gemeene leven : eerre paardekuur; —

desperatie-coup of -tour, m. lat.-fr.
(spr. ou =oe) eene wanhopige daad, hoogst
vermetele, uiterst gewaagde zet of streek.
despoliëeren, lat . (despoliiire ; vgl.
spo l i . in, ei i.) bc o;en, plunderen; —
despoliátie (spr . t=ts) f. de berooving;

— despoliátor, m. de beroover.

despondeeren, lat . (despondére) beboven, toezeggen, verloven ; — desponsáta, f. lat. (van desponsáre, verloven) de
verloofde, ondertrouwde, de toegezegde bruid;
— desponsátus, in. de verloofde bruidegom; — despons^tie (spr. t ts) f. de
plechtige verloving, ondertrouw.
Despoot, m. gr. (despótés, heer, gebieder; verwant met het oudslay. gospodj,
gospodarj, gospodin, beer) een onbepaald
gebieder, willekeurig, eigendunkelijk opper
vorst, zelfheerscher ; een dwinge--machtig
land, tiran ; do titel der vorsten van Wal
Servië, Moldavië, enz.; — despo--lachije,
táten, m. pl. (milites despotiti) naam,
eertijds aan de soldaten gegeven, wier werk
het was de gewonden van het slagveld
weg te dragen ; -- despotie (spr. t= ts)
f. de willekeurige heerschappij, een rijk der
willekeur ; — despotisch, adj . onbeperkt,
onbepaald, willekeurig en eigenmachtig gebiedend, tirannisch; — despotIsmus, n.
de onbeperkte macht, eigendunkelijke heer
dwingelandij ; — despotizee--schapij;
ren, willekeurig regeerera, den dwingeland
spelen, eigendunkelijk zijn.
despumeeren, lat. (despulnP ve, van
het schuim afnemen, afschuimen ; -- despumátie (spr. t=ts) f.

spuma, schuim)

de afschuiming.

desquameeren, lat. (desquamáre, van
squama, schub) afschilferen ; Pharm. het
wegnemen van de schubbetjes, die zekere
bolvormige wortels bedekken ; -- desqua-

m^tie (spr. t=ts) f. de afschilfering der
opperhuid na huidziekten, bet afschilferen
der beenderen.

[ESTILLEEREN.
Dessecterík, m. russ. (v. désjatj tien),
een russ. gewicht van 10 pond ; — des–
s etine, f. russ. (desjalina, eig. een tiende
deel) eene landmaat van ongeveer 2 4 0 0 ❑
s a s j e n of ongeveer een bunder.
Dessein, n. fr. (spr. (iesèn; ital. disegno, van 't lat. designare, aanduiden, bepalen, enz.) het oogmerk , voornemen, doel,
plan, opzet ; het ontwerp, de schets van
een dichtstuk, tooneelspel, schilderij, enz.;
á dessein, opzettelijk, met opzet.. voorbedachtelijk.
Dessendiaan, ni eene soort van druk letter, die liet midden houdt tusschen mediaan en g a r m o n d (bij de Franschen
philosophic, bij de Duitschers brevier
of r h e i n l d n d e r, bij de Engelschen small
pica).
Dessert, z. ond. desserveeren.
Desservá nt, in. fr. (spr. —wan ; v.
desservir, bij plaatsvervanging bedienen ; vgl.
s e r v e e r e n) een waarnemend geestelijke,
een geestelijk plaatsbekleeder, kapelaan.
desserveeren, fr. (desservir; vgl. s e rv e e r e n) de spijzen van den distb nemen,
de tafel afnemen ; van daar dessért, n.
(spr. desèr) het nagerecht, het laatste tafel
gebak, enz., bet toe- of-gerchtmfui.
slotmaal, alles, wat na liet eig. maal tot
streeling van gehemelte en oogen wordt. opgedragen ; — dessert – bord, n een fruitbord, een bord voor 't nagerecht ; — dessert--wi jnen, m. pl. fijne zoete of bi ,

t

zonder sterke wijnen bij het nagereclit.

dessiceabel, dessiccatie, enz., z.
desiccabel, enz.
Dessin, nl . fr. (spr. desèn ; ital. disegno,
naar afstamming = dessein, z. aid.) de
voorstelling van een voorwerp door c r a y o n
of pen, de schets; het ontwerp, de teekening; het monster of staal, model ; --dessineeren (fr. dessiner; ital. disegndre,
van 't lat. designare) door afteekening voorstellen, toekenen, ontwerpen ; -- dessinateur, ni. een teekenaar, modelteekenaar; — dessiné, adj. geteekend.

dessoufreeren (spr.

ou=oe),

fr. des-

vgl. so u f re, enz.) ontzwavelen,
van zwavel ontdoen ; — dessoufrage, f.
(spr. — frá-zj) de ontzwaveling.
dessus, fr. (desa ; van 't lat. de en susum,
sursuin, bovenop, boven) op, bovenop, daar
bovenste deel,-boven;—dsu,.ht
bovendeel ; het opschrift.
destilleeren, lat. (destilliire, van stil
druppelen, stilla, de druppel) afdrup--láre,
pelen, doorzijgen, doorzijpelen ; de vluchtige
en vloeibare deden van een ligebaam door de
hitte in gesloten vaten druppelend afscheiden,
stoken, overhalen ; — gedestilleerd, adj.
overgehaald; als subst. n. sterke dranken,
gebrande wateren; -- destillateur of
destilleerder, nl . een bereider van gebrande wateren, brander, sterkedrankstoker;
— destillatie (spr. tie tsie) 1. lat. (destillatio) het overhalen, stoken ; de doorzijsou4 freir;
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peling, afdrupping; -- destillatie —apparaat, een toestel om over te halen, te
stoken, te branden.
destineeren, lat. (destinare, an den
stam stagy-, sta, sanskr. sthá, staan) bestemmen, wijden, tol iets bepalen, verordenen;
— destinatie (spr. tie=tsie) f. (destinatto) de bestemming, het doel, de verordening; de plaats, waarheen iemand of iets
bestemd is; — destin, n. fr. (spr. destèn),
ook destinée, f. het lot, de goddelijke
beschikking, besturing, bet noodlot, de oilveranderlijke loop der zaken de noodzakelijke
aaneenschakeling van de gebeurtenissen met
bare oorzaken.
destitueeren, lat. (destitu("'re, verlaten ; vgl. s t a t u e e r e n) afzetten, van eersen
post of een ambt ontzetten ; — destituabel, adj. nw.lat. afzetbaar, ontzetbaar;
— destitütie (spr. tie=tsie) f. lat. (desti-tutio) de afzetting, ontzetting van eene
bediening, het ontslag.

destra, z. ond. dexter.

destrueeren , lat. (destruére ; vgl.
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van 't veld eener schilderij als het ware afzonderen, van de afgestooten tonen (staccato)
in de muziek ; — detachement, n. (fr.
spr. má'n) eene afscheiding; een van het
hoofdcorps afgescheidene, afgezondene troep
of commando soldaten.
Detail, n fr. (spr. detálj'; van détailler, eig in stukken snijden ; vgl. tail 1 e er e n) pl. details, het bijzondere of omstandige, uitvoerige, de bijzondere of naauwkeurige omstandigheden van eene zaak, bij
enkele deelen van een-omstandighe,
groot geheel, bijzonderheden, kleinigheden;
Kmt. de handel in 't. klein, liet verkoopen
bij 't stuk — detailhandel ,m. kleinhan
del, kramerij, stukhandel, uitventerij; —
en détail (spr. an--), in 't klein, stuksgewijs, bij de el, de maat, enz.; omstandig,
;

uitvoerig ; -- detailleeren, ontleden,
stuksgewijs optellen, uiteen zetten, omstandig of uitvoerig verhalen, beschrijven ; in
kleine, afzonderlijke deelen splitsen ; — g ed e t a i l l e e r d, adj. en adv. omstandig, met
alle bijzonderheden ; stuksgewijs, bij afzon-

structuur) nederdrukken, omver haler.,
verwoesten, vernielen ; — destruetibel,

derlijke deeles ; — detailleering , f.

adj. (destructibilis, e), vernielbaar; — destructibiliteit, f. nw.lat, de vernielbaarbeid ; — destructief, adj. verwoestend,
vernielend, omverwerpend ; -- destrUctie (spr. tie=tsie) f. lat. (destructio) de
verwoesting, vernieling, het geheel verval,
de ondergang; — destructor, in. de

ook detaillist, in., een detail — han-

vernieler, verwoester.
desudeeren, lat. (desuddre) zweeten;
bet uitbreken van kleine, op gierstkorrels
gelijkende puistjes bij kinderen) een gewoon
gevolg van onzindelijkheid).
desueseeeren, lal. (dessueseC're) ontwennen, afwennen ; buiten gebruik geraken.
desultórisch, adj . lat . (des ultor^u s,
(I, um) eig. op en afspringend, gelijk een
rom. d e s u l t o r, die bij den wedren van
bet eene paard op het andere sprong; niet.
bij de zaak blijvend, wankelmoedig, vluchtig, oppervlakkig.
desumeeren, lal. (desusnr^re; vgl.
su m t i e), afnemen, ontnemen ; ontleenen ;

— desumtie (spr. tts), f. nw.lat. de
afneming, wegneming; ontleening.
desuniëeren, fr. (désunir; vgl. u n i ë e r e n) oneens maken, verdeelen, scheiden;
— ge d e s u n i ë e rd, adj. gescheiden, oneenig, afgezonderd, b. v. (; e d e s u n i i e r d e
Grieken, Grieken, welke de opperheer
paus niet erkend hebben;-schapijvnde
— desunion, f. (spr. rlezuni(n) de oneenigheid, tweedracht, tweespalt ; scheiding,
verdeeling, twist.
detacheeren (spr. detasj —), fr. ('diadier; het tegenpest. van attacher, vgl. a tt a c h e e r e n) afzonderen en afzenden ; wegzenden; losmaken; — gedetacheerd, adj.
afgezonden, afgevaardigd ; ook afgezonderd,
los gemaakt, vrij liggend, b. V. van buitenwerken eener vesting, van liguren, die zich

omstandige uiteenzetting

;

-- detailleur,

delaar, een kleinhandelaar, stukhandelaar,
kramer, uitsnijder.

Detaxd tie, f. n w. lat., z. v. a. taxa t i e, de schatting, waardeering.
detegeeren, lat. (detegd-re; vgl. tege, e r e n) ontdekken, open leggen, bloot leggen, bloot maken, onthullen, openbaren;—
detectie (spr. tic=tsie) f. (later lat. detectio) de ontdekking, blootlegging.
de tempóre, z. ond. tempus.
deteneeren, fr . (detenir) of detinee ren, lat. (detin,^re, van tenrre, houden) afhouden, terug houden ; gevangen houden
-- deténtie (spr. tie =tsie) f (detent.o)

de terughouding, onthouding; vasthouding,
opsluiting; de gevangenhouding, hechtenis;
— detentie — huis, huis van deténtie, huis van opsluiting, gevangenis;

-- deténtor, m. de on rech l ma l ige bezit ter, b. v. v an eerie erfenis.
detergeeren, lat. (dletertlrre, v. terprre, wisselren, afo isschen) afwisschen, rei -

nigen, zuiveren, b. V. eene wond; — detergentia (spr. t ts) n. pl. zuiveriogsmiddelen, inz. wondzuiverende middelen; --

detérsie, f.nw .lat. de reiniging, zuivering ;
— detersief, n. reinigingsmiddel.
deter-ior, c1e1(1)05, lat. slechter, geringer

deterinris cofrlit'ionls, in ergeren toestand of
„laat ; -- deterioreeren (later lat. en
ital. deferioráre, fr. (létériorer), verergeren,
verslimmeren , iets laten bederven, vervallen door verzuim ; -- deterioratie
(spr. tie=tsie) f. nw.lat. de verslimmering, ierslechting. Tje verergerde toestand
eener zaak

determineeren, lat.

(deternziniîre ;

van terminus, z. alai.) afgrenzen, bepalen,
beslissen , vaststellen ; -- g e d e t e r iii i-
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n e e rd, besloten, bepaald ; vast beraden ; --determin.ábel, adj. nw.lat. bepaalbaar ;
--- determinabiliteit, f. de bepaal
; — determinatie (spr. tie=-barheid
tsie) f. lat. (determ'inatio) de bepaling, ver
beschikking, liet besluit; --- de--ordenig,
termindto, it. Muz. moedig, stout, fier; —
determinatief, adj. nw.lat. bepalend; --1rronomina determinativa, Z. ond. p r o n om e n ; — determinísmus, n. de leer
der noodwendigheid of voorbeschikking, naar
welke men gelooft, dat alle veranderingen
in de wereld, ook de handelingen van vrije
wezens, vooraf bepaald zijn en onvermjde
lijk plaats moeten hebben ; -- determinist, m. een aanhanger of verdediger van
die leer.
deterreeren, 1) fr. (déterrer,. v. terre
= lat. terra, aarde) opgraven, uitgraven,
opdelven ; opsporen, ontdekken, uitvorschen,
op bet spoor komen.
deterreeren, 2) lat. (deterre`re; vgl.
terreeren, afschrikken, een schrik aanjagen,
doen schrikken ; — deterrítie (spr. tie
=tsie) f. nw.lat. de afschrikking van het
kwade door middel van straf.
Detersie, detersief, z. ond. de-

tergeeren.
detesteeren, lat. (delesti ri) verwenschen, verfoeijen, verafschuwen ; — detestábel, adj. (lat. detestabilis, e) verwen
gruwelijk; —-schenward,vfoijlk

detestabiliteit, f. de verfoeijelijkheid;
— detestátie (spr. tie=tsie) f. detestatio) de verfoeijing, verwensching, de afschuw, gruwel, het afgrijzen.
dethronizeeren, lat.-gr., onttronen,
van den troon stooten : — dethronizátie (spr. t ts) f. de onttroning, verdrijving,
ontzetting van den troon.
detineeren, z. d e t e n e e r e n.
detoneeren, 1) nw.lat. (fr. détoner,
détonner, van ton, toon) Muz. afwijken van
de juiste toonshoogte, den toon te hoog of
te diep nemen, valsch zingen (ook dist on e e r e n) ; 2) lat. (detondre, van tonare,
donderen ; fr. délonner) eig. af- of uitdonderen ; Chem. ontploffen ; -- detoneering of detonatie (spr. tie—tsie) f. 1)
Muz. het valschzingen, uit den toon geraken ; 2) Chem. de ontploffing, de met een'
knal vergezelde plotselinge uitzetting van
een ontvlammend ligchaam.
Detónsie, f. nw.lat. (van 't lat. detondi re, afscheren ; vgl. tonsuur) de afschering van het hoofdhaar bij monniken).
detorqueeren, lat. (detorqurrc, vgl,
t o r q u e e r e n) afwenden, afwerpen, b. v.
de schuld op een ander; ook verdraaijen,
een' anderen, gewrongen zin geven, b. v.
aan eene schriftuurplaats; — detórsie,
f. nw.lat. de afwending; verdraaijing.
Detour, m. fr. .(spr. detóér ; vgl. tour.
de omweg, omgang ; de krornming, kromte,
bocht, hoek; ook uitvlucht, listig voorwend
detourneeren (fr.-sel,draij;

DETRUNCATIE.
détourner), afwenden, afleiden, afwijken, omdraaijen.

detraheeren, lat (detrahére), v. de
en trahére, trekken) afkorten, onttrekken;
lasteren, eene blaam werpen ; — detráctis
detrahéndis, na aftrek van het aftetrekkene ; detráctis expénsis, na aftrek der kosten ; -- detract, n. Jur. datgene, wat
er van een uitlandsch gaand vermogen wordt
afgetrokken ; — detractor, lat., of detracteur, fr m. een achterklapper, las
schandtong ; — detráctie (spr.-tera,
tie tsie), f. (lat. detractio) de aftrekking,
aftrek; onttrekking; verlaging, verkleining;
lastering, achterklap; jus detractidnis, het
aftrekkingsrecht ; detractidnis census, detractus emigratiönis, z. v. a. detract.
detransponeeren (vgl. t r a n s p on e e re n) en detransporteeren (vgl.
t r a n s p o r t e e r e n), verplaatste of verschovene bladen schrift of druk weder in orde
leggen ; .— detranspozïtie of de–
transportatie (spr. tie tsie), f. het in
orde brengen van verschovene bladen.
detrecteeren, lat. (detrecti re, van deen tracttire, met geweld trekken; vgl. t ract e e r e n) verkleinen, benadeelen; weigeren;
— detreetátie, f. (detrectat)'o) de ver
-kleing,bad;
weigering.
Detrempe, f. fr. (spr. detránp ; van
tremper, bevochtigen, besproeijen, voor tem
van 't lat. tein1perare, matigen, ver -pre,
schilderen met-zachten)dwrv;
waterverw; vgl. gouache.
Detrésse, f. fr. (oudfr. destresse, provene. destreissa, destrecha, v. 't lat. distri ctus, a, um, part. van distrinpére, uiteen
trekken of spannen, folteren; mid.lat. streng
bestraffen) de nood, angst, benaauwdheid,
kommer, verlegenheid.
Detrimént, n. lat. (detriméntum, v.
deterere, afwrijven), het nadeel, verlies, de
schade; --- detrimenteus, adj. (lat.
detrimentósus, a, um), schadelijk, nadeelig.
detripleeren, fr. (détripler) Mil. drie
gelederen tot twee brengen, het derde gelid
in de beide eersten doen treden.
de tripóde dictum, z. oud. tripode.
detrompeeren, fr. détromper, van
tromper, bedriegen) de dwaling benemen,
beter onderrichten, uit den droom, den dut
helpen ; ook beduiden, aan 't verstand brengen; --- gedetrompeerd, adj. beter ingelicht, uit den droom geholpen.
detroneeren, fr. (detr6ner) z. v. a.
detbronizeeren.
detrudeeren, lat. (detrudére) afwaarts, naar beneden stooten ; wegdringen,
verdringen ; — detrusorium, n. nw.lat. een chirurgisch werktuig tot het ne
strot-deruwnvaligchm,den
zijn blijven steken, de sponsbalein.
Detruncátie, f. lat. (detruncato), van
detrunc?irre, afhouwen, verminken, en dit
v. truncá re, afhouwen, truncus, boomstam)
het afbouwen, afkappen, snoeijen van plan,
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ten ; de scheiding des romps van liet hoofd,
wanneer dit laatste in de baarmoeder is
terug gebleven.
Detrusorium, z. ond. d e t r u d e e ren.
detto, it. (van 't lat. dictum) juister, maar
niet zoo gebruikelijk als dito, het gezegde,
het zelfde, vroeger genoemde, of desgelijks,
eveneens, b. V. 6 pond koffie, 9 pond detto
of van de zelfde waar; --- a detto, Kmt.
van den zelfden dag.
detumesceeren, laat. (detumescére;
vgl. tumor, enz.) ophouden te zwellen,
slinken ; — detumeseéntie (spr. tie=
tsie) f. nw.lat. Chir. de oplossing, het slinken van gezwellen.
détur, z. ond. dare.
Deukalion, in. gr. een fabelachtig koning in Thessalia, die met zijne gemalin
Pyrrha gered werd uit een' groottin watervloed (deukalische vloed), welken bet
gansche overige menschengeslacht verdelgde.
Door op bevel van Themis de beenderen
hunner grootmoeder (aardkluiten, steenen)
achter zich te werpen, gaven zij ` beide het
aanzijn aan een nieuw menschengeslacht.
deunx, f. lat. een oud-rom gewicht
van 11 u n c i W; j ? van een geheel.
Deus, m. lat. (gr. théos, sanskr. dc?wa,
dtwas, eig. de blinkende, lichtende, van den
wortel diw, blinken, lichten) God; pl. Dii,
goden ; — quod Deus bene vertdt ! afgek.
Q. D. B. F. 't welk God ten beste doe
keren ! — quod vult Deus, wat God wil,
nl. moge geschieden ! -- Deus ex machina,
eig. een god uit de machine, d. I. uit: het,
machinewerk op bet schouwtooneel ; bet onverwacht, plotseling optreden van
een' persoon, die aan eene ingewikkelde of
netelige zaak eene gelukkige wending geeft,
tegenwoordig doorgaans enkel in iron. zin
gebezigd en soms op den roman en de plotselinge gebeurtenissen in 't gewone leven.
toegepast); -- Deus omen avértat, God wende
bet voorteeken af! God moge het verhoeden ! — Dei grata, door Gods genade (in.
vorstelijke oorkonden, brieven, enz.); -- omnnia ad Dei glortazn, ook afgek. C). 4. D. G.,
alles ter eere van God ! -- deo dicátus, m.
een aan God gewijde, van daar een monnik; -- deo dicáta, f. eerie aan God gewijde, van daar Bene non; -- eico prattas,
God zij gedankt ! -- deo volénte, zoo 't God
behaagt; — soli Deo gloria ! God alleen zij
de eer ! -- omnia cum Deo ! alles met God;
-- Dii majórum gentium, pl. oppergoden ;
voornamere personen ; -- Dii minórum f/entium, lagere goden ; geringere lieden ; -Di,is manibus sacrum, aan de verheerlijke
zielen gewijd (vgl. manen); -- si Diis placet,
zoo liet den Goden behaagt, zoo God wil.
Deuterie, f. gr. (van deutéros, de
tweede, volgende) naam door Vogel gegeven, aan de toevallen, door het, terugblijven van de nageboorte veroorzaakt ; - deuterogamïe, f. tweede echt of hu
deuterokanónisch, adj. na--welijk;

301

derhand gekanonizeerd, heilig gesproken,
voor heilig verklaard ; -- deuterokanonische boeken des bijbels, kanonieke (z.
aid.) boeken van den tweeden graad ; —
deuteronomie, f. tweede wetgeving,
met betrekking tot eerie vroegere ; — deuterologie, f. de leer der nageboorte ; --deuteronomion, gr. of deuteronomum, lat. n. het vijfde boek van Mozes;
eig. de tweede wet, tweede wetgeving, wetsherhaling ; — deuteropathie, f. gr.
Bene naziekte, opvolgende ziekte; --- deuteropáthiseh, adj. als het gevolg eener
vroegere ziekte optredend ; opvolgend , -deuterósis, f. gr. de herhaling ; —
deuterozen der Joden, overleveringen en daarnaar bepaalde gebruiken ; ver
aanvullingen der geschrevene-klaringe
wet, mischnah (z. talmud); — deuteroskopie, f. gr., eng. second sight (spr.
sékkund sait) eig. het tweede gezicht, de
gave van het vooruitzien van toekomstige
gebeurtenissen, enz., eene soort van geestenzienerij — deutox de, Chem. tweede
oxyde, tweede benaming van een brandbaar
ligchaam in den staat van oxyde (z. aid.),
vatbaar om zich in verschillende evenredig
zuurstof te verbinden ; zoo-hednmt
b. v. verbindt zich bet lood in 3 verschil
verhoudingen met de zuurstof; de-lend
minst verzuurde verbinding beet pro tox) de van lood, de daarop volgende
d e u t o x y d e of tweede loodoxyde, en de
laatste tritoxyde of peroxyde.
Deuve, f. fr. eerie stof, die naar satijn
gelijkt, half-atlas, satinade.
deux, f. (spr. den) twee; deux á deux
(spr. deuzadeu), twee om twee, twee gelijk,
(bij het biljart en andere spelen).
devalizeeren, fr. (dévaliser, van valise, v a 1 i e s, ital. valigia, mid.lat. vallegia)
den mantelzak of het valies afnemen ; plunderen, uitschudden, berooven.
devalveeren ook devaleeren, nw.lat. (vgl. valveeren, ond. valgieren) afzettten ; verlagen, verminderen in waarde,
inz. munten ; -- devalvátie (spr. t ts)
f. de verlaging, vermindering eener munt
in hare waarde; ook de geheele in-onbruikstelling, het ongangbaarmaken van eene
munt ; Jur. versterf.
devanceeren, (spr. dewans—), fr. (decancer, van decant, voor, en dit uit het lat.
de-ab-ante, samengesteld ; vgl. avant) vooruit gaan, vooruit zijn ; voorbij streven, overtreffen, den voorrang hebben ; — devaneier, m. (spr. dewansje) de voorganger; ---devantière, f. een dames- rijrok.
devasteeren, lat. (devasti re, v. sasIdee, woest maken) verwoesten, vernielen,
omkeren ; — devastátie (spr. tie tsie) f.
nw.lat. de verwoesting, vernieling.
developpeeren, fr. (développpper, het
tegenpest. van enveloppen, z. enveloppe)
ontwikkelen, ontvouwen, onthullen, verklaren, ophelderen, oplossen ; — develop;

-

-
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pabel, adj. ontwikkelbaar, ontvouwbaar,
b. V. van gebogene vlakken in de meetkunde,
die zich zonder breuk of plooi in een vlak
laten uitbreiden of ontvouwen, zoo als cumnder- en kegelvlakken ; -- developpe—
mént, n. (spr. —mán) de ontwikkeling,
ontvóuwing; Arch. de voorstelling van een
gebouw in teekening, volgens al zijne bij
-zonderl.
devenereeren, lat. (devenerári ; vgl.
r e n e r e e r e n) vereeren, eerbied hebben,
met eerbied blijven.
,

de verbis ad verbéra, de verbo ad ver bum, z. ond. verbum.
Devérra, f. de godin der kraamvrouwen; die door de Romeinen vereerd werd ; zij
had ook het toezicht over het schoonmaken.
deverseeren, fr. (déverser; v. 't lat.
deversus, afgewend, part. van devertere, afwenden) van de richting afwijken, scheef
staan.
Deversorium, n. lat. (van devérti,
zich ergens heen wenden, ingaan) herberg,
tapperij
devesteeren, lat. (devestire, v. vestire,
kleeden, vestis, het kleed) ontkleeden, van
de priesterlijke kleeding of bisschoppelijke
beleening berooven (het tegengestelde van
investeeren -- devestituur, f. de
berooving, intrekking van het leen, van de
waardigheid.
devex, lat. (devéxus, a, um, v. deveh)re,
afwaarts voeren) nederwaarts gekromd, af
gaande; -- devexiteit, f. (lat.-warts
devexitas) de helling, glooijing.
deviëeren, later lat. (deviare, van
via, weg) van den rechten weg afgaan,
afwijken ; — deviátie (spr. t ts) f nw.lat. de afwijking van een ligchaam van den
rechten weg, van zijne baar, of richting;
de afdwaling; Mar. de verzeiling van een
schip (waardoor de polis van assurantie
krachteloos wordt) ; --- deviatief, adj.
afwijkend.
Devies, f. (fr. devise; mid. -lat. en sp.
devisa, divisa, it. divisa, afdeeling, onder
lat. divfsum, dividére,-scheidngtk,v.'
deelen, onderscheiden, kenmerken) een zin
als dit met eene bijgevoegde-nebld,iz.
spreuk verbonden is (liet eerste heet het l i gchaam, de tweede de woorden of het
motto van 't devies) ; de doorgaans berijmde
spreuken bij de ulevellen ; eene zin -, gedenk-,
beeldspreuk, lijfspreuk ; Kmt. een wissel op
eene buitenlandscha wisselplaats.
devirgineeren, lat. (devircliniire; van
virgo, maagd) ontmaagden, van den maagdom berooven ; — devirginátie (spr. t
= als ts) f. de ontmaagding.
devirilizeeren, nw.lat. (van vir, man)
ontmannen, de eigenschap van man ontnemen ; verwijfd maken.
devoileeren, (spr. dewoal--), fr. (dévoi,ler, van voile, lat. velum, sluijer) ontsluijeren, onthullen, openbaren, 1). v. een
geheim.
;

DEXIOCARDIE.

--

Devoir, n. fr. (spr. —d'>woár; van het
lat. debére) de plicht, schuldigheid.
devolveeren, lat. (devolvére; vgl. v o lv e e r e n) eig. afrollen, afwentelen ; op een
ander vervallen, brengen of overerven ; -devolutie (spr t=ts), f. nw.lat. Sur. de
aasbevalling, overgang, overerving van een
recht of goed ; de door een gebezigd rechtsmiddel bewerkte overbrenging eener rechts
een lager gerechtshof voor een-zakvn
honger -- devolutie-recht, (jus devoluliónis), het vroeger op vele plaatsen
geldende recht, waardoor bij den dood van
een' der echtgenooten al zijn vermogen op
de kinderen verviel, en de overblijvende man
of vrouw daarvan enkel het vruchtgebruik
had ; naar dit recht werd de oorlog van
Lodewijk XIV. met Spanje in 1667 d e v o1 u t ie-oorlog geheeten ;— devolutiemiddel, n. een rechtsmiddel, waardoor
een proces van een' lageren rechter naar
een' hoogeren wordt overgebracht ; — devoluut, n. de geestelijke bediening, door
den paus wegens ongeschiktheid des bezit
-ters
aan een ander overgedragen.
devomeeren, lat. (devomére; vgl. vo .
meeren) wegspuwen, weder uitbraken.
devoot, adj. lat. (devotus, a, urn, d. I.
toegewijd, van devovPre, wijden) vroom, godvruchtig; eerbiedig, vol godsdienstige aandacht; ootmoedig; ook reet verachting gebezigd: schijnheilig: eene devote, eene
schijnheilige, fijne zus; de devoten, de
;

fijnen, overrechtzinnigen, schijnheiligen, pi-

laarbijters, fijmelaars ; — devotie (spr.
t=ts), f. (lat. devot 'lo) eig. de wijding, vrij
opoffering; vroomheid, godvruchtig--wilge
beid ; eerbied ; volkomen overgave, verkleefd
fr. ook devouement, n.-heid;nt
(spr. dewoe'máu-); devotïo domestica, huiselijke godsdienst.
. devoreeren, lat. (devori2re; vgl. ti- or a c i t e i t) verslinden ; doorzwelgen ; -- devorátie (spr. t =ts), f. (later lat. devorat)o) het verslinden, doorzwelgen; — devorator, m. de vraat.
devouement, devotie, zie onder
devoot.
Dewa, in. sanskrit. (vgl. Dieu) God
inz. de naam der 3 groote indische goden:
Brahma, Wischnoe en Sjiwa ; --- dewadási, f. (sanskr. dasi, dienares, slavin), eene
tempeldienares; ook eene boeleerster ; —
dewanagari, n. (eig. godenschrift) het
sanskritschrift — dewarsjis , in. pl.
(sanskr. rist, met vokaalversterking arsji,
wijs, heilig) de vergode wezens of heiligen
in Indië; — déwatas, p1. (van 't sanskr.
dêwata, godheid) alle goede wezens der geestenwereld in den hemel, volgens de indische
godsdienst, in tegenst. met de vijandige machten: de asoeras, daktors, enz. In de
oud-perz. leer daarentegen zijn de dews
of dives booze wezens, dienaars van A h r i manes.
Dexiocardie, f. gr. (van deviós, rechts)
;

I)EXTANS -de ligging van het hart in de rechterzijde
der borst ; -- dexiographie, f. het

schrijven van de linker naai de rechter hand;

-- dexiographisch, adj . an de linkernaar de rechterhand geschreven.

Dextans, z. d e c u ii a --- dextell.a,
;

z. v. a. dextaus.
dexter, a, urn, lat. rechts, reclitzijdig of
rechthandscli , ook handig, vaardig, bedreven ;
-- dextra, f. ital. de rechter hand ;
collo destra, of lat. dextru inanu, Muz. met
de rechter hand ; — dexteriteit, f. lat.
(dexteritas) de vlugheid, gaauwheid, behendigheid, v aar digheid ; -- dextraliteit,
f. nw.lat. de ligging ter rechter hand ; —
dextrátie (spr. tie— tsic), f. de omdraai
rechter naar de linker zijde -jingvade;
-- dextrmne, f. Chem. (zoo geheeten,
omdat de oplossing daarvan den gepolarizeerden lichtstraal sterk naar de rechter
zijde doet afwijken) zetmeelgoiii, de gonlachtige stof, vervat in het omkleedsel van
ieder bolletje zetmeel, reeds in 1716 door
Leeuwenhoek ontdekt, doch eerst in
1825 door R a s p a i 1 als nader bestanddeel
van het zetmeel weder aan 't licht gebracht;
(een onzer fr.-i cderi. woordenboeken rtaalt,
vreemd genoeg, dit d e x t r i ti e door : gom uit
drek ! vaarschijnlijk gaf de fransche omschrijving : gommne extraite de toute eslpèce
de fécule [waarvoor men ongelukkig fécale
las, en dat verder tot nzatière fécale maakte]
aanleiding tot die zonderlinge vertaling;)
ook eerie siroop uit aardappelen.
Dey, m. (turk. (iri, eig. een oom vat,
moeders zijde) eertijds het rijksopperhoofd
of de bcheerscher van Algiers, in Tunis en
Tripoli Beof Beg geheeten.
di-, yr. en lat. voorvoegsel, z. dis.
dia -, gr. voorvoegsel in vele samenstellingen, beteekenende door, doorheen, door elkander, uit elkander.
diababoel – hout, n. (v. 't hindoesch
Bija, lamp, en taboe!, eerie soort, van acacia) een oostindisch bruinrood, zeer hard en
zw aar hout, van de acacia arabica.

Diabasis of diabase, f. gr. (van
diabainein, door - , overgaan) de doorgang,

overgang; --- diabase, f. fr. Miner. de
gr oensteen, een uit hoornblende en veldspaath gemengde rotssteen; z. v. a. di o riet;
— diabetes, ui. gr. een hevel ; een beker, die ledig loopt, wanneer men hem geheel vol giet, plaagbeker ; Med. de pisvloed ;
diabetes insippidus, de pisvloed zonder suikerstof, smakelooze, valsche pisvloed ; diabetes mellitus, de suikerhoudende pisvloed,
honigpis ; -- diabétisch , adj. pisvloed.
-achtig.
Diáble, in. fr. (van 't lat. diabólus, gr.
diabólos, d. i. eig. lasteraar, v. diabállein,
doorhalen, lasteren) duivel; Mil een rolwagen ter vervoering van het geschut; N H.
een niet stekels of pennen bezet zeedier, de
stekelrog, zeeduivel ; -- diablerie, f . dui.

velarij, hekserij, tooverij, een duivelsstreek,
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duivelswerk ;

-- diablésse, f. Bene duivelin, duivelsch wijf, helleveeg; --- diabliflieeeren, nw. lat. tot een duivel mak en, verduivelen ; -- diablotin, m. fr.
(spr. —lén.), m. een duiveltje ; een oversuikerd chocolaadplaatje of koekje; -- dia
(uit het gr.), duivelsch ; ---bólisch,adj.
diabolizeeren, duivelen, razen, tieren
beduivelen ; -- diabolísmus, n. de bezetenheid ; — diabolologie, 1. de duivelleer, de leer aangaande den duivel ; —

diabole, I. gr. de laster, valsche beschul-

diging; Rhet. beschuldiging der tegenpartij,
met opgave der te wachten straf
Diabo tanum, ii. gr. (van 't gr. [érn
1plastron] dia botanón, [pleister] uit kruiden)
Med. geneesmiddel uit kruiden bereid ; eene
zeer zamengestelde pleister, tot welher sa
menigte kruiden werd ge--menstligr
bezigd en welke tot oplossing, rijpmaking
en smelting dienen moest.
Diabrosis, f . gr. (v. diabibroskein, door\reten) fled. de doorvreting, wegvreting of
wegbijting door scherpe vochten ; --- dia
wegvretend.
-brótiseh,adj.
Diachalasis, f. gr. ( . diachalán, medegeven, t !een gaan) Med. de Dijlossing, de
scheiding an den samenhang, het uiteend ij
naden (van de bekkeneelsbeender€n).-kendr

Diachoréma, n. en diachor-esis,
f. gr. (v. (liachore n, voorgaan) Med. de
ontlasting der drehstoffen, de stoelgang ;
diachorétisch , adj. den stoelgang bevorderend — diachorétische orga;

nen, ontlastingswerktuigen.
Diachylon, n. gr. (van dia c hylnri,
d. i. niet plantensappen bereid ; vgi. c li y1 u s) Chir. eerie «eekmakende pleister; --diaehylisch , adj. oplossend, verdeelend.
Diacinéma, n. gr. (diaki:nérna. v. dia ki,nni-n, door en door bewegen) Med liet
uit - elkander - wijken der beenderen.
Diacodium, ni., z. d i a k o d i o ii.
Diacydonium, n. nw.lat. (v. 't gr.
dia kydoniosi, d. i. uil kweeën; vgl. c d o n i a) kw eesap en cie daaruit bereide
maagsterkende artsenij.
Diadeem, n. gr. (diadCnia, van diadei n ,
ombinden) de koninklijke wrong of voor
liet hoofdsiersel der perz. en egypt.-hofdban,
koningen en der latere rom. keizers, bestaande uit een' saamgevouwen en om bet
hoofd gewonden sluijer, daarom ook wel bij
de Grieken kal^p)tra, d. i. sluijer, genoemd;
thans het zinnebeeld der koninklijke waardig
dichterlijke woord voor kroon, heer -heid,t
ook een vrouwelijk baar -schapij,reg-n;
tooisel; — diadeem –spin, f. N. H. de
kruisspin.

diadélphisch, adj. gr (van dis, in
samenst. ook di, tweemaal, dubbel, en adelphós, broeder) Bot. tweebroederig ; — dia
pl. tweebroederige planten,-delphia,n.
planten met tweeslachtige bloemen. wier
meeldraden in twee bundels zijn samengegroeid, de 17de klasse in het stelsel van L.
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Diadéxis en diadóche, f. gr. (v.
diadéchestha-i, elkander opnemen, op elkander volgen), de opvolging; Med. de overgang
of verandering der eene ziekte in de andere,
de verandering van het algemeen ziekteka
— diadóchen, m. pl. (sing.-rakte
diádochos) navolgers, opvolgers, troon -, erfopvolgers, inz. de opvolgers van Alexander
den Groote in de verschillende deelen van
zijn rijk.
Diadosis, f. gr. (v. diadidónai, ver
voedsel-deln)M.vrigan't
in riet ligchaam; het nalaten of ophouden
eener ziekte.
Dieresis, gr. (diaireSis, van d-i-airain,
uit elkander nemen, deelen) Gram. de oplosssing van eenen 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, de afscheiding der op elkander vol
klinkers in een woord, b. v. poëet;-gend
Med. de scheiding, scheuring door uitwendig
geweld, inz. van bloedvaten ; -- puncto
diaeresï'os, pl. scheidingspunten (t r e nl a), die
boven een' der op elkander volgende klinke rs geplaatst worden, opdat men met dezen
eene nieuwe lettergreep zoude aanvangen,
b. V. poëet, Gratiën.
Dioeta, f. lat. ( van het gr. diaita ,
leven, levenswijs, woonplaats) d i ë e t (z.
a.) ; ook de zittingstijd der gezamentlijke
afgevaardigden op den duitschen land- of
rijksdag, de vergadering der rijksstenden ; —
di2eten, p1., liever diëten, z. ond. dies;
— dioetetika, f. (gr. diaitétiké, stil.
téchni , kunst) de gezondheidsleer, de kunst
om het leven te onderhouden ; — di2etétiseh, adj. matig, met de gezondheidsleer
overeenstemmend ; -- dioetétische regelen, gezondheidsregelen.
diaglyphisch,adj. gr. (van diaglyphein,
door-, insnijden) verdiept gesneden, gebeiteld,
of gegriffeld ; - . -- diaglypten, pl. in een
vlak gesnedene of verdiept bewerkte figuren,
in tegenstelling met anaglypten.
Diagnosis of diagnose, f. gr. (van
diagindskein, naauwkeurig onderscheiden en
onderkennen) Med. de behoorlijke onderschei
daarop berustende onderkenning der-dinge
ziekten ; Log. de onderscheiding van gelijkvormige of verwante begrippen ; -- diagnostika, f. de leer van de onderken
ziekten, inz. de kunst om twee met-nigder
elkander overeenkomende ziekten behoorlijk
van elkander te onderscheiden ; — diagnóstíseh, adj. de onderkenning stavend, aan
ziekte dienende -wijzend,tok;r
— diagnozeeren, de kenteekenen eener
ziekte kort beschrijven ; eene ziekte onderkennen.
Diágometer, n. gr. (van di-ágei-nn-, doorvoeren, leiden) een door Rousseau uitgevonden werktuig, om het geleidend vermogen der ligchamen voor de elektriciteit te
vinden.
;

-

--
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diagonaal,adj. lat. (diágondilis; van het
gr. diagon)os, van gonia, hoek) schuin, overdwars, dwarsloopend; — diagonaallijn
of diagonaal, f. Geom. de hoekpuntslijn,
elke rechte lijn, die twee hoekpunten eener
rechtlijnige figuur vereenigt, zonder eene
der zijden van die liguur te wezen ; —
diagonaalmarsch, f. Mil. de dwarse
of schuinsche marsch ; — diagonaalpas,
m. de dwarspas; — diagonaalvlak,
Geom. een vlak, dat een regelmatig lig
gelijke deelen verdeelt.
-chamintwe
Diagramma of diagram, n. gr. (van
dia-gráphein, met lijnen omtrekken, afteekenen) Geonl. eene figuur, zoo als zij tot
het bewijs eener stelling of tot de oplos
een werkstuk geteekend wordt -singva ;
een ontwerp, plan, eene schets; Muz. de
vijflijnige toonladder; ook de partituur
(z. aid.); bij de gnostische wijsgeren : twee
in elkander geplaatste driehoeken met een'
mystieken naam van God daarin, als amulet
dienende ; diagramma 1-il)I)árchi, de teekening
van den betrekkelijken stand der zon, maan
en aarde bij de verduisteringen, met de
daartoe behoorende lijnen ; — diagraaph,
in. gr. de voorteekeu aar, ontwerper, een
werktuig, door G a v a r d 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.
Diahexaplon, n. gr. bij veeartsen:
een uit zes bestanddeelen samengestelde geneesdrank voor paarden.
Diakadmie, f. gr. Pi1arm. eene pleister,
waarvan kalamijn de bazis is.
Diakáanthum, n. gr. Bot. eene planten
samengestelde bloemen ; — dia --sortme
kántiseh, adj. met twee stekels voor
-zien.
Diakareinum, n. gr. Pharm. een te
tegen den dollehondsbeet.
-genift
Diakarthámus, m. gr. Pharm. de
saftloerspleister; eene buikzuiverende Blikartsenij, uit saffloers bereid.
Diakatholikon, n. Pharm. een zoogenaamd algemeen geneesmiddel, als Blikartsenij toegediend.
Diakáuusis, f. gr. (van d iakaiein, doorbranden) het doorbranden ; hevige hitte, ver
-hitng;—dakuseofistisehe lijn, f. in de optika de brandlijn,
d. i. de opeenvolging der snijpunten, die ontstaan, wanneer van een lichtend punt lichtstralen op eene doorzichtige kromme lijn
vallen, en, door deze gebroken, zich twee
aan twee in een of ander punt snijden.
Wanneer de kromme lijn de stralen niet
breekt, maar terug kaatst, dan ontstaat door
de snijpunten der teruggekaatste stralen de
katakaustiekofkatakaustischelijn.
Diaken, z. diakop us.
Diaklásis, f. gr. (van diakláein, doorbreken) het. doorbreken ; Phys. de breking
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van het licht; — diaklástiseh, adj. door
breking ontstaan, daartoe behoorende.
DiaklerÓsis, f. gr. (van dtiakléróein-,
verloten, kl^ros, het. lot) de verloting; de
keus door 't lot.
Diaklysis, f. gr. (van rliakl^(l ein, uit spoelen) het uitspoelen ; spoelwater ; -- diaklysma, n. gr. Vied. een mond- of gorgel water, eene mondspoeling.
Diakodium lat., of diakol on, gr.
A. (van 't gr. dia lc^rlinn, uit slaapbollen,
kfid-ia, slaapbol) Pharm. een borstverzaehtend middel, slaapbollesiroop.
.

Diakonus, m. (van het gr. r]iálc(raos,
dienaar) diaken, de titel, die in den apostolischen tijd ook aan de kerkleeraars werd
gegeven; meer bepaald zulke geestelijke ambt
evangelische kerk, die en--bekldrs,in
kel met de inzameling en verdeeling der
aalmoezen en de verpleging der armen en
kranken belast waren ; bij de protestantsche kerkgenootschappen een armverzorger;
elders ook een hulpprediker, kapelaan, tweede predikant — di.akonaat, n. het, ambt,
Oe waardigheid en de woning eens evangelischen diakens ; (Ie zesde der zeven wijdingen van r. katte. priesters; ---- diakonikon of diakonicum, n. een kort gebed, dat de diakonus der gr. kerk voor
; — diakonísse, f. eene kerkedie--zingt
nares, in de oudste christel. kerk bejaarde
vrouwen, die den diakens ter zijde stonden
in de armen- en kranken,-erpleging en het
toezicht hadden over de -vrouwelijke leden
der gemeente ; nu in (le duitsehe evangelische kerk : zieken- en kinderoppassters.
DiakOpe, f. gr. (van Ilia-kólltein-, doorsnijden) Chir. de wegsnijding van een zie kelijk deel; schuinsche gehouwen wond der
hersenpan ; de overlangs gaande breuk van
een been.
;

Diakrinemënen, nl. pl. ge. christenen in het Oosten, die voor Beene secte
partij trekken.

Diakrisis of diakrIse, f. gr. (van
diakrinein, scheiden, onderscheiden) Med. de
beoordeeling en onderscheiding, inz. van
ziektetoestanden ; --- diakrítiseh, adj.
wat die beoordeeling en onderscheiding ruggesteunt, b. v. diakritische teekenen.
Diaküstiek, f. gr. ( van di-okbt ein,
door -horen ; vgl. a k u s I i e k) de leer van
rlen wveêrklank, van le terugkaatsing des

geluids, x'eérklankkunde.

diakydonium, n., z. c1 i a c ti d o n i u m.
-

Dialéipsis, f. gr. (van Ilia- leigein-, gescheiden of verwijderd zijn) de afbreking,
tusschenruimte, z. v. a. intermissie.
Dialeipyra, f. gr. Med. de tusschenpoozende koorts.
Dialekt, ni. gr. didlektos, f., d. i. eig. gesprek, onderhoud, van dialégesthai, een gesprek
voeren) de tongval, sFreekmanier, liet onder
gesproken hoofdtaal in de ver -sebidnr
landen volk -- dialek--schilend va
;

tiek, f. (gr. rlialekti/d , sail. téehaP, kunst)
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eig. geleerde strijdkunst, disputeerkunst; gew.
de wetenschap der denkvormen, de verstandsleer, denkkunst ; ---- dialektieus, ni . een
twistredekundige ; een geleerde kampvechter ; -- dialéktiseh, adj. tot de dialek
(vul. 1 o g i s c h); ook aan-tiekbhornd
een' bijzonderen tongval eigen -- dialek;

toloog, ni. een onderzoeker en kenner
der bijzondere tongvallen ; — dialektologie, f. de leer der tongvallen, verzameling
van opmerkingen over de tongvallen eener
taal.

Dialémma, i). ge. Evan d'iáleimma, in
(Iiale•il,e'in, eene tusschenruimte of een' tiisschentijd laten; vgl. dia 1 e i p s i s) uitlating,
afbreking, gaping, tusschentijd; Med. de
ziektetoestand, inz. de koortsvrije toestand,
de koortsvrije tijd t.usschen twee aanvallen.
Dialipsís, f., z. d i a l e i p s i s.
Diallage, f. gr. (eig. verandering, verwisseling; van (ii.-allásseifl, veranderen, verruilen) Min. de straalsteen, eene schilferachtige steensoort van het talkgeslacht, eertijds
smaragdien, groene veldspaath genoemd.
Dialléle, f. ot diallélos, m. gr. (v.
Ilia (llle10i7., door elkander) Log. een cirkel
in 't redeneeren, een cirkelbewijs (waarbij
men het voorwerp, dat men omschrijven zal,
onmiddellijk of middellijk noemt, of uit eene
nog te bewijzen stelling eene andere wil
bewijzen).
Dialoog, rn. gr. (diálogos; vgl. d i a l e k t)
liet onderhoud, gesprek, de samenspraak;
de vorm van gespr ek ; --- dialogeeren,
verscheidene personen sprekend invoeren ; --dialOgiseh, adj. gespreksgewijs, bij wijze
van samenspr aak ; -- dialogizeeren, in
gesprekken inkleeden , gesprekswijze voor steilen ; --- dialogismus, m. de kunst
der samenspraak, inz. tie schriftelijke ; het
gebruik van den dialogiseilen vorm.
Dialysis, f. gr. (van dia- llein, oplos sen) Med. de oplossing ; het verval, de uit
krachten, z. v. a. d i ^e re s i s-putinger

en asyndeton - .-- dialytisch, adj.
;

ontbindend, vernietigend.

Diamant, m. (hoogd. ook ileinant, fr.
diamant, provene. (ligman, it. en sp. dia mante, van 't lat. a(1anzas, en dit van 't
gr. adlaim,as, (1. i. eig. onbedwingbaar, zeer
hard ; voorts: het hardste ijzer, het staal;
later: de diamant) tie hardste, dichtste, doorzichtigste, schitterendste en kostbaarste edel
allerlei kleuren voorkomt en-sten,di
enkel met zijn eigen poeder kan geslepen
worden ; de geslepen diamant krijt den
naam van b ri l j a n t, als hij van boven een
vlak (tafel) heeft, van vele schuinsche vlak
omgeven ; hij heet roos, als liet boven--ken
deel pyramidaalvormig is; ook de kleinste
soort van drukletter — diamantbrood,
n. (fr. égrisée), het poeder van den diamant,
waarmede hij op eene schijf van zacht staal
wordt geslepen, en waartoe men die dia
gebruikt, welke niet geslepen kun -mante
worden ; ---- diamaritíne, f. eene-ne
;
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gekeperi_le wollen stof met figuren ; -- dia-

mant — spaath, z. cor undum .

Diamastigósis, f. gr. (v. diamastig(;ezn, afrossen) de geeseling der spartaansche jonge lieden, om hen daardoor tegen
ligchaamssmart te harden.
Diameter, in. gr. (diamétros, doormetend) Geom. de doorsnede, middellijn de
rechte lijn, die in eenen cirkel door het
middelpunt gaat en den omtrek aan weerszijden raakt (de verhouding, die de middel
omtrek heeft en welke niet dan-lijntode
bij benadering kan uitgedrukt worden, als
zijnde beide met betrekking tot elkander
onmeetbare grootheden, is volgens Archimedes als 7 tot 2 2, olgens Metius als 113:
355, volgens L. v. Keulen als 1 : 3,i41966
enz.) -- diametraal — getallen, zulke
getallen, die uit twee factoren bestaan, van
welke de som der quadrates op nieuw een
quadraatgetal geeft, b. V. 12, welks factoren 3 en i, tot de 2de magt verheven
zijnde en tot eene som vergaard, het quadraat 25 geven (3 2 12 25); — diame;

;

trale, f. de lijn van doorsnede ; -- dia-

métriseh, diametraal, tot den diameter behoorende, rechtdoor, ook z. v. a.
e diametro, lat. regelrecht, lijnrecht (b. v.
tegenover gesteld zijn).
Diamorphosis, f . gr. (v. rliamorphóein
vormen, eene gedaante geven ; vgl. mor
phosis) de verwerking tot een' bepaalden
vorm; de gedaantegeving.
l rum, n. (van het gr. dia morssi,,
Diam
,

-

uit moerbeziën, mórón, moerbezie) moer
-bezi
siroop met honig bereid.
Dina, lat., of Artemis, gr. f. Myth.
de godin der jacht, ook der maan (S e1 a n e, L u n a), (Ie maangodin ; ook de beschermster van ,den maagdom der meisjes
en van de geboorte; nog heet zij P h ae b e,
Cynthia, Delia, Luna, enz.; N.H. een
aardige aap van het geslacht der meerkat
ten in Afrika ; bij de alchimisten vroeger
zooveel als Luna, bet zilver, dat met het
teeken der maan (^) wordt aangeduid; van
daar de boom van Diana, de zilverboom, een plantvormige nederslag van het
zilver uit zijne, oplossing in salpeterzuur,
door kwik te weeg gebracht..
Dianassologie, f. gr. (van dia - násse,si,
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ven) de wektrommel, z. v. a. reveille;
het morgenschot in zeehavens, als sein om
de havenketens te openen.
Diancea, f. gr. ((liánoi(1) de denkkracht,
het denkvermogen, verstand — dianceogonie, f. de leer van de gewrochten of
voortbrengselen ales verstands; — dia
-nDolgie,f.
(te denkleer.
Diánthus, »o. nw.lat. (van t gr. d i arthP.c, twee bloesems hebbende, rijkelijk
of sterk bloeijende) Bot. de nagelbloem,
anjer; anjelier; --- diatheen, f. pl. an;

jeliersoorten; •-- diantheren, F. p1. planten met twee helmknopjes op eiken meel draad.

Diánthum of diánthon,n .gr.Pharm .
naam van een tegengift, door Myrepsus beschreven. Het was een poeder, samengesteld uit vele aromatische en prikkelende
zelfstandigheden.
Diantre, fr . (spr. diduitr'; eene euphemistische of verzachtende vervorming van
d i a b 1 e) duivel ! voor den duivel ! voor den
duivel! wat duivel!
Dianucum, n. gr.-lat.. (van 't gr. did,
uit, en 't lat. nu.x;, genic. nueis, noot) Pharm.
note-conserf, uit notesap en honig bereid;
— diapálma, diapalm, n . eene calf,
uit het halfglazige eerste loodoxyde, olijf
bereid; de naam-olienwatrdkg
is daarvan afkomstig, dat men er vroeger
een afkooksel van palmbladen bijvoegde en
het mengsel met B enen spatel van palmhout
omroerde.
Diapásma, n. gr. (v. dliapásseinn, (1aartusschen str ooljen, bestrooijen) welriekend
strooiloeder, kruidenpoeder.

Diapason, n. gr. (eig. door alle,
n.l. snaren of tonen, van psis, al) Mus. z. v. a.
het octaaf; ook de omvang van eene sten
of een speeltuig; bij de Franschen ook de
stemvork ; -- disdiapason, n. een interval van twee octaven.
Diapedésis, fr. gr. (van diapPdccn,
doorspringen, doordringen) Med. het doorzweeten +les bloeds door de vaatrokken, het
bloedzweet, eene ziekte, olie men vooral
onder áe rondzwervende wilden op de Cordilleras aantreft en die bij hen onder den
naam- van Mathiazahnal bekend is;
meer bijzonder verstaat men onder dit woord
eene bloeding uit de huid.
Diapénte, f . gr. (van pente, vijf) Mus.
door vijf tonen gaande, de quint.
Diaper, f. (sp. cliapréa, fr. diapree, v.
diapré, veelkleurig, bont., (liapre, diaspre,
jaspis, ook eene soort V. bonte stof als
,jaspis gekleurd, provenc. diaspre, (lias/?e, sp.

opvullen) de leer van het opzetten der dier
-lijk
e ligchamen; de opvullingskunst.
Diandria, n. pl. gr. (van di-, tweemaal, en asvr, gen. andrós, man) tweehel
planten, met twee meeldraden in eene-mige
dubbelslachtige bloem, de 2de klasse in bet
stelsel van L; ook (sing.) eene misgeboorte
met dubbele mannelijke geslachtsdeelen; ---

diaspro, diaspero, it. diaspre, mid.lat. (jiasprus, van 't lat. jaspis, jaspis, z. aid.)

diándrisch , adj. tweehelmig, met twee

eene zeer welsmakende hartvormige spaan

meeldraden voorzien.

pruim.
-sche
Diaper, n. eng. (spr. dlái-eeper) ge bloemd lijnwaad.
diaphaan, adj. gr. (diaphan?s, van
diaphainei i, laten doorsch (jnen) doorschijnend,

Diane, f . (fr. liane, van het sp. diana,
van dia, de dag, of wel van D i a n a, de
godin (ier jacht, omdat in den vroegsten
morgen het sein tot de jacht wordt gege-
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doorzichtig ; — diaphaneïteit, f. n w.lat. de doorzichtigheid --- diaphanipénniseh , adj. N.H. met doorzichtige
vleugelen ; — diaphanogeniseh , adj.
gr. doorzichtig nakend ; — diaphano
een doorzichtighcidsmcter,-metr,in.Phys
een werktuig door de S a u s s u ce uitgevonden, om de grootte der uitclampingen
in een begrensd gedeelte der ons omgevende
lucht aan te toonen — diaphanometrie, f. de kunst om de doorzichtigheid
(let, lucht te meten ; --- diaphanorama,
ii. eene doorschijnende schilderij.
Diaphcenieum, n. nw.lat. (van 't gr.
(lid, uit, en ])hoíni X, dadel) Pharm. eene
Blikartsenij, waarvan dadels de nazis uit
;

;

-maken.

Diaphonësis en diaphonie, f. gr.
(van Ilia phóni?i72, uit elkander klinken) Muz.
de wanklank, valsche toon, niet -eenstemmigheid; oneig. de oneenigheid, kwade ver
fr., z.-standhouig;—pek,
v. a. diakustiek (z. a.); — diaphÓnisch, adj. wanklankig, wanluidend.
Diaphora, f. gr. (van rlia-])h rein, uit
elkander dragen, - brengen; uitdragen, ver
zijn) het onderscheid, (1e verschei--scheidn
denheid; oneeniglieid, twist; Log. de herhaling van het zelfde woord, in sten zelfden
zin, in verschillende beteekenis ; -- dia-

phoresis, f. (van iliaphorë2»?, verspreide n , verdampen) liet doorzijpelen, doorzwceten ; Med. eene huiduitwaseming, sterker
dan de natuurlijke en minder sterk dan liet
zweet ; — diaphoretieum, ti., pl . dia

zweeldri,jvencle geneesmidde--phoretia,
[en ; — diaphorëtisch , adj. uitwaseIning bevorderend, zweetdrijvend.
Diaphragma, n. gr., in 't algemeen
tusschen- of scheidsmuur (v. diali agnynai,
door eerre onituining of door ccii scheidsmuur beveiligen, hhragii iwi, hl^rrí.c.cein,, omtuinen, versperren, afsluiten), inz. liet middelrif als scheidswand tusscllen longen, lever
en de overige ingewanden in liet menschelijk ligchaam ; Bot. het middelschot in eerre
zaaddoos; ook bet blikken of bordpapieren
tusschenschot in groote verrekijkers om het
overtollig licht af te weren ; --- dia
-phragmlie,f.dmtlerifspjn;—

diaphragmáatisch, adj. tot liet middelrif behoorende ; — diaphragmatitis

of diaphragmitis, f. de middelrifsontsteking ; -- -- diáphragmatoeêle, f. de
middelrifsbreuk.

Diaphthora 9 f. gr. (van (tia - 1p11t11ei
rein, bederven) Med. het bederf, P. v. van
de spijs in de maag; het afsterven, de ver
; — diapthoroskopium, n.-roting
een werktuig tot onderzoek van het lucht

-bedrf.

Diaph'sis of diaphyse, f. gr. (van
d-ia])hye in, door- of tusschengroeijen) Med.
eig. het tusscbengroeijen ; van daar het middel- of hoofdstuk van pijpbeenderen.
Diaplasis, f. gr., eig. vorming (van
,
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ilia plássein, vormen , de gedaante geven)
Cbir. de herzetting van een ontwricht of
gebroken lid; --- diaplásma, n. een papomslag (vgl. k a t a p l a s m a) ; de zalving,
insmering, stowing van het gansche ligchaam.
Diapnbë, f. gr. (van dia 1pnéin; doorwaaijen, uitdaulpen, vgl. p n e u ni a) Med. de
onmerkbare uitwaseming, vooral der long,
van daar eok het uitademen ; licht zweet; -diapnoika, n. pl. uitwaseming bevorderende, zachte zweetdrijvende middelen.
Diaporësis, I. gr. (v. (liaporPTn, in
groote verlegenheid zijn ; vil. aporie, enz.)
verlegenheid, onberadenheid, twijfel, inz. als
redekunstige figuur.
DiaptÓse, f. ;r. )diahlasis, vgl. p tos is)
Med. een tusschenval ; Muz. tusschenval, een
kleine val op eene eindnoot, liet herhalen
-

der slotnoot.

Diapyëma, n. of diapyesis, f. gr.
(an ilia-1ahP10, door- of uitetteren ; val.
p y e s i s) Med. eerre verettering, inz. der
longen, de etterborst; -- diapyëtiseh,

adj. etterbevorderencl.
Diarehie, f. :;r. (van di-, dubbel, en
árchein, heerschen) de regeering van twee
hersoneu, de dubbelheerschappij ; -- di—
arch, in. een tweeheerscher.

Diarium, n. lat. (van (lies, dag) een
dagboek; kladboek, het. klad; — diara,
f. (sell. febris) Med. eene dagelijksche koorts.
Diarrhódon, n_ gr. (pan did, uit, en
rhci(lora, roos) Pharni. rozekoekjes, Bene toebereiding, waarin rootte rozen gebruikt
worden.
Diarrhaaa, t'. ge. (diárrhoia, van (tia,-rlinn, iloorvloeijen), diarrhee, f. fr. (te
buikloop, meliigvuldige en vloeibare buik—

on tlast lug.

Diarthrósis of diarthróse, f. ;r.
ontleding (van (ii(( r(rthrri .n, ontleden ; het
eene lid niet het andere verbinden, van arthron, lid) .1nat. de hewegelijke vereeniging
van twee beenderen, het volkomen beweegbare gewricllt - - diarthrótisch, adj.
;

een gewicht vormend of daartoe beltoorend.

Diasenna, n. nr.-drab. (v. 't gr. did,
uit, en 't nw.lat.-a rab. senna, vgl. s e n n e)
Med. een afdrijvend middel van seneblaáeren.

Diaskëue, f . gr. «liaskeui ; diaskeuridzein, in orde brengen, schikken, schikking,
werking —
;

diaskeuast, m. kritische

omwerker van een geschrift, inz. van (le
gedichten van Homerus.
DiasÓstiek, r. gr. (van rl'iastdzein, redden) Med. de kunst om de gezondheid te
bewaren, de gezondheidsbewaring ; — dia
pl. behoedmiddelen, voorzor--sotika,n.
gen ; — diasóstiseh , adj. behoedend,
vóOrkomend, reddend, z. p r ia se r v at i e f.
Diaspasma, ti . gr. (van dia -spáeiii,
uit elkander trekken) de scheiding, de pauze
tusschen 2 verzen van een gezang.
Diasphendonësis, f. gr. het vaneen scheuren van eei,' misdadiger door twee
J
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met geweld bijeengebogen en vervolgens losgelaten boomen.
Diaspora of verkort diasper, f. gr.
(van dia -sheírein, verstrooijen) de verstrooi
verschillende woonplaats, inz. in 't-jing;
N. T. de buiten Judea verstrooide Joden en
Jodengenooten ; in de broedergemeente : ver
wonende leden ; — diaspOro--stroid
meter, m. een werktuig om de verstrooi
lichtstralen te bepalen, een licht -jingder
-verstoijngm.

diastáltiseh, adj. gr. (van dia- stéllein,
vgl. d i a s t o l e) uiteengaand, scheidend ; zich
uitbreidend of verbreedend.
Diastasis, f. gr. (van (di-istánz-ai, uit
staan; vgl. stasis) in 't algemeen het-en
uiteen - staan, de scheiding; inz. Med. het
uiteenwijken van onbewegelijk niet elkander verbondene beenderen ; — diastase,
f. (naar fransche benaming) een nieuwe
ontdekt bestanddeel, dat zich bij de-lings
kieming der granen ontwikkelt en den overgang van het zetmeel in gom en suiker be-

werkt; — diastêma, n. de tusschenruimte, afstand; Mus., z. v. a. interval;
— diastemátisch, Muz. lang aanhou
diastema--den,mtuschri;telytrie, f. de tegennatuurlijke splitsing
der vrouwelijke scheede in twee deden ; di as teinati.e, f. de gespieten h eid ;
diastemateukephal.e, f. de tegennatuurlijke splijting der hersenen; — dia
n. (een onjuist gevormd woord)-stimer,
ook e u g y m e t e r, een afstands- of ver
uitgevonden door Dr.-heidsmt.r,v:na
Rommersbausen, om den afstand van voorwerpen te bepalen, welker grootte men kent;
— d.astenzatocheilie, f. de splijting
der lippen ; -- diastematokaul .e, f.
Bot. de onnatuurlijke overlangsche splijting
van een, stam; — diastematokranie,
f. de tegennatuurlijke splijting des schedels
in het midden ; — diastematokystie,
f. de tegennatuurlijke splijting der blaas;
— diastematogastrie, f. de splijting
der buikw andei in het midden ; — diastematognathie, f. de tegennatuurlijke
splijting der kaken ; -- diastematometrie, f. de splijting der baarmoeder; -diastemator.yelie, r de splijting van
het ruggemerg ; ---- diás tematopyelie,
de tegennatuurlijke splijting van het bekken;
--- diastematorachle, f. de tegennatuurlijke splijting van de ruggegraat; —
diastematorhinle, f. de tegennatuur
splijting van den neus; --- diaste--lijke
matostaphelïe, f. de tegennatuurlijke
splijting van de huig; -- diastematosternie, f. de tegennatuurlijke splijting van
het borstbeen ; --- diastementerie, f.
de tegennatuurlijke spli. Ling van het spijs
-vertingskal.
Diastole, f. gr. (van (lia-.stélle-in, uit
trekken, verdeelen) 1) de uitrekking,-en
.erlenging van iets, inz. Poët. de verlenging
v an eerie korte lettergreep tot eerie lange,
-

-

-
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het omgekeerde der s v s t o l e; -2) gr. Gram.
het teeken ('), dat tot scheiding van enklitisch samenhangende woordjes dient, 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 oogenblik met de samentrekking (systole) der deden af.
Diastrémma, n. en diastrophe, f.
gr. (van dia-stréphein, verdraaijen) de ver
verstuiking, verrekking; inz. Med.-draijng,
de vertrekking der verlamde aangezichtsspieren naar de gezonde zijde.
Diastylon of diastyle, n. gr. (van
(l ia, door, uiteen, en stglos, zuil) Arch. bil
de Ouden eene zoodanige plaatsing der zuilen, dat deze driemaal verder van elkander
stonden, dan de dikte van iedere zuil bedroeg.
Diasyrm m. gr. (di.asyrmos, van dia
uiteen halen, doorhalen) liet door--s,rein
halen, bespotten, hoorsen, inz. eene rhetor.
figuur, die in de overmatige verkleining van
een voorwerp bestaat, het tegendeel van
de h zY p e r b o 1 e; — diasyrtiseh, adj.
bespottend, smalend, hoonend.
Diatessaron, n. gr. (eig. [de zamen stemming] door vier, nl. tonen; V. téssares,
vier) Muz. z. v. a. q u a r t e (z. aid.)
Diath ésis of diathése, f. gr. (vair
diatitlaénai, uiteen zetten, schikken) in 't
algemeen inrichting, toestand, inz. Med. de
inrichting, gesteldheid, stemming des ligchaams, ziekte - aanleg; vgl. dispositie en
constitutie; -- diathéses, f. pl. de
zoogenaamde grondziekten, of de oorsprong,
grond en aanleg van en tot de ziekten.
diatonisch, gr. (diatónos, v. diathénnei?a, doorsnijden, in stukken snijden) doorklinkend, volgens de toonladder; geheele
;

,

-

— de diatonische
ladder of schaal, de voor het toonstel
tonen betreffend

;

aangenomene klankladder.

-sel

diatoom, adj. gr. (diatThnos, doorgesneden) Min. naar eerie zijde heen gemakkelijk
deelbaar; ook twee atoomgewichten bevat

-tend.

Diatrésis, f. gr. v. rliatitrgn, loorboren) i%led. doorboring, doorboordheid.
Diatribe, f. gr. (diatrTh , van dia -tr )
bein, eig, fijnwrijven ; den tijd verdrijven,
zich met iets bezig houden) de vertoeving;
de `vijdloopige geleerde uiteenzetting, ver
bittere, hevige kritiek, hetzij-handelig;
mondeling of in geschrifte; --- diatri–

--

beeren, scherp hekelen, Bene uitvoerige
geleerde verhandeling schrijven; — dia
n. Med. ontvelling, inz. der huid.
-tríma,
bij het gaan, het paardrijden, de blikaars.
diatritseisch, adj. gr. driedaagsch ; —
diatritáriers, in. pl. artsen, die door
driedaagsch dieet alle ziekten willen gene-

zen ; — diatríte, f. het driedaansch diëet;
-- diatritos, f. de wederkering der koorts
op den derden dag.
Diatypósis, f. gr. (van dia-typnen.

--

DIAULUS
vormen ; vgl. t y p u s) de verzinnelijking, het
aanschouwelijk maken door afbeeldingen, door
figuurlijke voorstelling, door voorbeelden.
Diaulus, m. gr. de ruimte van twee
stadiën; Mus. de dubbelfluit.
Diavolíni, pl. ítat. (eig. duiveltjes,
verklw. van diávolo, duivel) gekruide koek
kracht heb -jes,dinwlutke
gesuikerde anijskorrels.
-ben;
Diaz, m. een spaansche geslachtsnaam
of patronymicum: zoon van Diego.
Dibaptísten, m. pl. gr. (v. di-, tweemaal, en baptists, dooper) eene tweemaal
doopende secte der 9de eeuw in de Griek
kerk.
-sche
Dibráehys, m. gr. (van di-, tweemaal,
en brachys, kort) z. v. a. pyrrhichius

(z. ald.).

dibránchisch, adj. gr. (vgl. bra nc h i ë n) N. H. met dubbele kieuwen.
Dicaciteit, f. (lat. dicacitas, v. dicax,
met bespotting sprekend) bijtend vernuft,
, scherpe zet; ook praatachtigheid; spitsvin dige redeneering.
die, cur hic lat. zeg, waarom zijt gij
hier ; z. v. a. mensen, gedenk aan uwe bestemming!
Dicentarius, in. mid.lat. (van 't lat,
dicére, zeggen, spreken) een babbelaar, woordenrijk mensch ; — dicenterie, f. of
dieent^en, f, pl. onnut gesnap, nietsbeduidende woorden.
dicepháliseh, adj. gr. (van di- tweemaal, en kephalë, hoofd) tweehoofdig ; —
decephalium, n . eene tweehoofdige mis:
geboorte.
dieériseh, adj. gr. (v. di-, tweemaal,
en kéras, hoorn) N.H. met twee horens of
voelsprieten.
Dichalcon, n. eene kleine oud-grieksche munt' obolus.
dichelypsopódisch, adj. gr. N. H.
met lange sterke voeten en gescheiden teenen.
Dichogamie, f. gr. (v. dicha, tweevoudig , en gámos , paring, echt) eig. de
dubbele echt; Bot. de bevruchting der planten met gescheiden geslachtsdeelen; — dichogám.iseh, adj. met gescheiden geslachtsdeelen.
Diehophyie, f . gr. (v. dicha, tweevoudig, gedeeld, en phyein, worden) eig. het
dubbelworden ; van daar Med. de haarsplijting, Gene kwaal, waarbij de haren aan de
punt vorkswijze gespleten zijn.
dichoptérisch , adj . gr. (v. dicha,
tweevoudig, en pterón, vleugel) met gespleten vleugels.

Diehordïum, n. gr. (van di

-

,

twee-

maal, en chordé, z. aid.) een tweesnarig
speeltuig, een speeltuig, dat niet meer dan
twee snaren heeft.
Dichoréus, m. gr. z. v. a. dit r ochaeus (z. ald. en vgl. choreus).
Dichotomie, f. gr. (van dicha, tweevoudig, en témnein, snijden) de verdeeling
in tweeën ; de halve verlichte maanschijf;
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-- dichotómisch , adj. tweedeelig; halfzichtbaar.

Dichroísmus, in. gr. (van di chriios,
tweekleurig) tweekleurigheid, tweevoudige
kleurwisseling; —dichroïseh, adj. tweekleurig, tusschen twee kleuren zwevende;
-- diehromátiseh, adj. tweekleurig,
wat bij gelijke chemische gesteldheid en
vorm onder verschillende omstandigheden
twee verschillende kleuren toont.
dicíbel,adj .nw.lat. (van 't lat. dicére, zeggen) zegbaar, uitspreekbaar ; -- dieibula,
n. pi. lat. sprookjes; --- dices causa of diens
grata, lat. om iets te zeggen, om er maar
af te zijn, kwansuis, welstaanshalve ; —
dieitor, m. nw.lat. de spreker, redenaar.
dicta, z. ond. d i c t u s.
Dietámnus, ni. lat. (gr. díktaninos),
esschenkruid, een gewas, dat vele soorten telt;
inz. een pijn- en bloedstillend geneeskruid.
dicteeren, lat. (dictdre; eig. herhaal
zeggen, herhalingswoord, v. dicére,-delijk
-

zeggen) in de pen zeggen, voorzeggen om
na te schrijven ; voorschrijven ; toewijzen, opleggen, b. v. iemand eene straf dicteeren ;
— dietámen, n. nw.lat. de innerlijke
aandrijving ; - dictándo, door voo; :-preken,
vóórzeggend, in de pen gevend ; — dic -

taat of dictátum, n., pl. dictáta,

het tot naschrijving voorgezegde, de op het
hooren nageschreven stukken ; — dietá
-tie(spr.
tie tsie), f. (later lat. dictatzo,
het in de pen zeggen, het voorzeggen ter
naschrijving) gew. het dicteeren; -- dictátor, m., fr . dietateur, de opperste
regeeringspersoon, die bij dringende omstandigheden in den oud-rom. staat werd benoemd; onbepaald gezachhebber in dagen
van gevaar -- dictatorisch, adj. gebiedend, als machthebbend, op bevelenden
toon ; — dictatuur, f. (lat. dictatura)
de macht en waardigheid des dictators, des
oppermachthebbers ; in het duitsche rijk :
de wijze, waarop eene zaak wettelijk ter
kennis van den rijksdag gebracht en zij een
voorwerp der beraadslaging werd.
dictus, m. lat. (dictus, deelwoord van dicére, zeggen, benoemen, verklaren) de genoemde, gezegde, bovengenoemde ; — dicta
sponsa, f. de verloofde, toegezegde bruid; —
dicti anni, in het gezegde jaar ; — dicto
die, op den genoemder: dag; — dictum, factum, gezegd, gedaan ; — dictum, n., pl.
dicta, eene spreuk, uitspraak, eene plaats
uit een geschrift ; dictum bibi) cum, eene bijbelplaats; d. classgcum, eene hoofdspreuk,
hoofdstelling ; d. probans, eene bewijsplaats
(p1. dicta probantia); dicta testurn, pl. de
uitspraken der getuigen ; — dieterium,
n. een schimpwoord, stekelige rede, bijtende
scherts, spotrede; — dictie (spr. t ts),
f. (lat. dictto) de bijzondere wijze van uit
schrijver; de bijzondere-drukingvae
wijze van voorstelling in woorden door de
rede ; — dictionnaire , m. fr. (spr .
di-ksjonèr' een woordenboek, verzameling
;

)
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an al de woorden eenex taal, eerier kunst,
wetenschap, enz., in alphabetische orde gerangschikt; dictionnaire de poche, fr. (spr.
pósj) een zakwoordenboek; — dictionnaríst, m. nw.lat. een woordenboek schrijver.
Didaeus, m. mid.lat. (it. Didaco), z. v.
a. Diego.
Didaktiek, f. gr. (van didaktikós, é,
óu, tot het onderwijs beboorend, leerend, v.
didáskein, loeren, onderrichten) de leerkunst,
onderwijskunst ; -- didaktieus, in. een
onderwijskundige; een leerdichter; — didáktisch , adj. leerend, onderrichtend;
didaktische poëzie, de poëzie, die
wetenschappelijke of afgetrokkene onderwerpen behandelt, het leerdicht ; -- . didáktrum of didáktron, n . leergeld, leerloon ; -- didaskalia, f. gr. (didaskalia)
leering, onderwijzing; pi . didaskaliën,
leeringen, onderrichtingen , ophelderingen
kenmerken, teekens, bewijzen ; bij de Grieken : opvoeringen van tooneelstukken en de

te Athenen daarover gehoudene aanteekeningen ,
didaskáliseh, adj leerend,
onderrichtend ; bewijzend, onwederlegbaar,
z. v. . a p c ,tkti.^ ai.
didaktyliseh, adj. gr. (van di , tweemaal, en dáktylos, vinger) N.. H. tweeteenig
(van dieren, welke twee teenen aan eiken poot
hebben, tot deze afdeeling behooren b. v. de
tweehoevige of herkaauwende dieren, de os,
het schaap, de geit, enz.)
—

-

Didélphys, f. gr. (vgl. d e 1 p h y s)
Med. dubbele baarmoeder; N. II. het bui-

deldier ; — didélphiseh, adj . met dubbele baarmoeder.

Didóron, n. gr. eene maat van twee
handbreedten.

Didráchme,f . gr. eene dubbele d ra e hm e (z. ald.).

diduceeren, lat. (di-ducére) uit elkander trekken, verdeelen, scheiden ; — didáctie (spr. t ts), f. de uitrekking, scheiding, afzondering der deelen.
Didymalgie, f. gr. pijn in de teelballen.
didrmiseh, adj. gr. (didymos) dubbel
gepaard ; didymokárpiseh, adj. N.H.
met gepaarde vruchten ; -- didymos of
didymus , m. de tweelingbroeder ; pl.
didymi, ook de beide teelballen : Bot.
twee verbondene zaadlobben.
didynámisch, adj. gr. (vgl. d y n am i s c h) dubbel- of tweemachtig ; --- didynamia, n. pl. Bot. tweemachtige planten,
met vier meeldraden in eene tweeslachtige
bloem, waarvan twee langer zijn; de 14de
klasse in het stelsel van L.
—

Diederik, Diderik, z. Dirk..
Diëet, n. (van 't gr. diaita, leven, Ievenswijs, lat. diaeta) de levensregeling, levenswijze, gezondheidsverzorging, de maat
spijs en drank, in slapers en-houding
waken, in beweging en rust, zoo in lig
als geestelijk opzicht ; de door den-chamelijk

DIi .
geneesheer voorgeschreven levenswijze, van
diëte
daar ook ziekekost, magere spijs;
tísten, m. pl. eene klasse van geneesheren,
welke bij de behandeling der ziekten alleen
op den leefregel acht geven ; — z. ook
d i a t a, enz.
Diegesis, f. gr. (van di-eg isíhai, vertellen) het verhaal, de samenhangende ver
verhalend,-teling;—dësh,aj.
ontwikkelend.
Diego, m. sp.naam, ontstaan uit Sant
Vega, heilige Jacobus.
(lids, m. en f. lat. de dag ; Jur. de rechtsdag
of termijn, de dagvaarding; dies diem docet,
de eene dag is de leermeester van den anderen, of, komt tijd komt raad ; — the hodiérno, op den dag van beden, op den hui
dag ; (ie hodiérno die, van of op den-digen
huidigen da ; sub liodierno die, onder den
dag of datum van heden ; a die, van den
dag af; ad diem dictum, Jur. op den bepaalden of vastgestelden dag; ante diem,
vóór den dag, vóór den tijd ; — ai1 dies,
vitae, levenslang, voor het gansche leven;
dies absolutiónis, de goede vrijdag (als dag
der vrijspreking van kerkelijke straffen); dies
ater, eig. een zwarte dag, d. i. een ongeluksdag ; dies caniculi res, de bondsdagen;
dies cedens, Jur. het tijdstip, waarop voor
ons een recht ontstaat ; dies cinerum [sa
Katli. aschdag, ti`isch\voensd<ig; dies-crdum],
conseci ti, aan God gewijde dagen, inz. de
kersdagen ; dies criticus, Med. een beslis—

-

7

sende, gewichtige dag, inz. in ziekten, b. v.
de 7de, 9de, 11de, 15de en 1ste dag;
dies deppositiónis, de begrafenis- en sterfdag
van eenen martelaar ; dies fastus, eig. een

dag, waarop gesproken mocht worden ; van
daar : een rechtsdan ; (lies Faustus, een gelukkige dag, geluksdag; dies indulgentiae,
de witte Donderdag (als dag, der wederopneming van de boetedoeners in de kerkgenootschap; dies intercaldris, een ingelaschte
dag, schrikkeldag; dies irae, dies illa, d. i.
dag des toorns, die dag : de naam van eene
der schoonste chr. hymnen, welke een deel
van het requiem (z. aid.) uitmaakt, dus
geheeten naar de eerste woorden van dat
gezang ; dies legt lis, de burgerlijke dag van
2 4 uren ; d. lucis, de dag des lichts, paschen ;
dies naturdlis, de natuurdag, van den optot den ondergang der zon ; dies ne fástus,
een dag, waarop geene rechtszitting ii oclht
gehouden worden ; ook : een ongeluksdag;
dies religiósus, een treurdag, een treurige
herdenkdag; een dag van kwade voorspel
d. salutttris, de dag des heils, z. v. a-ling;
goede Vrijdag; dies sancti, heilige dagen, de
gansche vastentijd ; — d. solutiónis, Jur. de
vervaldag van eenen wissel, betaaldag; dies
veniens, Jur. het tijdstip, waarop een recht
diëten,
geldend kan gemaakt 'worden ;
pl. mid.lat. (dicta, dagloon) daggelden, teer
jaargelden, die een ambtenaar in-geldn;
stede van eigentlijke vaste bezoldiging, of
als kostenvergoeding, schadeloosstelling voor
—
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buitengewone verrichtingen ontvangt ; ook
de vergaderingen van afgevaardigden, enz.
(z. d iw t a) ; — diëtarius, of diëtist,
m. mid.lat., een daggeldtrekker, een bediende of beambte, die daggelden trekt
in de r. kath. kerk : een geestelijke dienaar,
die de morgendienst verricht.
Diesis, f. gr. (v. di-iénai, doorlaten,
week maken) Muz. een vierde toon, iedere
geringe toonverandering; het kruisje vóór
eene noot (4) om haar een' halven toon

te

difficiel, adj. (lat dr[ficTiis, e, van dis-,

verhoogen.

Diëten, diëtarius, z. ond . dies.
Diëtéris, f. gr. (dietéris; van di- en
étos, jaar) een tijd van 2 jaren; -- dië-

térisch, adj. tweejarig.

dietist, z. ond. dies.
Dieu, m. fr. (spr. djeu; van 't lat. Deus)
God; moo Dieu ! mijn God ! lieve hemel !
par D2eu, bij God ! Dieu el mop droit, fr.
(spr. Djeu e mot drol) God en mijn recht
(de spreuk der eng. kroon).
di fatto, it. inderdaad ; op heeter daad.
Diffálco, m. it. (v. di ffalcare, falcare,
fr. dé falquer, aftrekken, afkorten, v. 't oud
falgan, berooven, aftrekken) Kmt. de-hogd.
aftrek, het rabat van de hoofdsom ; — dif
faleatie (spr. t ts), f. de af! rekking, ra
-batering.
diffameeren, lat. (diffamlire, van disen fama, z. aid.) in opspraak brengen, belasteren, schandvlekken, schenden, eerrooven,
zwart of verdacht. maken ;—ge d i f f a me e r d,
adj. geschandvlekt, in opspraak gebracht;
— diffamánt , adj. en adv. lasterlijk, eer
diffamatie (spr. t—ts), f.-rovend;—
nw.lat. de eerroof, smaadrede, laster; —
i

diffamátor, lat., of diffamateur, fr.
m. een lasteraar, schender, eerdief, eerroover — diffamatóriseh ,adj. eerroovend,
lasterend — diffamie, f. de eerkwetsing, beschimping.
differeeren (van 't lat. différre, eig. uit
elkander brengen, fr. différer), verschillend
zijn, afwijken ; uitstellen, verschuiven ; —
differend , n. fr. (spr. dii. ferd i) strijd, twist,
geschil, oneenigheid; de betwiste zaak ; —
differént, m., sv a. deferent (z. aid.);
als adj. lat. (di/frees) verschillend, onderscheiden, ongelijk ; -- differéntie (spr.
t=ts), f. (lat. differentia) het onderscheid,
verschil, de ongelijkheid, afwijking, verscheidenheid ; — difl'erentie — handel , nl.
een handel met effecten, waarbij deze niet
werkelijk geleverd worden, maar alleen de
gerezen of gedaalde waarde daarvan ontvangen of vergoed wordt ; — differéntie-betaling , f. de uitbetaling over 't
beloop der gedaalde waarde van effecten ;
— differentiaal (spr. ti tsi), n. nw
lat. Math. het oneindig kleine deel, de oneindig kleine aangroeijing van eene eindige,
veranderlijke grootheid ; — differentiaal- rekening, een tak der wiskunstige
anal^ sis,door Leibnitz uitgevonden, bestaande
;

;

—

-

in het naga<rri van ale l,eirokking der <^an
gcoeijingen van twee veranderlijke en 'van
elkander afhangende grootbeden , op liet
oogenblik, dal de aangroeiiing verdwijnt of
gelijk nul wordt ; -- di.fferentiëeren
(spr. ti tsi), dat oneindig kleine deel eener
oneindige veranderlijke groot meid vinden of
berekenen ; — difl'eréntiometer (spr.
ti tsi), n. een werktuig om den diepgang
van een schip te meten ; — differentís
-mus,n.zvadetcrminsu(z.ald)
Difl'essie, z. ond. d i f f i t e e r e n.
z. aid., en faczlis, gemakkelijk, fr difficile)
moeijelijk, lastig, zwarigheden makend, b. v.
een difficiel mensch; bezwaarlijk, gestreng, knorrig, eigenzinnig, wonderlijk; di ffzcile est satáram- non scri bPre, lat. 't valt
moeijelíjk [bij 't bemerken van deze of gene
groote dwaasheid] niet eene satire daarop
te schrijven, zijnen spotlust te onderdruk
; — difculteit, f. (lat. di /vultas)-ken
de zwarigheid, bedenkelijkheid, moeijelikheid, hindernis; — een difeulteitenmaker, een man, die allerlei zwarigheden opw erpt ; — difficulteeren, uw.
lat. zwarigheid maken, bemoeijelijken, allerlei bedenkingen opperen.
diffideeren, lat. (di jjirl^re) mistrouwen,
wantrouwen, twijfelen ; — diffidéntie
(spr. t =ts), f. liet wantrouwen, mistrouwen ; — (l'ij7IdiénteP, adv. met mistrouwen;
— difhddtie (spr. tie=tsie), f. mid.lat.
de aankondiging der veete, uitdaging.
diffiteeren, lat. (d-i itrri; van dis - en
fatCri, belijden) niet willen toestemmen, ontkennen, loochenen ; — difféssie, f. nw.
lat. de loochening , ontkenning; Jur. de
gerechtelijke verklaring van de ongeldigheid
of onechtheid eener oorkonde, enz. ; -- diffessie —eed, iii. (di ffess o ja-ráta of jura n2,e,nt?cm di/f essor umn ; vgl. j u r a in e n t) de loochening van een feit onder Bede, iep. de
ontkenning van een handschrift of enkel van
de onderteekening, dat is van (le echtheid
der schrijfletters.
difflueeren, lat. (d i f lu re) very loeijen,
zich oplossen ; — difuent, adj. (lat. diff uéns), vervloeijend; afvloeijend ; — diffluéntie (spr. t=ts), f. nw.lat. liet vervloeijen, de oplossing.
diffórin, adj. nw.lat. (fr. d i fformne) wanstaltig, mismaakt, leelijk ; — difformee ren, misvormen , onkenbaar maken ; --difformiteit, f. de wanstaltiglieid, m isvormdheid, mismaaktheid.
diffractie (spr. 11s), f. n w .lat. (vgl.
f ra c t i e) de straalbrekiirg, buiging rles lichts,
of de afwijking der lichtstralen van haren
rechten weg.
diffringeeren, lat. ((li ffrinn^'re) uit
elkander breken ; —diffringént, adj. (lat.
rli/frinriens) uiteen brekend.
diffugeeren, lat. (difftcpere) uit elkander vluchten, verloopen, verdwijnen ; —
diffugium, n. de vlucht rmaar alle zijden.
,
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diffundeeren, lat. (dÈ/fun dére; van
ills- en fundé`re, gieten) uitgieten, uitzetten,
uitbreiden, verbreiden, w ijdloopig zijn ; ver
verspillen ; ook den wijn in vaten-kwisten,
doen ; — diffuus, adj. (d i jf usus, a, um)
wijdloopig; verstrooid.; — difuzfbel, nw.
lat. snel, maar ti luchtig werkzaam ; — dif
fuzie, f. lat. (di fus^o) de uitgieting, uit
, ver deelins; de widloopigheid in-breidng
spreken en schrijven.
Digamie, f. gr. (van gárrmos, echt) de
tweede echt, het tweede huwelijk na den
dood van den eersten echtgenoot.
digástrisch, adj . gr. (van gaste`r, buik)
Anat. tweebuikig, van spieren gebezigd, die
als het ware twee buiken hebben.
Digenie, f. gr. de voortbrenging door
paring.
digereeren, lat. (di- gerére), eig. uiteen dragen, scheiden, indeelen, ordenen ; ver
oplossen, verteren; Chem. eene zelf-deln,
onder den invloed van warmte,-standighe
die niet bet kookpunt bereikt, verdunnen,
verdeelen, om er de oplosbare bestanddeelen
uit af te scheiden ; verteren (het voedsel); ver
digereer—-kropenb.V ldig;—
machine, f. (fr. machine à digérer), z.
v. a. papiniaansche pot (z. ald.); —
digerentia (spr. t ts), n. pl. Med. ver
middelen ; — digésta of digés--deln
ten, n. pl. scheidingen tusschen het meer
en minder gewichtige; de groote verzameling van rom. wetten, ook pandecten
genoemd, welke op last van keizer Justinianus in orde is gebracht, z. c o r p u s
j u r i s; — digestíbel, adj. (later lat.
dígesti.bilis, e) verteerbaar ; — digéstie,
f. (lat. digestto) de spijsvertering, oplossing;
Chir. de bevordering van de ettering; Chem.
de verweeking of uitzetting van eene met
vocht overgotene stof onder inwerking van
eene zachte hitte in eenera digereeroven;
-- digestíéf, n. nw.lat. een verterings
middel, een middel, dat de spijsvertering
bevordert ; ook een middel, dat de ettering
bevordert ; — digestief zout, z. sal
digest-ivus; — digéstor, ni. Chem. een
papiniaansche pot ter bereiding van beender- gelei.
digitaal, adj. lat. (digitdlis, e, v. digitus, vinger) de vingers en teenen betref
Bot. het-fend;—igtáls,.wa
vingerhoedskruid, eene geneeskrachtige plant;
— digitaline, f . Chem. het alkaloïde,
vervat in het vingerhoedskruid; — digitãtie (spr. tie tsie), f. nw.lat. vinger- of
tandsgewize aanhechting; — digitifóliseh , adj. Bot. met gevingerde bladeren;
— digitigraden, ns. pl. H. N. teentreders, dieren, die op de toppen der teenen
i

loopen ; -- digitium (spr.

ti tsi), n.

nw.lat. Med. eene vingerzweer, de vijt.
Diglyphe, diglyph, m. gr. (vgl.
glyph) Arch. eene dubbelkloof , een sieraad
in de gedaante van steunset der kornis tegen de fries, met twee insplijtingen.

---

D1KOTYLEIJONEN.
Digniteit, f. lat. (digit tas, van dignus,
a, urn, waardig) de waardigheid, hoogheid;
het eerambt ; z. ook potentie ond. p o t e n t ; — dignitarius, m. een waar -

digheidsbekleeder, de bezitter van een eereambt, van eene geestelijke waardigheid.
digóniseh, gr. (van di-, dubbel, en
gónia, boek) tweehoekig.
digredeeren, lat. (digrWdi. v. dis- en
grádi, stappen, gaan) uiteen gaan, henen
gaan, afwijken, inz. in de rede ; -- digréssie, f. (lat. digressto) eene uitweiding,
afwijking van de hoofdzaak; Log. een uit
omw eg: Astron. (ook e l o n g a t i e),-stapof
de grootste afwijking van eene der beide
beneden -planeten Venus en Mercurius ten
opzichte van de zon, of de grootste hoek,
waaronder zij ten aanzien der zon gezien
worden ; ook uitspatting, buitensporigheid;
lusschenspel.
Digynie, f. gr. (van gyni5, vrouw) tweewijvere ; Bot. orde van planten met twe
stampertjes, tweestijlige planten ; — dig1liseh, adj. tweewijvig, twee vrouwen hebbend ; met twee stampertjes voorzien.
diheptapódisch, adj. gr. veertien voetig ; — dihexoedrisch, adj. twaalf
; — dihydriseh, adj . dubbel-vlakig
waterstodig.

Dii, Diis, enz., z. ond. Deus.
Dij ambus, m. gr. (vgl. j a m b u s) Pod t..
een dubbeljambus, eene voetmaat van vier
lettergrepen , uit twee jamben bestaande
( .— — --•—), b. v. vergaderzaal.
dijudiceeren, lat. (dijudicár e) (beoordeelend] beslissen, uitspraak doen ; —
dijudicátie (spr. t=ts), f-, (lat. dijudicat)o) de beslissing, uitspraak ; — dijudictor, ni. nw.lal. de beslisser, beoordeelaar.
dikárpisch, adj. gr. Bot. met dubbele vruchten.
Dike, f. gr. (dike) recht, gerechtigheid;
Myth. de godin der gerechtigheid ; z. ond.

T h e m i s — dikeearchie of dikseo —
;

kratie (spr. t=ts), f. de heerschappij van
't recht, de rechtsstaat (het tegengest. van
d e s p o t i e); — diktBOlogie, f. (van dikaios, rechtvaardig) de rechtsleer; — dik2eopolitiek, f. rech tti aardige staatkunde;
— dikaster^.um, n. (gr. dikastéri on, v.
dikádzei ii, recht spreken) een hoog gerechtshof, rechtbank, vierschaar; de vonnisspreker.
Diklinie, f. gr . Bot. eene klasse van
planten met gescheiden geslachtsdeelen, de
vijftiende of laatste klasse in het stelsel van
Jussieu ; — dikliniseh, adj. niet gescheiden geslachten; — diklinoëdrisch,
adj. met twee stompe en een' rechten hoek
(van kristallen).
Dikélon, n. gr. (vgl. k o l o n) of dikólisch gedicht, n. een gedicht, dat
uit tweederlei verssoorten bestaat ; — dikélisch, adj. uit tweederlei verssoorten
bestaande.
Dikotyledónen, pl. gr. (van kol y1P
„
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dbn, holte, hol knopje) Bot. eene plant met
tweelobbig zaad ; -- dikotyledónisch,
adj. zulke planten betreffende, daartoe behoorende ; dubbel- of tweelobbig.
dikrótisch, gr. (van kroté"ïn, kloppen) Med. dubbelslaande (van den pols), de
onregelmatige beweging der slagader, waar
slagen snel op elkander volgen. -bijtwe
Diktyltis, f. gr. (van diktyon, net)
Med. ontsteking van het netvlies van het oog;
--- diktyódisch, adj. netvormig; ---

diktyokárpiseh, adj. Bot. met netvormig overtogene vruchten --- dikty;

ophoren, m. pi. netvechters, eene soort
van kampvechters bij de Ouden ; -- dik
pl. H. N. de netvleugeligen -tyopera,n. ;
— diktyorhiziseh, adj. Bot. met netvormig overdekten wortel.

Dikpenningen, am. pl. de aan weêrszijde gemunte geldstukken, die in de middeleeuwen in zwang kwamen, zoo genoemd
in tegenstelling met de b r a c t e a t e n (z.a.).
Later Werden van vele munten stukken van
drie- of viervoudige waarde geslagen, die
men ook door het voorvoegsel (lik onder
dikdaalders of dubbele-scheid,b.v
daalders, enz.
dilacereeren, lat. (di-laceráre, vgl.
l a c e r e e r e n) Chir. verscheuren, met geweld scheiden; — dilaeeratie (spr. t-ts) , f. de vaneenscheuring, gewelddadige
scheiding.
dilapideeren, lat.. (di-lapiddre ; van
lapis, steen ; eig. als steenen uit elkander
werpen of verstrooijen) doorbrengen, ver
verdoen ; — dilapidãtie (spr.-kwisten,
t=ts), f. de verkwisting, onnoodige verte
verspilling; — dilapidátor, m.-ring,
nw.lat. een verkwister.
dilateeren, lat. (dilatdre, an latus,
breed) uitbreiden, uitzetten, verwijden ; --dilatãbel, adj. nw.lat. uitzetbaar, rek -

baar; -- dilatabiliteit, f. de uitzet baarheid, rekbaarheid ; -- dilatant, n.
het verwijdingsmiddel : — dilatatie (spr.
tie--tsie), f. de uittrekking, uitbreiding, verwijding ;

-- dilatatorium, n. of dila
tátor, m . Chir. een werktuig om de lippen van wonden te scheiden, openingen te
verwijden, enz., een verwijdingswerktuig.
dilatie (spr. t=ts), f. lat. (dilatto, van
di/Jerre, uiteen dragen, scheiden, verschuiven) Jur. de verschuiving, vertraging, bet
uitstel, de termijn, de verlengde tijd; dilato ad excipiéndum, de tijd, binnen welken
de klachten moeten ingediend worden ; d.
dilator^a, de tijd van de dagvaarding tot aan
den termijn ; d. conventioná.lis, door overeenkomst der partijen verleend uitstel; d. denitoria, beslissingstermijn ; d. d ijudicatoria,
de tijd tot nakoming van het bij vonnis opgelegde ; d. dilatoria, onnoodig uitstel ; d.
judici lis, door den rechter bepaalde termijn ; d. legális, door de wetzelve gezette
termijn ; d. peremtov a, de laatste termijn,
het laatste uitstel ; d. praeparatorTa, de voor,

bereidingstijd, de tijd, waarin men zich tot
eene verdediging kan voorbereiden; d. probatoria, de tijd tot bewijzen gesteld ; --dilator, m. een uitsteller, vertrager ; -dilatorium, n. een bevel tot uitstel ; —
dilatorisch, adj. vertragend, uitstellend,
verschuivend, wat uitstel ten doel heeft;

eene dilatorische exceptie, f. eene
vertragingsuitvlucht, die eenige voorloopige
punten vóór de hoofdzaak wil behandeld
hebben ; in tegenst. met de p e r e m p t orische, z. exceptie and. excipiëeren.
Diléctie, f. (later lat. dilectio, van diligere, beminnen) de liefde, toegenegenheid.
Dilemma, n. gr. (van di-, dubbel, en
lambánein, nemen, vatten) Log. eene tweel edige sluitrede van disjunctieven vorm, een
dubbelbewijs, wisselsluitrede, een uit twee
stellingen getrokken besluit, waar van elk
in het bijzonder de tegenpartij vangt en
wederlegt; men noemt het ook gehoornde
sluitrede (cornutus syllogismus), omdat het
de partij als 't ware tusschen de hoornen
van het dilemma neemt (een zuiver dilemma
vindt men Joh. 18, vs. 2 3); ook wordt dilemma gebruikt voor netelige toestand,
beklemdheid, onaangenamo keus; — dilemmatisch, adj. een dubbel- of wis
-selbwij
vormende, moeijelijk, netelig.
diletteeren, ital. (dilettdre, van 't lat.
deleetdre) vermaken, verlustigen ; zich ver
eens kunst-maksofuitpnghlvem
bezig houden ; -- dilettant, m. (it. dilettánte, eig. het part. proms. v. dilettare) een
kunstliefhebber, kunstvriend, liefhebber, in
tegenst. met den eigentlijken kunstenaar en
den kenner eener kunst ; — diletta ntIsmus, n. de kunstliefhebberij.
Diligéntie (spr. l ts), f. lat. diligentia, zorgvuldigheid, opmerkzaamheid, vlijt;
Jur. bet zorgvuldige vermijden van onacht-

zaamheid, waartoe men jegens iemand ver
diligentia quam quis in suis (stil.-plichts;
ádhibet), zooveel opmerkzaamheid, als men
voor zijn eigen vermogen aanwendt ; — diligence, f. fr. (spr. —zjans) een openbaar snelrijdend rijtuig, dat op bepaalde
dagen en uren vertrekt en aankomt, een
snelwagen, postwagen ; — con díligenza, it.
(spr. —dzjéamtza), Muz. niet naauwkeurigheid, stipt.
Dilogie, f. gr. (dilogia ; vgl. logos) de
dubbelzinnigheid, vatbaarheid voor tweederlei
uitlegging of opvatting — dilógisch,
adj. dubbelzinnig.
dilucida interválla, z. i n t e r v a 1; -- dilucideeren, lat. (diluc-idi re , vgl. lice,
genit. lucis) verklaren, ophelderen ; — dilucidátie (spr . t ts), f. nw.lat. Jur. de
opheldering, verklaring.
Dil- culum, n. lat.. de ochtendschemering.
Diludium, n. lat. (van ludus, spel)
tusschenspel ; tusschentijd der vertooningen
in den schouwburg.
dilueeren, lat. (diluére, v. lure, was;
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schen) afspoelen, afwasschen, verzwakken,
verdunnen, b. V. wijn met water ; wegnemen, uitdelgen, b. V. eene verdenking; van
zich afschuiven, b. v. eene schuld; -- diluentia (spr. t=ts), pl. Med. verdunnende
middelen ; — diluéndo, it. Muz. wegsmeltend, zich oplossend, met trapswijze afneming des toons tot op bet verdwijnen ; —
dilütie (spr . t=ts), f. nw.lat. vervloei
verdunning.
-jing;
Diluvium, n. lat.. (vgl. d i 1 u e eren)
eig. een wegspoelen der aarde ; van daar
de overstrooming, inz. de zondvloed; het
aangeslibde, door bezinking ontstane land;-

diluvia.ansch of diluviáliseh, adj.
daartoe behoorend, aangeslibd; — dilu-

viale formatiën, minerale gewrochten,
ontstaan ten gevolge der laatste groote aard
-veromingd st .

Dimaehoeren, m. pl. gr., zwaardvechters, die met dolk en degen te gelijk voch-

ten ; — dimáehen, in. pl. te paard en
te voet strijdende kampvechters.

dimakrostem®nisch, adj. gr. Bot.
met twee lange en twee kortere meeldraden.
Dime, ni eng. (spr. daim, fr. d)me,
van 't lat. decima, scil. pars, het tiende
deel), eene noord -amer. rekenmunt,
dollar of 2 5 centen.
Dimensie, f. lat. dimensio, van dime-

tiri, uitmeten) de afmeting, richting, uit
eens ligchaams volgens lengte,-gebridh
breedte en dikte, welke men de d r i e d im e n s i ë n noemt; de maat, aftand, ruimte,
verte ; Algeb. de factoren, waaruit een product is samengesteld — dimetiens, m.
de doorsnede, middellijn, z. v. a. diameter.
Dimeríden m. pl. gr. (van di-, dubbel, en méros, deel) N.H. beenige buikvin
volmaakte kieuwen, wier borst -vischenmt
eenzame, niet vereenigde stralen be--vine
zitten ; — dimeriseh, adj. uit twee deelen bestaande; — dimerosomátiseh,
adj. met een in twee deden gedeeld lig
-cham.
Diméter, m. lat. (van 't gr. di-m(tros;
vgl. m e t r u m) een dubbelmeter, een vers,
dat uit twee voeten, of uit twee versmaten bestaat, b. v. een viervoetig jambisch
vers, ook q u a t e r n a r i u s, lat. viervoeter.
Dimetiens, z. ond. dimensie.
;

Dimicátie, f. lat.. (dim,icatio, v. dimicáre, strijden) de kamp, het gevecht, de
strijd ; inz. de gevaarlijke strijd, de kamp
met levensgevaar; de oneenigheid, twist,
woordenstrijd.

dimidium, n. of dimidia pars, lat. (v.
dis-, di-, en medius; vgl. medium) de
helft ; — dimidio investitura, f. de halve
beleening ; — ultra dimidium, over de helft
(b. v. benadeeld of verkort zijn); -- dimidiëeren (lat. dmmididre), balveeren ; —
dimidiátie (spr. t= ts) f. (later lat. dimidiatio) de halveering.
diminueeren, lat. (diminuër e of liever
deminuére, van minure, minderen, van mi-
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nus, z. ald.) verminderen, verkleinen, afnemen, verzwakken, afbreken; — diminuéndo,
it. Muz. verminderend, allengs afnemend in
de sterkte der tonen ; — diminütie
(spr. t=ts) f. lat. (liever deminutio) de
vermindering, afneming, verkleining, verdunning ; de mindering, aftrek van eene
som ; — dzminut) o capi tis of capitis dim.inutio Jur. burgerlijke dood — diminutief, adj. verminderend, verkleinend; —
;

diminutivum of diminutief, liever

deminutivum,

n. een verkleinwoord,
b. v. huisje, tuintje, bloempje,
jongske, maagdelijn — diminu – .
tor, m. de verkleiner, verminderaar, z.
V. a. subtrahendus, z. ond. subtra
-hern.
dimitteeren, lat. (di-mittére) afscheid
geven, ontslaan, afdanken, wegzenden, laten
gaan; -- dimíssie, f. het ontslag, de
afdanking van een' ambtenaar; — di–
missionair, m . nw.lat. een goederen
iemand, die zijnen post neder --ontvager;
legt, zijn ontslag neemt; — dimissoriálen, n. of dimissoriáles (scil. li.tte;

rae) pl.. ook dimissorium, n. pi di-

miasor^en, een ontslagbrief, schriftelijk
verlof, liet bewijs van vergunning, b. v. aan
een bruidspaar, om in eene andere gemeente
te trouwen; of hij R. Kath. het verlof aan
eenen geestelijke om zich door een' anderen
bisschop te laten ordineeren.
Dimity of dimitty , m. eng. (spr.
dimmitti, van 't gr. di-m?tos, dubbeldradig,
tweedradig) eerie gekeperde katoenen stof,
diemet.
dimórph, gr. (di-morphos, van morplm ,
vorm) dubbelvormig, van twee gedaanten;
— dimorphísmus, H. de dubbelvormigheld. de nog bestreden eigenschap van vele
onbewerktuigde ligchamen om, bij volkomen
gelijke gesteldheid der menging, toch wezentlijk verschillende uiterlijke gedaanten

aan te nemen.

dimoveeren, lat. (di-rnoz'ére4 verwijderen, wegruimen ; — dimótie (spr. t ts)
f. riw.lat., de opruiming, verwijdering.
Dina, bebr. vrouwenn.: de vrijgesprokene, onschuldige ; naam der dochter van
Jakob.

Dinanderie, f . fr. allerlei koperwaren
(naar de stad D i n a n t in België zoo geboeten).
Ding, m. (van 't lat. denarius) eene
perz. goudmunt, ongeveer eenen dukaat in
waarde : --- dinar – biste, eene rekenmunt in Perzië, w aarvan er 1000 op een'
toman gaan.
Diner (spr diné) of dine, n. een middagmaal, het middageten, inz. een groot,
aanzienlijk, voornaam middagmaal ; — dineeren (fr. diner, oudfr. disner, provene.

disnar, dirnar, dinar, it. disinare, desinare,
mid.lat. disnare, als ware 't samengetr. van
een lat. woord disjejunare = mid.lat. dejejunare; vgl. dejeuner) het middagmaal
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Houden, nmiddagmalen ; --- dinatoire, adj.
(spr. —toár) wat het middagmaal betreft,
wat het vervangt.
Dinéro, in. . 't lat. denari u_s) eerie
kleine spaansche rekenmunt,
ïl s u e 1 d o
of omtrent L ct. --- dinhéiro, m. (spr.
rynh,=nzj) eene kleine portugeesche reken
cel) penning.
-munt,
Dingsdag, de derde dag der week,
bij de Romeinen dies Marais, dag van Mar
geheeten (waarvan de Franschen Mardi
hebben), was bij de Germanen gewijd aan
hunnen God T u i s k o, waarvan de neder
(dienstag), en engel -duitsche,og
-sche
(tuesday) benaming afkomstig is.
Dinika, n. pl. gr. (v. dine, duizeling)
Med. m.ddelen tegen de duizeling.
Dinotherium, z. deinotherium.
dinumereeren, lat. (din-twierdre), tel
overtellen ; — dinumerátie (spr.-len,
t=ts) f. (lat. dinumerat'o) de overtelling,
optelling.
Dio, ital. (=lat. Deus) God' -- per
Dia! bij God!
Diobolon, n. gr. een atheensch gewicht en eerie munt van twee obolen; in
apothekers ge vwicht z. v. a. s c r u 1 .
dicecéze, f. gr. (dioiliésis, huishouding,
staatshuishouding; een district, provincie, v.
ófkos, huis), of diocees (fr. diocèse), een
bisschoppelijk gebied, kerspel ; ook eene
parochie, gemeente; --- diceeezaan,
diocezaan, wie tot eerie diocees behoort;
ook de prelaat of bisschop daarvan.
diceeiseh, adj. gr. (van di, dubbel, en
&ïkos, huis) tweehuizig; — diceeia, n. pl.
Bot. tweehuizige planten, zulke, die geene
tweeslachtige bloemen, maar mannelijke en
vrouwelijke bloesems op verschillende stam
dragen, de 2 2 ste klasse in het stelsel-men
van L. Daartoe behooren b. v. de hennep,
de hop, de wilg, enz.
Diogenes, m. gr. .Dio-génPs, v. 'Leus,
genic. á2ós, en génein, ter wereld brengen,
pass. geinésthai, geboren worden) mansn.: de
van Zeus afstammende; inz. een oud-gr.
(cynisch) wijsgeer, vermaard wegens zijne
hoogst eenvoudige, streng onthoudende, maar
onwelvoegelijke levenswijs; zijne woning was
eene ton ; van daar diogenizeeren, van
alle schaamte berooven ; zich onbeschaamd
gedragen, den cynicus spelen; van daar
ook : diogeneskreeft, eerie soort van
slakkreeft in t). Indië met kalen staart, die
ledige slakkenhuizen bewoont, de kluizenaar, soldaat.
Dioggot, m. fr. (spr. diojrló) de berkenteer, berkenolie, welke men door ver
-brandig
uit den berk verkrijgt.
dioktaédrisch, adj. zestienviakkig.
Diomedea, f. ti. N. de albatros, zekere zwemvogel.
Dionoea, f. gr. (diQnaiaa) een bijnaam
van Venus, naar hare moeder Diane ; ook
Bot. de vliegeknip of vliegevanger, eene
bij uitstek gevoelige plant in Ni. Amerika,

=

;

-

met eironde, sappige bladeren, die bij de
,minste aanraking, li. v. van eerie lieg,
oogenblikkelijk toeslaan en hel insect als
in eene val vangen (muscipula, L.)
Dionysos of Dionys, m., z. Bacchus; — dionyziën, pl. (gr. Dionysia,
scil. hierá, godsdienst, feest van ]eieros, hei
drinkgelagen, zuippar--lig)Bachusfetn,
tijen.
Diopter, f. gr. clioptrra, van did, door,
en óptein, zien) Geom. de kijkspleet, het
vizier, inz. aan mathematische werktuigen;
— diopter—lineaal, H. een koperen
lineaal, waarop twee met gaatjes of kijk
voorziene dunne metaalplaatjes lood -spletn
bevestigd zijn ; -- dioptrie, f. het-recht
vizeeren, hoogtemeten, nivelleeren ; -- dioptriek, ook a n a k l a s t i e k, T. de doorzichtkunde, kennis der straalbreking, de
leer van de lichtbreking en het zien door
gebrokene lichtstralen, inz. door glazen (de
d i o p t rik a is dus een gedeelte der o pt i k a) ; -- dióptriseh, adj. daartoe behoorende; dioptrische kleuren, door
lichtbreking ontstaande kleuren.
Diorama, n. gr. (van di -orde, doorzien) eerie : childerfj of een tafereel, waarbij
de veranderingen der verlichting, die de
verschillende getijden van den dag, het
toe- of afnemend daglicht op de voorwerpen,
landstreken, enz. te weeg brengen, kunstig
worden nagebootst, een rond doorschijnend
kunsttafereel, uitgevonden door B o u t o n
en den later als uitvinder der lichtbeelden
zoo beroemd geworden 1) a g u e r r e.
Dioriet, im liet gr. (van dioridzein,
afgrenzen, door grenzen, bepalen, onder
diabase) Min. groen -scheidn),z.va
een uit hoornblende en dicht veld--sten,
spaath gemengde rotssteen uit het Oeralisch
gebergte ; — diorísmus, n. gr. diorisnzós)
onderscheiding, begripsbepaling; verklaring;
de bepaling of een voorstel kan opgelost
worden, boe dit geschieden kan en op hoe
veel verschillende wijzen aan de opgave
beantwoord kan worden; .— diorístiseh,
adj. bepalend, verklarend.
Diorthósis, f. gr. (van di-orthóDa, recht
maken, van orthós, recht) Chir. het zetten,
weder op hunne plaats brengen van ontwrichte beenderen, de herstelling van tegen
verkrommingen van de rugge--naturlijke
graat en van de ledematen ; — diorthota, m. een werktuig tot uitstrekking;
--- diorthótisch, adj. tot het. rechtmaken of zetten behoorend.
Dioskuren, m. pl. (d. i. zonen van
Zeus, v. 't gr. Zeus. gehit Dios, en ko ros,
leóros, knaap, zoon) z. Castor en P o 11 u x ; — dioskurien, f. feesten, die
ten tijde van den wijnoogst ter eere der
Dioskuren te Ccrenen en Sparta gevierd
werden.
Diospyros, m. gr. Bot. de basterdlo tus, onder welk geslacht de boom behoort,
die het ebbenhout oplevert.
„„
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Diostósis, f. gr. (van ostéon, been) de
beenuitwijking, beenverschuiving.
diperánthiseh, gr. (van di-, dubbel,
peri, rondom, en ánthos, bloem) twee bloem deksels hebbende.
dipetáliseh, gr. (van di-, dubbel, en
pétálon, blad) Bot. twee bloembladeren hebbende.
Diphilus, m. een bouwmeester der
oudheid, zóó langzaam in het volvoeren
van zijne werken, dat bij ten spreekwoord
werd, en men van een zeer traag mensch
zeide : hij is nog trager dan Diphilus (Diphilo tardior). -

Diphonium, n. gr. (van di-, dubbel-,
en phone, stem) Muz. een stuk, gezet voor
twee stemmen.
Diphthéra, f. gr. diphthéra) toebereide dierenhuid, pergament; boekbekleedsel;
boek, oorkonde ; — diphtheritis, f. Med.
eene eigenaardige bij den mensch voorkomende slijmvliesontsteking van den mond,
de keel en de ademhalings. werktuigen.
Diphthóngus of diphthong, m.
gr. (van di-, dubbel, en phthóngos, klank)
een tweeklank, gemengde klank, waarin
duidelijk twee verschille.,: de klinkletters gehoord worden, b. v. ei, oil, aai, enz.; —
diphthóngiseh, adj. dubbelklankig, een'
tweeklank vormende.
diphylliseh, gr. (van di-, dubbel, en
phyllon, blad) Bot. tweebladerig.
Dipla, f. gr. de liggende V, als aan
aangehaalde bijbelplaatsen.
-duingva
Diplantidienne, f. fr. (spr. diplantidjèn') Opt. een verdubbelingsbril, waardoor men twee beelden van het zelfde voor
ziet, het eene recht, het andere ver -werp
-kerd.
Diplasiásmus, n. gr. (van diplási os,
tweevoudig) Gram. de verdubbeling eens
medeklinkers, om eene op zich zelve korte
lettergreep te verlengen ; — diplasion,
n. dubbele piano-forte, met twee claviaturen, die tegenover elkander staan en elk
hare eigene snaren hebben ; ook vis-a -v i
genoemd.
Dipleidoskoop, n. gr. (v. diplóos,
dubbel, aïdos, beeld, en shopéin, beschouwen) de dubbelbeeldkijker, een astronomisch
werktuig, door het welk men van de zon
twee beelden verkrijgt, en dat tot bepaling
van den tijd dient.
diplekolóbisch, adj. gr. Bot. met
weemaal gevouwene zaadlobben.
dipleurobránchisch, adj. N. H. met
kieuwen op beide zijden.
Diplóë, f. gr. (eig. verdubbeling, vouw)
Anat. de dunne laag mergstof, welke zich
tusschen de platen der platte beenderen bevindt, tafelscheidsel; ook Bot. de binnenste
celmassa der bladeren en vrucbthulsels.
Diplogenésis, f. gr. de uit twee kiemen ontstaande misgeboorten ; — diplogéniseh, adj. van tweevoudiger oorsprong.
Diplolépis, f. zeker vliesvleugelig in-

DIPODIE.
sect, welks steek die uitwassen aan de
schors en de bladen van den verf-eik voort
welke galnoten genoemd worden. -brengt,
Diploma, n. gr. (eig. iets, dat dubbeld is gevouwen, een toegevouwen blad,
V. diplóén, dubbel leggen, vouwen) eene
onderteekende en gezegelde oorkonde, waarbij
eene waardigheid, een voorrecht, enz. ver
wordt, een benoemings-, aanstellings-,-lend
vrijheids- of genadebrief; Anat. het tafel
d ip 1 o ë (z. a.); — di--scheidl,z.va
plomaát, gin. nw.lat. een staatsman, die
de onderlinge betrekkingen en de weder
belangen der staten en vorsten kent;-zijdsche
die zich ter bereiking van zekere oogmerken,
ter volvoering van lasten aan een vreemd
hof ophoudt; — diplomatarium,n. eene
verzameling van oorkonden ; — diplomaticus, een oorkondenkenner — diplomatie (spr. t=ts) f. de kunst der
staatsonderhandelingen, der staatszaken ; de
gezantschapskunst, de wetenschap der uit
verhoudingen van den staat, of der-wendig
openbare en geheime handelingen der boven
en hunner gevolmachtigden ; zoo geheeten
omdat de kennis en 't gebruik der oorkonden vroeger een hoof.. gedeelte van die wetenschap uitmaakte; — diplomatiek, f.
(fr. diplomatique) de oorkondenleer of de
wetenschap ome oude oorkonden behoorlijk
te lezen, te onderscheiden en te gebruiken;
ook wel eens z. V. a. diplomatie; -diplomatisch, adj. uit oorkonden bewezen of bewijsbaar, volgens oorkonden;
ook tot de kunst der staatsonderhandeling
of het gezantschapswerk behoorende ; het
diplomatische ligehaam, z. c o r p
diplomatique --- diplomatizeeren, met vreemde hoven onderhandelen.
diploneurisch, adj. gr. (v. néuron,
pees, zenuw) met dubbel zenuwstelsel.
diplonómisch, adj. gr. (v. nomós,
wet) twee wetten gehoorzamende.
Diplopie, f. gr. (v. diplóos, dubbeld, en
tips, geuit. ópós, het oog) Med. het dubbelzien.
diploptériseh, adj. gr. H. N. v. pterón, vleugel) met dubbele of gevouwen
vleugels.
diplosanthériseh, adj. gr. Bot. niet
tweemaal zoo veel helmknopjes als indeelingen der bloemkronen.
DiplOsis, f, gr. (van diplóen, verdubbelen) de verdubbeling van ziekten.
diplostemónisch, adj. gr. Bot. met
tweemaal zoo veel meeldraden als bloem
-bladern.
dipneumónisch, adj. gr. (v. pneümón, long) met dubbele long.
Dipodie, f. gr. (van di-, dubbel, en
poes, gehit. podós, voet) Poët. de tweevoetigheid, een dubbelvoet, de samenzetting
van twee voeten, ook s y z y g i e; ook het
uitmeten en lezen der verzen naar twee
voeten ; — dipódiseh, adj. dubbelvoetig,
in- of naar dubbelvoeten.
;

;

DIPOLYKOTYLEDONISCH
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dipolykotyledónisch, adj. gr. Bot -

welks schors dient tot liet vervaardigen van
touw.

met twee veeldeelige zaadlobben.
Dipondius, ni. eene oud-rom. munt,
2 assen, omtrent 7 ct., ook een gewicht van 8 u n e i 2e; eene lengtemaat; van
2 pedel.
diprotophyllíseh, adj. Bot. niet
twee zaadlobbetjes.
Dipsacus, m. gr. (chpsakos, ran dipsa,
dorst) Med. de hevige, on leschbare dorst,
die met den pisvloed gepaard gaat, de dorst ziekte ; de pisvloed (diabetes); ook Bot.
de wever sdistel, welker kelken natuurlijke
kaarden opleveren, waarmede men gevolde
wollen stoffen kaardt — diptas, f. de
dorstadder, de adder, de slang, kv ier beet,
naar de meening der grieksche geneesheren,
de bovengenoemde ziekte veroorzaakte ; --dipsaceen, ni. pl. kaardebollen, eene niet
zeer talrijke plantenfamilie, samengesteld
uit de geslachten kaardebol, schurftkruid,
en lnautia ; — dipsi.tisch of dipsÓ;

diseh, adj dorstverwekkend ; --- dipsomanïe, f. de drinkzucht; ---- naam door
H u fel a n d aan het delirivm (,remeins of den
zuiperswaanzin gegeven.
Diptam, m. (n^id.lat. rli Munn s, bedorven uit bet gr. díktamnos, lat. ctictamnus,
dictannnumn, d i ctarfnumn , esschen kru id , in z.
een pijn en bloedstillend geneeskruid.
Diptera, m. p1. gr. (van di-, dubbel,
en pterdn, vleugel) duhbelvleugelige insecten ; -- diptéros, m. Arch. een tempel
met eene dubbele zuilenrij omgeven ;
dipterygisch, adj. tweev innig.
Diptoton, n. gr. (vgl. p t o s i s) Gram.
een zwoord, dat slechts twee nanmvallen
.

(casus) heeft.

Dipt-,rchon, n., pi. dipt cha, gr.
(van rli pt?7chos, dubbel gevouwen) de boden,
ivoren of houten schrijftafeltjes der Grieken
en hoineinen, die met oogjes aan elkander
gehecht waren ; ook in de eerste christenkerk had men d i p t (] c h a, waarop de namen der gedoopten stonden aangeteekend,
welke laatste aanleiding gaven tot het aanleggen van doopregisters, doopboeken, die
daarom ook d i p t( c h a geheeten werden.
Dipus, t1. N. de springrat, zekere muizesoort met buitengemeen korte voorpooten,
welke, daar zij niet loopen kunnen, springen,
en holen onder den grond graven, waaruit zij
niet dan des nachts te voorschijn 1, omen.
dipyrënisch, gr. (van pyrén., kern)
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direct, enz., z. ond. dirigeeren.
Directariaat, n. later lat. (v. directari us, wie in eene kamer sluipt om te stelen) de diefstal door middel van binnen
braak in eens anders woning. -sluipnge
Diren, f. pl. lat. (dira.e, eig. de ver
i ë n (z. ald.). -schrikeljn),z.vaFu
Diréptie (spr. t—ts) f. lat. direptio,
van diripére, uiteen scheuren) plundering,
berooving.
Dirhem, z. d e r h e in.
dirigeeren, lat. (clirig re ; van di-,
(tis-, en regf re, z. r e g e e r ti n) leiden, richt en , voeren, schikken, besturen, onder opzicht hebben ; — dirigens, n. Med. een
voermiddel, d. i. een middel, dat de werking
naar den zetel der ziekte moet voeren ; —
dirigént, in., z. v. a. director, z. beneden ; -- direct, adj. en adv. (lat. dirèct ies,
,

a, urn, of als adverb. ook clirécte, rechttoe,
regeirecht, rechtstreeks, onmiddellijk, zonder
omwegen ; dadelijk, terstond, uit de eerste
hand; per dliiréctuin, langs den rechten weg,
rechttoe; directe belastingen, recht
belastingen, olie onmiddellijk op-strekch
de personen gelegd zijn en door hen voldaan
moeten worden, zoo ais die op den grond,
liet beroep, enz., in tegenst. met de i ndirecte belastingen direetehandel, betrekking of onthieding der waren
uit de eerste hand, van de bron ; directe
linie, de opklimmende en nederdalende
linie in de vermaagschapping; --- directiangulisch, adj. rechthoekig; -- directie (spr. t ts) t. cle richting, leiding, liet opzicht, bestuur, beheer, het op;

pertoezicht, de uitvoerende macht, regee-

ring ; -- directie—linie, f. Geom. de
rechte lijn, langs welke de beweging van
eene andere rechte lijn of van een vlak
plaats heeft ; •-- directie—hoek, m. de
r ichtingshoek ; -- directilinisch, ad j.

rechtlijnig ---- directoire, ni. fr. (spr.
;

toáï') in Frankrijk na 1789 een staats

personen, bij wie de uit -colegivan5
macht berustte ; ook dergelijke-voernd
collegian in Zwitserland, Nederland en elders, als navolgingen van het eerste ; het
holt andsche directoire, het staatsbewind der bataafsche republiek, door Daendels in t 798 uiteen gejaagd -- direc;

tor, nw.lat., directeur, fr., of diri-

Fiot. dubbelkernig, met dubbele kern.
dipyriseh (van pyrá, vuur) tweemaal
gebrand.
Dipyrrhiehius, m. gr. Poel. een
dubbele p ^- r r h i c h ins (z. aid.), een versvoet van vier korte letergrepen, z. v. a.

gent, 'at. (dir).gens) m. een bestuurder, opper toeziener, bewindsman ; bewindhebber (der
voorin. oostind. compagnie) —. directri
fr. de opper toezienster , bestuurster,
-ce,f.
enz. ; -- directoraat, n . nw.lat. het

proeeleusmatieus.

direetorium, n. de leiding , besturing,

Diradiátie (spr. t ___ ts) f. nw.lat.
(van (ij -ra(lii re; vgl. radius) het uit
- stralen, de straling in uiteenloo--elkandr
pende richting.
Dirca palu.stris, t. Bot. de lederboom,

;

ambt van bestuurder; ook zijne woning; -richting; ook het opzienersambt, het collegie van oppertoezicht ; directorium divini.
ofc^-i, de kerkelijke kalender in de r. katte.
kerk ; --- directoriaal, adj. wat tot den
director of het directorium betrekking heeft;

3M DIRHYNCHISCH.
b. v. (lirectoriale besluiten,enz.;-rliritta, f. ital., ale toonschaal, toonladder;
alla (liritta, it. Muz. naar de toonladder,
trapswijze van den eenen . oon op den an(l eren ; -- a (lirittura of a rlrittura (spr.
u, oe) Knit. rechtstreeks, onmiddellijk, langs
glen naasten weg, zonder om- of overlading,
b. V. iets verzenden.

dirh 'nehisch, gr. (v. rhynchos, snuit,
snavel) -N. H. niet twee snavels of zuig
-sprietn.
dirimeeren, lat. (tiirim re, v. rl i.s- en
Tinere voor e?n re, eig uit elkander nemen)
uiteen zetten, vergelijken ; beslissend eindigen ; — dirimátie, liever dirémtie
(spr. t =ts), f. ( lat. (liremnt-,o) de afzondering,
scheiding, uiteenzetting; beslissing, afloop.
Dirk, 1) manse., verkorting van Die-

-- [)IS.CLUZTE.
discaleeren, fr . (rliscaler; vgl. caloeren) Kent. afnemen, lichter worden;—.
disealeering, f. (le afneming, inz. aan
gewicht.

Discant, in. mi^l.lat. (liscántus, van dis en cantuus, gezang, oorspr. de valsche of
gedwongen liooge stem, fa l s e t of fa u s s e t,
oudfr. rleschant, nw. fr. (léchant, (l iscant) de
hoogste steam, bovenstem, eerste zangstem,
z. v. a. soprano; — diseantíst, m.
die deze stem zingt. ; vgl. a 1 t.

diseedeeren, lat. (rliscedl?re) uiteen
gaan, scheiden, zich ontbinden ; — dis cessie, f. de scheiding, het heengaan, aftrekken ; (le afstemming door groepenvor-

ming — disces of discéssus, m. de
;

aftocht, het afscheid.

discepteeren, lat ( discelpttire) een
woordenstrijd voeren, onderzoeken, nagaan ;

denk (hoogd. Dietrich, oudhoogd. Diotrih,
_[ hinter")h, goth. Thiurlareilcs, mid.lat. TheoTlorzcus, V. 't mid.hoogd. (liet, oudhoogd.
(hot, goth. thiuda, volk, in 't mid.hoogd.
r(eh, oudhoogd. rih, goth. ruigs, heerscher,
vorst, overste, verwant met het lat. rev,
gehit. renlis, koning, en reg)lre, besturen,
regeeres) volksheerscher, volksvorst, machtige in volk, volkrijke.
Dirk, ?) ni. eng. (spr. (lurk, uit het
iersch-gaelisch, (lzoire of (l ure, waarvan ons
dolk afstamt) de dolk der Hoogschotten;
3) Mar. een touw tot aantrekking van het
uiterste einde eenex gaffel, looper van de gaffel, zeilbooms-toppenant.
dirueeren, lat. (diruére, v. (iis- en

— diseeptátie (spr. tie tsie), f. een
redetwist over eerre in onderzoek staande
vraag, eene navorsching, opsporing; -- dis
ni. een scheidsrechter, beslisser.-ceptáor,
diseerneeren, lat. (d iscernere ; vgl.
e e r n e e r e n) onderscheiden, afzonderen, beoordceien, erkennen, gewaar worden ; — diseern' bel, adj. (later lat. (liscernitiilis, e), onderscheidbaar, erkenhaar, zicht
-bar,mekli'j;—dsnbt,f.
nw.lat. de onderscheidbaarheid ; -- dis
fr. (spr. (li -sern'n2án) de
-cernmt,.
onderscheiding, onderscheidings- of beoordeelingskracht, ale scherpzinnigheid, het wel -

ruére, omverwerpen) verwoesten, vernielen;

Discéssie, z. ond. (l iscedeeren.
Discidium, n. lat. (van Ali - sci,nd re,

,

— diru.tie (spr. 1—ts), f. (d irut)o) de
verwoesting.
Dis, m. lat. (eig. (le rijke, als zijnde
bij de Romeinen een oudere vorm van dives)
z. v. a. Pluto (z. aid.); ook bij de Grieken een vroegere vorm voor den naam Zeus.
!lis, Muz. de met een' halven toon ver
tweede trap der diatonische toonlad--hogde
der, de tusschen rl en e liggende halve toon.
dl-is- of di-, gr., in vele samenstellingen:
tweemaal, dubbel, dubbelti.
dis- of (ii- (vóór eene f: dif-) lat. voor
komt overeen met het neder -letrgp,
ont, on, ver, enz., en beteekent uit-duitsche
elkander, gescheiden, enz. of drukt de ontkenning, het tegendeel van het daarmede
verbonden stamwoord uit.

disaccordeeren, ital. (disaccordare)
z. desaccordeeren.
Disafféctie (spr . t ts), f. nw.lat. (vgl.
a f f é c t i e) de ongenegenheid, ongunst, afkeer.
disapprobeeren, barb . lat. (vgl. a pprobeeren), z. v. a. desapprouveeren, z. lesapprobatie.
disborso, n. it. (eig. het nemen van
't geld uit de beurs) Kmt. het voorschot, de
uitleg ; in disborso staan, te goed hebben voor uitgeschoten gelden.
Discalceáten, m. pl . lat. (van calcèus,
schoen) ongeschoeiden , barrevoeters, eene
monnikenorde.

wikkend oordeel.
vaneen scheuren, verdeelen) de scheiding,
splitsing, inz. ale echtscheiding.
Discipel, nl . lat. (di sc piTilus) een scholier, leerling, schoolganger; — discipline, f. (lat. (1isciplina) de tucht en orde,
zedenvorming; inz. schooltucht, krijgstucht,
kerkelijke tucht ; kloosterlijke geeseling (dis ciplina flaclélli); ook leer, wetenschap of kunst;
disciplina, as-edna, geheimleer, eene leer der
,r. kath. theologanten om den ouderdom en
de echtheid van zekere leerstukken en instellingen ten minste waarschijnlijk te maken ; discipline ecclesiastica, kerkelijke tucht,
kerktucht -- disciplineeren, nw.lat.
Mil. aan krijgstucht gewennen, in tucht en
orde houden; gedisciplineerde troep e n, geoefende, welopgeleide, aan tucht gewone soldaten ; -- diseiplinábel , adj.
voor africhting, vatbaar, leerzaam ; — disciplinair, adj. de tucht betreffende ; -disciplinaire macht, de bevoegdheid
om ondergeschikten door strengheid lij hunnen plicht te houden.
;

Disctieten, z. ond. discus.
diselameeren, nw.lat. verloochenen,
niet erkennen ; -- diselamátie (spr. t=
ts),f. de loochening, verzaking, niet - erkenning.
disclüzie, f . lat. (rlisclusTo, van dis clud(re, scheiden, afzonderen) de afzondering ; nw.lat. de uitstrooming.

DISCOLOR

discolor, adj. lat. an verscheidene
kleuren, bontkleurig, bont ; verscheiden ; —
disco1oratie (spr. t ts), f. nw.lat. de
ontkleuring, het verschieten ; — discoloreeren, ontkleuren, van kleur herooven.
dIscommendeeren, nw .lal . (van 't
lat. cornrnenddre, z. e o in in e n d e e r e n) berispen, laken, misprijzen ; --- discommendabel, adj. berispelijk, laakhaar; —
discommendátie (spr. t= t), f. ale berisping.
discontabel, discontant, z. ond.
di scontee ren.
discontent, owlet. (vgl. content)
ontevreden, misnoegd.
disconteeren (van 't it. conto, rekening), in 't algemeen aftrekken, afrekenen,
afkorten ; inz. eersen wissel, die nog niet
vervallen is, vóór den vervaltijd niet aftrek
van zekere percenten tegen gereede betaling koopen of ook aan een ander verkoopen ; -- disconteerbare, discontábele wissels, zulke, die op zoodanige te
goeder faam staande handelshuizen getrokken zijn, (lat iaen niet aan hunne behoor
betaling mag twijfelen ; -- discon--lijke
tant of discónto–nemer, nn hij, die
een wissel vóór zijn' vervaltijd met contant geld betaalt ; — disconto, m. it.
(fr rlécompte, escompte, van 't later lat. (liscoinputtLs, afrekening, aftrekking; vgl. c o n t o
en c o m [)te) de afrekening, de aftrek der
renten bij betaling van nog niet vervallen
wissels; de vergoeding.
Discontinuiteit, f. nw.lat. (vgl. c o nt i n u ï t e i t) het gebrek aan verbinding, aan
samenhang, de afgebrokenheid, gaping ; —
discontinueerlijk, adj. et adv. al wat
Biet naar de wetten van onafgebroken gel ijkmatigeu voortgang samenhangt.
disconveniëeren, lat. (dis -convenïre)
niet overeen stemmen, niet passen, van een
ander gevoelen zijn, eene andere meening
aankleven ; — diseonvenient, adj. nw.
lat. ongepast; niet overeenstemmend; -disconvenientie (spr. t—Is), lat., of
disconvenance, fr. (spr. (ii-skonw'náns')
f. de niet -overeenstemming, ongelijkheid, bet
verschil, de wanverhouding.
Discordia, f. lat. (van discons, oneenig, van dis-, z. afd., en con, hart) oneenigheid, tweespalt; Myth. de godin der
tweedracht, vgl. E r i s ; — discordeeren (lat. (ijsco/), oneens zijn, niet met
elkander overweg kunnen , kwalijk bijeen
passen ; -- discordant, adj. (discórdans)
niet stemmend, ontstemd, valsch, wanklinkend; oneenig, sliet eensgezind, niet overeenstemmend — diseordantie (spr. t
is) of discordance, fr. f. (spr. d i-skor(101(S) de wanklank, wanluidendheid, ontstemdheid de oneensgezindheid, het mis
-verstand,wi.
discoureeren, discours, z. l i s eurreeren.
Discrediet, n. uw. lal. (fr. (iiscré(l.ii)
-

;

;
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gebrek aan c r e d i e t (z. all.), de kwade naam;
- disereditábel, ad]. onteerend, sma(lelijk; -- discrediteeren (fr. rljseréc i( er), van achting of vertrouwen herooven,
ij l kwaden naam brengen ; -- g e d i s c r ed i tee rd, adj. te kwader faam staande.
discreet, lat. (diser tus, a, srit, van
diseern(re, scheiden, onderscheiden), l) in
zich zelven onderscheiden of gedeeld, b. v.
discrete grootheden, zulke verander
getallen - grootheden, die uit afgezon--lijke
derde, niet samenhangende deelen zijn sa
niet c o is t i n u e e r--mengstld,i .
lijke grootheden; — discrete vloei5 t o f fe n, zulke ve(rhrachtige vloeistoffen,
welker deeltjes van elkander gescheiden zijn,
z. v. a. elastische of expansibele vloeistoffen ; --- discrete pokken, zulke, waar
puistjes op zich -zelven staar, en niet-vande
samenvloeijen ;---i) bedachtzaam, onderschei (lend, voorzichtig en bescheiden, omzichtig,
hedachtzaatii ; behoedzaanm, terughoudend; discrélo, of ('Ott rl-iserezióne, it. (spr. diskre-tsiône) Vluz. voorzichtig, niet omzichtigheid en zorgvuldigheid, naar den zin van
den componist ; --- discrëtie (spr. t. — ts),
f. nw.lat. de onderscheidende beoordeeling,
bescheidenheid en voorzichtigheid in spreken en handelen ; wijze terughouding, stil
wille -zwijgendh,to;bewil
goedvinden ; ale grootmoedigheid,-keur,ht
edelmoedigheid, genade en ongenade, l r V.
zich op (liscret;ie, op genade of ongetiade, over ;even ; ---- á rliserétion , fr.
(spr. (li -skre-sió7() naar believen, naar wil
genade of ongenade --- disere -lekur,op
dagen, z. r e s p e e, t -dagen ; -- dis -tie–
jaren, jaren van verstandsrijp -creti
onderscheid, van mondigheid ; —-heid,van
discretionair (spr. I ts), adj. aan liet
goeddunken overgelaten, willekeurig , aan
de beoordeeling overgegeven, ter beschik Ling gesteld; -- discretionaire macht,
de rechterlijke macht om naar goedvinden
zwaardere of lichtere straffen op te leggen.
discrepeeren, lal. (rliscrepi re; eig. ver
klinken) afwijken, verschillend zijn,-schilend
strijdig zijn ; --- discrepant, adj. (d-iscrpanzs), afwijkend, oneenig, strijdend ;
discrepantie (spr. t=ts) , I. (rliscreprantia) de verschillendheid, het misverstand,
geschil.
Discretie, discretionair, z. ond.
discreet.
Discrimen, n. lat. (sameugetr. uit rliscernirnen, V. sliseern(re; vgl. d i s e e r n e er e n) iets scheidends ; eene tusschenruimte,
een afstand ; een onderscheid, eene verscheidenheid; het beslissende punt, de gevaarlijke toestand, het hoogste gevaar ; Chir. dat
verband, het welk bij eene lating op de
voorhoofdsader vv ordt aangelegd (dus genoemd, omdat het, langs de pijlnaad heen
hoofd in twee gelijke deelen-gande,ht
verdeelt) -- diseriminábel, mij. uw.
lat. onderscheidhaar ; — discriminatie,
;

;

J
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mátie (spr. t=ts), f. de geringschatting,

f. de afscheiding, onderscheiding; het onderscheid; — diserimineeren, lat. (discrimináre) scheiden, onderscheiden ; — dis erimineus, nw.lat. gevaarlijk, netelig,

desécta, iets afgesnedens, de afgesnedenheid,

misselijk.

van de-secáre, afsnijden) gebrek, behoefte,

discruciëeren, lat . ( discruciire , v.
crucii re, martelen, v. crux, het kruis) martelen, kwellen.

diseulpeeren,nw.1at. (v. culpa, schuld)
ontschuldigen, rechtvaardigen; — disculpátie (spr. t ts), de rechtvaardiging, ont-

schuldiging.

discurreeren (lat. dis -currcre, eig.
uit elkander loopen, heen en weder loopen)
of discoureeren (spr. di - skoeréren; fr.
discourir) met elkander spreken, een gesprek voeren, elkander onderhouden; —
discours, n. fr. (spr. (li -skóér, lat. dis cursus) gesprek, woordenwisseling, onder
rede, redevoering, voorlezing, voor -houd;
discursus prael'imináris, een voor -dracht;
voorrede, ook wel tegenwoor--bericht,d
dig (minder goed) het voorwoord geheeten;
— discursief, adj., of als adverb. ook
(liscursh e, nw.lat. gesprekswijze, in 't gesprek, in 't voorbijgaan, als bij manier van

spreken.
Discus, lat., of diskos, gr. m. de
werpschijf, eene ronde, eenigszins holle stee
metalen schijf, doorgaans met een-neof
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
kiemschijf (discus proligc^rus of oophérus);
in 't algemeen een tafelbord of tafelbordvormig gedeelte ; schotel, inz. de kelkschotel
bij de r. katte. mis, z. v. a. p a t e n e ; —
discieten, m. pl. schijfschelpen, gladde
versteende schelpen.

discuteeren of discutiëeren (spr.
ti tsi), lat. (discutére, eig. uit elkander
slaan) naauwkeurig onderzoeken, navorschen,
doorgronden, uitpluizen, eene zaak door woor-

den w isseling wikken en wegen ; -- diseutabel , adj. nw.lat. onderzoekbaar, geschikt
om besproken, om gewikt en gewogen te
worden ; — discutiëntia (spr. ti — tsi),
n. lat. pl. Med. verdeelende middelen ; —
discUssie, f. (discuss)o) het onderzoek, de
uiteenzetting, overweging, het rijp onderzoek;
de geleerde wetenschappelijke geschilvoering;
— discussief, adj. nw.lat. verdeelend,
oplossend ; onderzoekend, doorgrondend.
Disdiaklásis, f. gr. (vgl . d i a k 1 a s i s)
de dubbelbreking, dubbele straalbreking,- disdiaklástiseh , adj dubbele straalbreking vertoonend.

Disdiapason, n., z. diapason .
disért, adj. lat. (disértus, a, um, v.

dis-serre, uit elkander zetten) behoorlijk
uiteen gezet, duidelijk, klaar, helder; behoorlijk uiteen zettend, welsprekend, wel
woordenrijk.
-besprakt,
disestimeeren, nw.lat. (vgl. e s tiI1 0 e r e n) gering, s chatten ; — disesti-

kleinachting.

Disétte, f. fr. (spr. s=z; van 't lat..
ellende, hongersnood.

disfigureeren, nw.lat. (vgl . figuur)
misvormen, leelijk maken ; — disfiguratie (spr. t ts), f. de misvor ming.
Disgrace, f. fr. (spr. di-sgraas' ; vgl .
grace) ongenade, ongunst — disgra
(fr. disgracier), iemand zijne gunst
-eiërn
onttrekken, eene ongenade op hem werpen;
— disgraciéus, adj. (fe. disgracíeux),
onaangenaam, verdrietig, leelijk.
disgregeeren, (later lat. dl-i sgregare;
vgl. pregatim), verdeelen, scheiden, verstrooi jen ; -- disgregátie (spr . t=ts),f. nw.lat.
de verstrooijing, inz. der lichtstralen.
Disgusto, in. it. (spr. di-sgóésto; vgl.
g u s t u s, enz.) walging, afkeer, verdriet;
— disgusteeren (i tal. (lisgustPre), doen
walgen, afschrikken, verdriet, afkeer of mis
veroorzaken ; beleedigen , voor het-hagen
hoofd stooten.
Disharmonie, f. lat.-gr. (vgl. h a r in on i e) de wanklank, wantoon. het wangeluid, de ontstemdheid; oneenigheid, twee;

spalt, twist — disharmónisch, adj.
;

wanklinkend, ontstemd ; oneenig, in kwade
verstandhouding; — disharmonier en,

oneens zijn, niet eenstemmig zijn, niet bijeen
passen.
disheriteeren, nw.lat., z. d e s h e r
tee ren.
dishonorabel, adj. nw.lat. (vgl. h on o r a b e 1, enz.) onteerend, schandelijk.
disjéct, lat. (disjéctus, a, unt, van lisjicére) uit elkander geworpen, verstrooid.
disjungeeren, lat. (disjungére, ontbinden, het tegengestelde van c o n j u n g e er e n) uit elkander brengen, scheiden, afzonderen, verdeelen, splitsen ; — disjíine
t ts), f. (disjunctio) de afzonde--tie(spr.
ring, scheiding, verdeeling; — disjunctief,adj. afzonderend, scheidend; onvereenigbaar, elkander uitsluitend, b. v. disjun ct i eve conjunction, (Dram. afzonderende
of verdeelende, elkander wederzijds uitsluitende voegwoorden; een dis) u n c t. i e f oordeel, Log. zulk een oordeel, waarin tegen
begrippen door de woordjes of—of-gestld
ver bonden zijn — disjunctifl4risch,
adj. nw.lat. Bot. met vaneen staande bloed
sems; — disjunctive, adv. lat. afgezonderd.
Diskos, gr., z. discus — diskobo11e, f. liet schijfroerpen ; -- diskobólos,
in. een werper met de werpschijf bij de
Ouden . --- diskobólen, ni. pl. N. H. vis schen met schijfvormige buikvinnen; —dis koïdaal, diskoïdisch, adj. Bot . s chijf of tafelbordvormig ; — diskolithen, m.
p1. gr., lenssteenen, penning- of vruclitsteenen, eene soort van lensvormige versteende
schelpdieren ; — diskophoor, m. (te
(

—

;

;

schijfdrager;

— diskophórisch, al.j.

DISLOCEEREN

DISPONEEREN.

--

schijfdragend; — diskosóinisch, adj.
H. N. met schijfvormig ligchaam; -- dis
adj. met schijfvormigen staart.-kosLrich,
disloceeren, nw.lat. (vgl. l o c e e r e n)
of disloqueeren, fr. (disloque'r) verzetten, verleggen ; wegtrekken ; verzwikken,
ontwrichten ; — dislocatie (spr. t ts),
f. de verzetting, verplaatsing, het weg-, uit
ontwrichting, verzwikking, van-trekn;d
een lid.
dismembreeren, nw.lat. (v. meinbruin, lid) in stukken deelen, vaneen rijten,
ontleden ; -- dismembrátie (spr. t=ts),
f. de ontleding, verbrokkeling, verdeeling
van bijeenbehoorende goederen of gronden.
Disopinie, f. nw lat. (vgl. opinie) de
verscheidenheid van meeping.
disorganizeeren, z. d e s o r g a n iz e eren.
Dispache, f. fr. (spr. di-spásj'), of sp.
despacho , it. dispaccio , m. (spr.
di-spátsjo; V. 't it. dispacciare, losmaken,
afvaardigen, uitzenden; vgl. d e p e c h e e r e n)
eig. afvaardiging; berekening van zeeschade,
of vereffening eener geledene zeeschade tusschen de daarin betrokkene personen, den
reeder en den assuradeur; vgl. a v a r i e ;dispacheur, m. fr. (spr. di-spa-sje2ir) een
vereffenaar of scheidsrechter, strandrechter,
die tot dat werk wordt benoemd; -- dispacheeren, de avarij of de zeeschade berekenen, opmaken of dekken.
disparaat, lat. (van disparáre, schei
tegenover stellen) niet bij elkander pas--den,
send, ongelijkslachtig, ongelijksoortig, met
elkander strijdig, onvereenigbaar„ ongerijmd,
b.v. disparate begrippen, oordeelen.
Disparagium, n. mid.lat. (vgl. par ag i u m) het ongelijke huwelijk tusschen vor-

stelijke personen (vgl. m e s a 11 i a n c e) .
Dispariteit, f. nw.lat. (van 't lat. dis par, ongelijk) de ongelijkheid, ongelijksoortigheid, verscheidenheid.
dispasceeren of liever dispescee
(lat. dispesc(re, scheiden) aan verschil-ren
onderhevige geldsommen, inz. bij zeeschaden,
onder de partijen verdeelen (vgl. d i s p a e b e) .
Dispáste, f. fr. dubbele katrol, dubbel
blok.
Dispathie, f. lat.-gr. (vgl. pathos)
de verscheidenheid of ongelijkheid der gevoelens en gewaarwordingen.
dispecteeren, lat. (van specëre, zien).
beschouwen, bedenken, onderzoeken ; — dispectie (spr. t ts), f. de beschouwing, het
onderzoek ; — dispector, m. de bescbouwer, onderzoeker.
dispendiëus, adj. lat. (dis -pendiósus, a,
um, van dispend)uin, kosten) kostbaar, duur,
met groote kosten gepaard ; schadelijk, nadeelig.
dispenseeren, lat.. (dispensáre, fr. dispenser; vgl. pensum) uitbetalen, uitdeelen, verdeelen ; in apotheken : artsenijen bereiden en uitgeven ; vergunning of vrijheid
geven ; vrijspreken, bevrijden, ontbinden, ont-
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heffen, verschoonen, b. v. van eene moeite,
enz. ; -- dispensábel, adj. nw.lat. vrij
te spreken. vergunbaar, onthefbaar — dis
n. (spr. dispénseri) in Engeland-pensary,
eene inrichting, waar armen om niet artsenijen kunnen bekomen ; — dispens&–
tie (spr. t=ts), f. lat. (dispensatio, fr. dis
de uitdeeling; de vrijspreking, ver -pens,
vrijstelling van-guni,verschod
het opvolgen eens anders algemeenen regels,
b. v. in de r. katte. kerk de vergunning tot
het gebruik van vleesch in de vasten, tot het
voltrekken van een anders verboden huwelijk, enz. — dispensatie–gelden, n.
pl. de gelden, die voor zulk eene vrijstel ling of vergunning worden betaald; — dis
m. de uitgever, uitdeeler, be--pensátor,
heerder, schatmeester ; — dispensatorium, n. nw.lat. (vroeger ook 1 u m i n ar i u m en a n t i d o t a r i u m) een artsenijboek,
receptenboek, p h a r m a c o p oe a, volgens het
welk de geneesmiddelen door de apothekers
moeten toebereid worden.
dispergeeren, lat. (di-spergÉ re ; van
spargi re, strooijeu) verstrooijen ; —dispérsie, f. nw. lat. de verstrooijing, het u?teenleggen ; inz. Opt. de verstrooijing van liet licht.
dispermatisch, adj. gr. (van sperma,
zaad) Bot. tweezadig, slechts twee zaadkorrels hebbende.
dispertiëeren (spr. t=ts), lat. (dis pertire, V. parure, deelen) verdeelen, uit
-deln.
dispesceeren, z. dispasceeren.
displanteeren, nw.lat. (vgl. p1 a nt e e r e n), verplanten, verzetten ;— dis
(spr. tie=tsie), f. de verplaat--plantáie
sing, verzetting.
displiceeren, lat. (displicére, van placére , behagen) misvallen , mishagen ; displicentie (spr. t ts), f. (displicentia) de onbehagelijkheid ; displicentiae pactum, Jur. een rouwkoopverdrag, dat is een
bijverdrag, waarbij een der beide partijen
bedingt, weder van het hoofdverdrag te
mogen afgaan.
displodiëeren, lat. (disptódi) barsten,
uit elkander slaan, aair stukken springen;
—displózie, f. nw.lat. de ontploffing, knal.
dispoliëeren, lat. (dispolil re; vgl. s p01 i ë e r e n) berooven , plunderen ;— dispoliátie (spr. t ts), f. de plundering,
berooving.
Dispondéus, m. gr. (vgl. sp ondeus)
Poët. eerre grieksche en latijnsche versmaat
van vier lettergrepen, uit twee spondeën,
d. i. uit 4 lange lettergrepen, bestaande
(----),b.v. schroefstoomboot dienst.
disponeeren, lat. (disponére, van pandre, stellen, zetten, enz.) eig. uiteen zet
plaatsen, enz. ; schikken, ontwerpen,-ten,
inrichten, indeelen, b. v. eene leerrede ; beschikken, beheren, b. v. geld, vermogen, enz.;
ook iemand ergens toe overhalen, bewegen ;
;

;

goed of slecht gedisponeerd zijn,
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wel of kwalijk gehumeurd, geluimd, gemutst zijn ; -- disponénda, n. pl. bij

boekverkoopers: de door eenen boekhandelaar ten verkoop overgenomene, maar niet
afgezette, en daarom weder ter beschikking
van den uitgever gestelde boekwerken ; —
dispónent, m. (dispdnens) een beschik
regelaar, bestuurder, beheerder, een-ker,
met volmacht voorziene zaakgelastigde ; —
disponíbel,adj .:iw.lat. (fr. disponible) beschikbaar, ter beschikking staande, waar
vrij mag beschikken ; '-- dis -overmn
beschikbaarheid; bij-poniblte,f.d
militairen de toestand tusschen actieve dienst
en ontslag, met toedeeling van een wachtgeld ; — dispozítie (spr. t ts), f. lat.
(dispositio) de schikking, aanleg, inrichting,
het plan, ontwerp, b. v. tot een gevecht ;
eene schets, b. v. eene predikschets; gebod,
bevel, beschikking, het recht der vrije beschikking over iets; de ligchamelijke aanleg, ziekteaanleg; de stemming, gemoedsstemming; geneigdheid, neiging, geschiktheid
of vatbaarheid; beschikking bij uitersten
wil, testament; ter dispositie (gesteld),
ter beschikkin<r; voorshands buiten werkelijke dief st, ma^.ir ter iukomstige beschikking
gesteld ; — dispozitief, adj. nw.lat. beschikkingen of inrichtingen betreffende, voor
ontwerpend.
-beridn,
dispossedeeren, nw.lat. (vgl. p o s s e d e e r e n) uit het bezit verdrijven ; -disposséssie, f. de verdrijving uit het
bezit.

disposteeren, barb.lat. (vgl. p o s teer e n), Mil. in afzonderlijke posten of troepen verdeelen.

disprivilegiëeren, nw.lat. (vgl. p r iv i l e g i e, enz.) van liet geschonken voor-

recht berooven.
Disproportie (spr. t=ts), f. nw.lat.
(vgl. proportie) de onevenredigheid, ongelijkheid, wanverhouding, het gebrek aan
behoorlijke verhouding ; -- g e d i s p r o p o rt i o n e e r d, adj. onevenredig, in slechte ver
staande, ongelijk, ongelijkmatig; —-houding

disproportionaliteit, f nw.lat. de

rede ten grondslag wordt gelegd; -- di.s-

putátor of disputant, m.

puteer –collegie, f. eene strijdoefening,

eene opleiding tot geleerden woordenstrijd; —
dispctax, adj. strijdzuchtig ; disputax animal,
n. een twistziek schepsel, een aartstwister;

— dispuut, n. (fr. dispute, f.) eene woordenwisseling, een woordenstrijd, twist, krakeel, twistgesprek, eene kibbelpartij.
disqualificeeren,barb .lat. (vgl. q u a1 i f i c e e r e n, enz.) ongeschikt of onbruik -

baar maken ; — disqualifieátie (spr.
t=ts), f. de ondeugdelijkheid, ongeschiktheid.

disquieteeren, nw.lat. (van quiescére,
z. quiesceeren) verontrusten.
disquireeren, lat. (dzsquiri re, v. quaerére, zoeken) naauwkeurig onderzoeken, doorgronden ;

-- disquizïtie (spr.

t=ts), f.

(disquisitio) het onderzoek, de uitvorsching,
navorsching, doorgronding.
disrecommandeeren, lat.-fr. (vgl.
recoinmandeere n) kwalijk of slechtaanbevelen ; — disrecommandatie (spr .
t=ts), f. eene ongunstige getuigenis, slechte
aanbeveling.
Disrefórme, f. lat.-fr. de verkeerde
vervorming, slechte verandering, schijnverbetering.

Disregard , n. nw.lat. (vgl. regard,
ond. r e g a r d e e r e n) de geringschatting
veronachtzaming.
disrenommeeren, lat.-fr. (vgl. r en o m m e e r e n) in kwaden naam of roep
brengen, berucht maken ; — disrenommée of disreputatie, f. (vgl: rep u t a t i e) de kwade naam, de oneer, schande,
verachting.
Dissatisfactie, f. nw.lat. (vgl. sa t i sf a c t i e) de ontevredenheid ;— dissatisfactórisch, adj. onbevredigend.
disseceeren, lat . (dissecdre, vgl s ec e e r e n) of dissequeeren, fr. (disséquer)
ontleden, openen, open snijden (lijken) ; —

dissecátie, liever disséctie (spr.

t=ts)

f. de ontleding, opensnijding van een lig
-cham,delijkopng;-sctr,m.

wanverhouding.

dispungeeren,lat . (dispungére) naauwkeurig doorloopen (eene rekening) — dispunctie (spr. t=ts ; lat. di spuncti o), f.
;

het naauwkeurig doorloopen, b. v. eener rekening — dispunetor, m. de onderzoeker (eener rekening).
disputeeren, lat. (dispuldre) weten
woordentwisten , twistredenen-schapelijk
houden ; een opentlijk twistgesprek houden;
— disputabel, adj. (dispfttlabtlis, e) betwistbaar, bestrijdbaar, waarover nog voor en
tegen te zeggen valt ; -- disputatie (spr.
tie= tsie), f. (disputatio) eene geleerde twistrede, redestrijd, inz. een openbare, plechtige redestrijd aan hoogescholen bij bevordering tot eene akademische waardigheid, een
geleerd spiegelgevecht ; ook een geleerd strijdof twistgeschrift, dat bij eene plechtige twist;

(disp "tans)

een woordetwister, voerder van twistredenen ; — disputatorium, n . nw.lat., dis -

de ontleder.

dissemineeren, lat . (dissemináre) van
semen, z. aid.) uitzaaijen, uitstrooijen ; ver
een gerucht ; — dissemi--breidn,.v
ts) f. eig. uitzaaijing, uit
zaad der levende-stroijng,b.vahe
wezens in de lucht ; ook de leer daarvan;
de verbreiding van een gerucht.
dissentiëeren, lat. (dissentire, van
sentire, gevoelen, het tegengest. van consentire) in de meening, het gevoelen afwijken,
van andere meening zijn, anders denken;

natie (spr. t

— dissénsie, f. (dissensio), dissensus,
m. de verscheidenheid of tegenstrijdigheid
der meeningen, de tweespalt der gevoelens,
twist, oneenigheid, tweedracht, misverstand;
— dissentiment, n. fr. (spr. disanl-imán) het tegenovergesteld gevoelen, de strij-

DISSEQUEERENT.
dige meening; - dissénters, m. pl. eng.
andersdenkenden of afwijkenden, in Engeland alle Protestanten, die niet tot de episcopale kerk behooren ; ook n o n c o n f o rmisten, presbyterianen, independ e n t e n geheeten ;— dissentiént (spr.
tí tsi) nw.lat. van verschillende meening.
dissequeeren, z. d i s s e c e e r e n .

--
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dissolveeren, lat. (d issoly?re, van sol
,

dienen) ondienst dien, benadeelen, schade

oplossen) oplossen, smelten, verdeelen;-ver,
opheffen, doen uiteen gaan, ontbinden; —
dissolventia (spr. t ts) pl. Med. oplossende, weekmakende of verdeelende middelen ; — dissolübel, adj. (lat. di.ssolubilis, e), nw.lat. oplosbaar, smeltbaar; —
dissolubiliteit, f. nw.lat. de oplosbaarheid, smeltbaarheid ; — dissoluut, adj.
lat. (dissol utus, a, urn) opgelost ; teugelloos,
uitspattend, ongeregeld, liederlijk, ongebonden, wild; — dissolutie (spr. t ts) f.
(dissolutie) de oplossing, scheiding, ontbinding eens ligchaams; de opheffing, ontbinding, het uiteengaan, het ophouden van
eene verbintenis, een genootschap, enz.; ook
ongebondenheid, ongeregeldheid, uitspatting;
— dissolutief, adj. nw.lat. oplossend,
oplossing bewerkend.
dissoneeren, lat. (dissonbre, v. sonlire,

toebrengen.

klinken) wanklinken, kwalijk luiden, niet

dissereeren of disserteeren, lat.
disser? re en dissertdre) grondig en geleerd
over iets redeneeren, iets verhandelen ; —

dissertátie (spr. tie

--

tsie) f. (dissertatio)

een geleerde verhandeling of twistgeschrift,
ophelderingsgeschrift (vgl. disputatie); —
dissertátor, lat., of dissertateur, fr.

m. een verhandelaar, hij, die eene geleerde
verhandeling schrijft; ook een langwijlig,
vervelend verhandelaar of spreker.

disserveeren, nw.lat. (van servtire,
dissideeren, lat . (dissid?re, eig. van
elkander gescheiden zitten; van sedére, zitten) van andere of ongelijke meening zijn,
anders denken, van elkander afwijken ; —
dissident, m. (dissidens) eig. een een -

drachtsvijand ; pl . dissidenten, anders
afwijkende geloofsgenooten, wel--denk,
eer de niet -katholieken in Polen (met uitzondering van de wederdoopers, socinianen
en kwakers); — dissidentie (spr. t=ts)
f. (dissiden.t)a) de scheiding, splitsing, scheuring, klove ; — dissidium, n. de schei -

-

overeen stemmen ; — dissoneerende
tonen of dissonánten, m. pl. wanklanken, valsche tonen ; — dissonantie
(spr. t ts) later lat. (dissonantia), f. de
wanklank, het wangeluid, de verkeerde,
valsche toon ; oneenigheid, misverstand; Muz.
de samenklank van tonen, welker verbinding, zonder juist nog strijdig te zijn, toch
eene bevredigende oplossing door eene nieuwe
toonverbinding vordert.

dissuadeeren, lat. (dissuadére, van

suadére, aanraden, overreden) iemand iets

ding, oneenigheid in meeningen, tweedracht.
dissimilair, adj. barb.lat. (vgl. sim i
i s, enz.; fr dissimilaire) ongelijk, ongelijk -1
ongelijk -sortig;—dmlae,f.
ongelijksoortigheid.
-heid,
dissimuleeren, lat. (dissimul^ire) veinzen, ontveinzen, huichelen, zich vermom

afraden, ontraden, uit het hoofd praten ; —
dissuázie, f. (dissuasio) de afrading, ontrading, het uit het hoofd praten ; — dis
afradend, ont--suazórieh,dj.nwlt
radend.
Dissyllábum, n. lat. (pan 't gr. d ;of dis- syllabon ; vgl. s y l 1 a b e) een twee-

zijne eigentiijke meening verbergen ; —-men,
dissimulatie (spr. t=ts) f. dissirnulatio)
de veinzerij, vermomming, huichelarij;—dissimij.l^tor, m. de ontveinzer, huichelaar.
dissipeeren, lat . (dissipáre) verstrooi jen, uiteen jagen ; verteren, doorbrengen,
verspillen, verkwisten; ---- dissipãtie (spr.

lettergrepig woord ; — dissyllábiseh,
adj. tweelettergrepig.

de verkwisting, ver
dwaze, onbedachtzame vertering;-spilng,
de verstrooijing, onoplettendheid; liet ver
vervliegen (van vochten, geestige-dampen,
stoffen); -- dissipator, m. later lat. een
verkwister, doorbrenger.
dissitiflórisch, adj. nw.lat. Bot. met
van elkander verwijderde bloesems ; — dis
vele ge--sitváleh,adj.Anm
scheidene klapvliezen.
dissociëeren , lat. (dissocio re ; vgl.
s o c ï u s) scheiden, verdeelen, eerie verbintenis opheffen ; — dissoeiábel, adj. (lat.
dissociabilis, e), ongezellig, onvereenigbaar;
t-- ts) f. (dissipatio)

— dissociabiliteit, f. nw. lat. de ongezelligheid, onvereenbaarheid ; — dissociatie (spr. t ts) f. lat. (rlissociatio) de
scheiding, ontbinding van een deelgenoot
gezelschap.
-schap,

„

distachyisch, adj. gr. Bot. met twee
aren voorzien, tweearig.
Distaff, m. eng., het spinrokken, spinnewiel; oneig. het vrouwelijke geslacht.
Distance, fr. (spr. distá)is') of distántie (spr. t ie lsie ; lat. (listaiitia, v.
distdre, uiteen staan) f, de verwijdering,
afgelegenheid, afstand, tusschenruimte, verte;
distantie houden, Mil. bij den marsel
den behoorlijken afstand houden.
distemóniseh, gr. (v. stP,nou, meel ,

draad) Bot, van twee meeldraden voorzien.
distendeeren, lat. (tlistendi re, van
tendÉ're, spannen) Chir. met geweld uittrekken, uitspannen ; — disténsie of dis
-ténie(spr.
tie tsie; lat. (listentto) f. de
uitzetting, uitspanning, spanning; de omvang.
distermineeren, lat. (dis- term in?iïe)
afzonderen, scheiden, begrenzen.
Distheen, n. gr. Min. een blaau`v mineraal, welks kristallen paarswijze samen
-hange,sfpirtcy.
Distichie, f. gr. (van stiefos, rij, vers)
Med. eene dubbele rij, inz. van ooghaartjes;
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— distichiásis, 1. de vorming van zulk
Bene dubbele rij, als ziekte ; -- distie hon, n. gr. een koppelvers, tweeregelig
vers, inz. het elegische distichon,
een hexameter met eenen pentameter; —
distiehophylliseh, adj. Bot. met twee
bladrijen.
distilleeren, fr. (distiller, lat. destil
lare), z. destilleeren, enz.
distingeeren, lat. (di-stinrguère ; eig.
door punten afzonderen) afzonderen, onderscheiden, met bijzondere achting behandelen,
den voorrang geven ; -- zich distingeeren, uitblinken, zich voordeelig doen
kennen ; distinguendum est inter—et inter,
men moet een onderscheid maken tusschen
dezen en genen; — distínet (distinctus,
a, urn) afgedeeld, onderscheiden, afgezonderd;
duidelijk, verstaanbaar; — distinctief,
adj. nw.lat. onderscheidend, kenbaarmakend;
— distinctie (spr. tie = tsie) f. lat.
(distinctio) de onderscheiding door eer en
aanzien, voortreffelijkheid, verdienste, voor
een persoon van-recht,angsd;
distinctie, d. I. van hoogen stand of aanzien, een voornaam persoon.
Distokie, f. gr. (v. dis- en tiktein,
baren) Med. de dubbel- of tweelingsgeboorte.
Distóma, n. gr. (van stoma, mond)
N.H. dubbelmond, de egelworin, een platte
ingewandsworm, welke in de lever en galgevonden wordt en twee mondopeningen
heeft --- distómiseh , adj. tweemondig,
die twee monden heeft.
distoneeren, it. (distondie) Muz. wanklinken of uit den rechten toon wijken,
eenen toon te hoog of te laag aangeven.
-

;

distorqueeren, lat. (d istorquére ; vgl.
t o r q u e e r e n) verdraaijen, verrekken, ver
distorsie, f. de verdraaijing,-stuiken;—
verstuiking, onvolkomene ontwrichting.
distraheeren, lat. (distrah?jre, van
trahére, trekken) eig. uit elkander trekken
verstrooijen, verwarren, aftrekken, b. v. de

aandacht van eerre zaal. ; -- distráctie
(spr. tie tsie) f. (distract)ó) de verstrooi
afgetrokkenheid, onachtzaamheid, ge--jing,
moedsverwarring, stoornis; Jur. áe ver
distract)o an)mi,-vremding,htkop;
verstrooidheid van geest ; distractio j)igndris,
de pandvervreemding -- distráetor, ni.
de verkoopei ; — distrait, adj. fr. (spr. clistrè) verstrooid, verward, onopmerkzaam.
distribueeren, lat. (dis - tribu)re) verdeden, indeelen, uitdeelen ; bij letterzetters :
de tot den druk gebruikte letters ieder in
haar eigen vak leggen, afleggen ; — distribuént, lat. (distribuens) of distri
fr. in . de uitdeeler — distri -buter,
butrice, f. de uitdeelster ; -- distribtite (spr. tie tsie) f. lat. (d.istrributio)
de verdeeling, indeeling, rangschikking; uit
bij letterzetters: het uit-elkander--deling;
nemen der afgedrukte vormen ; Log. de oplossing van een begrip in andere gelijksoortige begrippen ; — distributief, adj.
;

;

nw.lat. toedeelend ; adverbia distribul ivo
Grain. verdeelende of indeelende bijwoorde n .
b. i. deels, deels; nu eens, dan eens.
Districhiasis, f. gr. (vgl. t r i C h ia s i s) z. v. a. d i s t i c li i a s i s (z. ald.).
District, m. (mid.lat. districtus, bet
rechtsgebied, de oppermacht op eigen grond
lat. di-stringére, uiteen span--gebid,van't
nen) eene landstreek, dreef, een gebied ; eene
afdeeling van een departement.
Distrix, n. gr. de dunharigheid.
Distrophon, n. gr. een uit twee s t rop h e n (z. ald.) bestaand gedicht.
disturbeeren, lat. (slis- lurbtiire ; vgl.
t u r b e e r e n) storen, afbreken, verhinderen,
belemmeren, verwarren ; — disturbátie
(spr. tie=tsie) f. (disturbatio) de afbreking,
stoornis, belemmering ; verwarring, ver
-woesting.
distylisch, adj. gr. (v. stylus, stijl)
Bot. tweestijlig, twee bloemstijltjes hebbende.
disvalueeren, nw.lat. (vgl. v a l u e er e n) verlagen, van waarde verminderen;
— disvaluatie (spr . t=ts) f. de waar
-debnmig,
vermindering, verlaging.
disvesteeren , nw.lat. (van 't lat.
vestire, kleeden) ontkleeden ; ontzetten, afzetten, inz. geestelijke personen.
Ditetraéder, n. gr. (vgl. t e t r a ë der)
een dubbel -viervlak ; — ditetraëdrisch,
adj. dubbel -viervlakkig.
Ditheísmus, n. gr. (van (theós, God)
het geloof aan twee goden, tweegoderij; -ditheíst, m. die aan twee goden gelooft,
tweegodendienaar.

Dithyrámbus,m., of dithyrámbe,
f. gr. bijnaam van Bacchus (naar men wil
van zijne dubbele geboorte ontleend ; men
veegelijke echter liever het gr. thriambos,
een lofzang op Bacchus en een bijnaam
van dien god, en ath^rein, spelen, zingen)
een vurige of 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 ; — dithyrambisch,
adj. bezield, vurig; overdreven, wild, razend.
Ditie (spe t ts) f, lat. (dito en (iic)'o)
v. dicéi'c, zeggen) de macht, heerschappij,
het recht van over anderen te gebieden.
dito, z. detlo.

Ditomle, f. gr. (vgl. t o m u s) de ver
tweeën, halveering; — ditÓ--deling
misch, adj. in twee deden gespleten.
Ditónus, ni. gr. (rditónos) Muz. een
uit twee geheele groote tonen bestaand interval, de groote terts.
Ditrachycéros, m. gr. N. H. (van
dis, dubbel, I rachys, ruw, en kéras, boom)
naam, onder welken Sulzer eene bijzondere
soort van ingewandswormen beschreven
heeft. Volgens Laennec was het een blaas
voortkomende uit. eene in de inge--worm,
wanden geopende cyste.

Ditridaktilus, m. gr. N. H. steitlooper, vogel met twee of drie voorteenen

---
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zonder achterteenen ; ----- ditridakt —
lísch, adj. twee- of drieteenig.

Ditriglyph, m. gr. Arch. de ruimte
tusschen twee t r i g 1 p b e n (z ald.) aan
dc dorische zuilen.

Ditrochie>us, nn. gr. Poel. een dubbele
1 rock a^ u s (z. ald.) ook chorus genaamd,
een versvoet vair vier lettergrepen, waar
eerste en derde lang, de andere kort-vande
zijn (-- Godsvereering.
(dito, it. (vgl. (letlo) Kunt. hel onder-

schrift der brieven of wissels an eeiien
koopman, de naam, onder welken een han' del geoefend wordt, z. v. a. f i r In a.
Dittanaklásis, f. gr. (v. diltós, dubbel, en anáklasis, de ombuiging vaal 't licht
en 't geluid ; vgl. a n a k 1 á s i s) of dittalleloklánge, f. gr. (v. d,ittós, dubbel,
(tllttön, wederzijdsch, en klangi, klank, toon)
een door Muller te Weeiien in 1800 uitgevonden rechtopstaand piano-forte met perpendiculair gespannen snaren.
ditto, liever detlo, z. aid.
Dittopie, f. gr. (v. dit/Os, (iul €bel), z.
v. a. diplopie.
du, lat. bij dag ; laag.
Diurésis, f. gr. (van d'ioerFcrz, door- of
uitwateren) Med. ruime afscheiding van pis;
— diureticum, n. een pisdrijvend mid-

del ; — diurétisch, adj. pisdrijvend.
Diurnaal, n. nw.lat. (áiuruidle, v. di
nus, (1, urn, dagelijksch) een dagelijksch gebedenboek der r. katte. geestelijken, een uit
uit het brevier ; - diurna--treksl

list, of diurníst, nn. een dagloonschrijver, een dagboekhouder, dagbladschrijver.

Diuturniteit, f. lat. (diuturnitas, v.
(liuturnus, langdurig, en dit: v. ilru, lang)
de langwijligheid, langdurigheid.
(lit)u, (lilac, enz., z. ond. (livus.
divageeren, lat. (di-vagizri ; vgl. v ag e e r e n) af- of ronddolers ; ---- divagátie
(spr. t ts) f. de afdwaling; liet ronddolen.

Divan of diwan, n € . perz. (diwán,
ai ab. (laswan, fr. en sp. (ijealz, it. diváno)
koninklijk hof; gerechtshof; tolkantoor; het
hoogste staatscollegia bij de oltomansche
porte, de turksche staatsraad, de geheime
raadsvergadering des turkschen keizers,
cl-iwáni hoemajoen, d. i. doorluchtige divan
geheeten ; ook eene lage, met kostbare ta
vele geborduurde kussens voorziene-pijten
S o li h a in het Oosten ; eerre verzameling
van geschriften of opstellen, inz. gedichten;
— divan — begoeï, m. de opper toeziener
eenex rechtbank in Perzië, aan wien de
khans onderworpen zijn ; -- divan —kiasiblari, m. pl. de schrijvers in den divan.
Divano, m. eene rekenmunt te Masoeah, waarvan er 112 in een pa t a c a
-

gaan.

Divaricatie, f. nw.lat. (van divan

-

cg re, uit elkander spalken) Meel.

takswijze

verdeeling eenar ader; afwijking.
divelleeren , lat. (áivellere) uiteen
scheuren, in stukken scheuren.
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divergeeren, n w.lat. (fr. (liveli jer, it.
en ondersteld lat. (1ii'c_ig)re, v. dli=clis, uiteen,
en vergcre, zich neigen, richten) uiteen
gaan, afvi ijken, afdwalen, zich laxeer en
meer an elkander verwijderen ; van Bene
andere meening zijn ; -- divergént «li i'érgerns) of divergeerend, adj. uiteen
loopend, b. Y. aivergeerende lijnen,
zulke, die niet parallel zijn, die dus, na
elkander gesneden te hebben, zich steeds
verder van elkander verwijderen ; in de
analysis heet Bene oneindige reeks d i v e rg e e r e n d, als hare leden steeds grouter
worden, hoe verder zij zich van den aan
verwijderen (vgl. c o n v e r g e e r e n) ;-vang
--- divergéntie (spr. t—ts), f. liet uil
verwijdering van twee lijnei-enlop,d
in de meetkunde ; — diverginérviseh,
divergivëniseh, adj. Bot. met uit eik ander gaande ribben, aderen.
biversie, enz. z. ond. d i v e r t e e e n;
,

-

- diversorium, n., z. v. a. (I e v e rsoriuin.
diverteeren, lat. (di-vert)i-e) schei
afwenden, verwijderen; van daar fr.-den,
cliverrti, , eig. aftrekken, alleiden) iemand of
zich -zelvei2 vermaken, verlustigen, genoegen
-

geven ; — divérs, adj. (lat. divérsus, a,
um), verscheiden, menigerlei, b. v. d i v e r s e
waren ; --- divensa sed una, verscheiden
doch eenheid, de zinspreuk van een-heid
geleerd genootschap te Dordrecht, opgeric.lit
in 1816; -- diversicólor, adj. van
verschillende kleur; — diversiflOrisch,
adj. nw.lat. Bot. verschillende bloemen dra
; --- diversifólisch , met ver --gend
schillende bladeren ; --- diversifórm,
an afwisselende gedaante ; --zaden van erschillenden vornn

bevattende ; ---- diversificatie (spr. tIs) f. de verschillendmaking, verandering

--- diversifiëeren, afwisselen, verscheidenheid in iets brenSen, op verschillende
wijzen voorstellen, maken, toebereiden, enz.;
-- diversiteit, f. (lat . diversitas) tie
verscheidenheid, ongelijkheid, menigvuldig
held ; -- diversie, f. nw.lat. de afleiding,
andere wending; Mil. een zijdelingsche of
rugwaartsche aanval, een dwarsaanval; onverwachte wending, veranderde richting
verijdeling van zekere oogmerken ; ook ver
gedachten - afleiding, zorgenverdr9j--stroijng,
ving, afleiding; - -- divertiménto, n.
it. Muz. een tijdkortend, aangenaam muziekstuk, eerre soort van lichtgezette p o tp o u r r i, een stuk tot ontspanning, ver
verlustiging ; in Frankrijk de muziek -mak,
afzonderlijke bedrijven-stukenchd
op het tooneel, ook entre -a c t e s geheeten ; -- divertissánt , adj. fr. (spr.
—tisán) verlustigend, vermakelijk, aange-

-

naam, tijdkortend ; -- divertissement,
n. fr. (spr. —ti-s'mán) de verlustiging, uit
vermaak, tijdverdrijf; vroe--spanig,het
ger de op elkander volgende dansnommers
in eene opera ; nu een plein ballet, waarin

332 DIVIDEEREN -de afzonderlijke dansstukken zonder eigent lijken samenhang op elkander volgen ; Muz.
z. v. a. divertiménto; ook vervreemding, verduistering van goederen, enz.
divideeren, lat . (dividi^re) deelen, ver
onderzoeken hoe-deln,i ;Arth.
menigmaal een getal (divisor) in een
ander (dividend) begrepen is , of welk

gedeelte het eene getal van een ander is;

dividiitur, het worde gedeeld ; — divide et
i1n]) ra, verdeel en heersch ! verbreek de
eendracht uwer tegenpartij, om zoo des te
gemakkelijker te zegepralen (eene grond
staatkunde;-stelingvamchste
divide in partes aequt les, afgek. div. in part.
aeq., op recepten : verdeel het in gelijke
doelen ; — dividéndus, of afgek . dividénd, m. Arith. het te deelen getal,
het deeltal ; — de dividénde, of het
dividend , Kmt. de te deelen winst, het
aandeel, dat aan eiken deelhebber in eene
maatschappij naar verhouding zijner actiën
of inlagen op bepaalde tijden van de winst
wordt uitgedeeld ; — dividuum, n. liet
deelbare; — dividualiteit, f. nw.lat.
de deelbaarheid ; -- divizibel, adj. deelbaar ; — divizibiliteit, f . de deelbaar
lat. (divisio) de dee--heid;—vz,f.
ling, indeeling, inz. Arith. de deeling der
getallen, eene der 4 rekenkunstige hoofd
grootere of kleinere-bewrking;Ml.
legerafdeeling; — divisor, in. Arith. de
deeler, dat getal, waardoor een ander gedeeld wordt; - divisorilim, n. nw.lat.
een deelingswerktuig, de verdeelingsschijf
der uurwerkmakers; bij letterzetters: de
nijper, een werktuig ter vasthouding var, de
kopie en ter aanduiding van den telkens
te zetten regel.
Dividivi, pl. Bot. de peulen van eenen
boom (poinciána coriaria) in West- Indië,
die tot het zwartverwen en looijen van het
leder gebruikt wordt.
divin, adj. fr. (spr. diwèna; lat. divinus, a, um, v. divus, z. aid.) goddelijk, hemelsch, voortreffelijk, overheerlijk ; — diviniteit, f. lat. (divinttas) de godheid,
goddelijkheid.
divineeren, lat. (divindre, d. i. eig.
door goddelijke ingeving waarnemen) raden,
voorzeggen, voorgevoelen, waarzeggen; —
divinátie (spr . t ts) f. (divinatio) bet
voorgevoel , vooruitzien , het waarzeggen ,
voorspellingsvermogen, d i v i n a t i e-v e r m ogen — divinátor, m., divinatrix,
f. later lat. de waarzegger, waarzegster; —
;

divinatóriseh, adj. waarzeggend, voor
-spelnd.
Diviniteit, z. ond. divin.

divizibel, divizie, divisor, enz.,
z. ond. divideeren.

Divórtie ( spr. t=ts) n. lat. (divorttum,
v. divertérë, vgl. d i v e r t e e r e n) de schei
echtscheiding; — divorteeren,nw.--ding,
lat. uit elkander gaan, scheiden (van echtgenooten) ; g e d i v o r t e e r d, adj. gescheiden.

DOCEEREN.
divotamén2te, it. (van divóto lat. deco/us,
z. devoot) aandachtig en eerbiedig, niet
plechtigheid en waardigheid.

divulgeeren, lat. (divuigi re; v. vul pus,
volk) bekend maken ; — divulgátie ( spr.
t=ts) f. de ruchtbaarmaking, uitstrooijing,
verbreiding, bekendmaking ; — divulgátor, m., divulgátrix, f. de verbreider,
verbreidster.
Divulzie, f. later lat. (divulsi o, van
divell) re, vaneen scheuren ; vgl. d i v e 11 e er e n) de verscheuring ; — divulzief, adj.
nw.lat. verscheurend, losrukkend.
divus, a, urn, lat. goddelijk ; — divus,
m. de goddelijke, vergode, zalige; f. diva;
— divae inemoriae, goddelijker of zaliger
gedachtenis.

Diwan, z. divan.
dix, fr. (spr. dies) tien ; —

dixhui-

tain (spr. diz-witèn) fransche lakens, waar

ketting 1800 draden heeft; —-vande
dixième, f. Muz. een interval van negen
tonen of van een octaaf en terts; — dizain (spr. dizèn) Poet. een gedicht van
tien verzen, een dichtstuk uit tienregelige
stanzen of strophen bestaande.
d-ixi, lat. (van dic) re, zeggen) ik heb het
gezegd ; ik heb (mijne rede) geëindigd, ben
klaar; dix-i et anirnam salviiv'i., ik heb het
gezegd of beleden en mijne ziel gered (of
mijn geweten gerust gesteld).
do, f. it. Muz. de eerste toon in het octaaf, tegenwoordig in plaats van ut gebezigd.

do, lat., ik geef (van dare, geven); do ut
des, Jur. ik geef, opdat gij gevet ; do ut
facias, ik geef, opdat gij doet

Doalium of doarium, n . mid .lat.
(fr. douaire) Jur. het weduwbezit, z. v. a.
dotalium, dotalitium of dotarium.
Dobléro, m. sp. (van dolle, dubbel)
eens, kleine rekenmunt op Majorca =1 cent
ruim — doblón, m. sp. (it. dot/one,
dobblone, fr. daub/on) eene spaansche goud
dubbelstuk, dubbelpiaster, geldende-munt,
omstreeks 2 0 gl. naar den ouden muntslag
(z. ook piaster).
Dobra, eene port. goudmunt, thans
;

van 15000 reis = 43 gl. 2 0 ct.; in Brazilië heeft de dobra of dobla i ,o o o

reis 3 4 gl . a 6 ct. — dobráo (spr.
dobraon) eene goudmunt in Portugal van
21000 reis = 83 gl. 76 ct.; men heeft
daarvan halve, vijfde (lisbonine, moeda
d' o u r o), tiende (2 1 i s b o n i e), twintigste
(m i 1 r e i s) en vijftigste (goudcrusade) naar
evenredigheid.
doceeren, lat. (docére) leeren, onder
leervoordracht houden ; docéndd-wijzen;
discimus, al leerende leert men, of door anderen te onderwijzen, oefent men zich zelven ; — docent, ni. (dócens) een leermeester, inz. der nieuwere talen aan gymnaziën en hoogescholen ; — dociel, adj.
(lat. docilis, e) leerzaam, vatbaar, begrijpe;

lijk; gedwee, buigzaam; -- dociliteit, f.
(docilitas) leerzaamheid, vatbaarheid, gedwee-

DOCHM1t S
held; -- doctor, m. eig. een leeraar ; de
titel van den hoogsten akademischen graad
in de godgeleerdheid, wijsbegeerte, recht.sgeleerdheid, letteren, enz., inz. voor doctor
der geneeskunde, een met die waardigheid
bekleed geneesheer, arts ; — doctor bullatus,
z. ond. b u l l e — doctors- diplóma,
de oorkonde, het bewijsstuk van het doetorschap — doctoraat, n. nw.lat. de
waardigheid van doctor — doctoránduS, in. die zich den doctors -titel waardig
heeft betoond en op het punt staat van
doctor te worden ; — doctoreeren, doctor worden of willen worden ; ook de geneeskunde uitoefenen ; -- doetrina, fr.
doctrine, f. de geleerdheid ; de leer, wetenschap, kunst ; -- - doctr-iná el amieittá, voor
geleerdheid en vriendschap, de zinspreuk van
een aanzienlijk genootschap te Amsterdam,
opgericht in 1'188;— doetrinaal of doctrinair, adj. nw.lat. geleerd, wetenschap
; — doetrinairs, mn. pl. fr. eerre-pelijk
politieke partij in het jongste Frankrijk, die
den Staat naar wetenschappelijke theoriën
ingericht, en monarchie en demokratie ineengesmolten wil hebben ; — doctc, a, urn,
geleerd, bek aani voor eerre zaak ; - --- doet
male pingunt, de geleerden schrijven eerre
slechte hand.
Dochmius, m. gr. (van (lochrnios, dwars
gaande) of dochmische versvoet ,
Poet. een vijflettergrepige versvoet, waarvan
de eerste en de vierde lettergreep kort, de
overige lang zijn ( ---- -- __ -- ), P. v.
;

H.

;

;

gedenkwaardigheid.

dociel, dociliteit, z. ond. d o e e e ren.
Docimazie, f. gr. (van dokimádzein,
beproeven) de toetsing, inz.. der metalen ;
dociirnasia ?)ulmrnnuïn, de tongenproef ; doci-

masla medicamentör um et venendrur, de be,

proeving van artsenijen en vergiften ; -docimaziologie of docimastiek, f.
de toets- of proefkunde, de kunst om den
aard en de evenredigheid der elementen te
bepalen, die een erts uitmaken ; — doeimastikon, n. een onderzoekingsgeschrift,
toetsschritt; — docimáastiseh, adj. beproevend, toetsend.
Doctor, doctoraat, enz., z. onder
doceeeren.

Documént, n. lat. (ciocuréntum, pl.
documenta, van docére, leeren ; eig. wat tot
leering dient) de oorkonde, het bewijsstuk,

stuk ; docurnentum alt num, n een vreemd
bewijsstuk, dat niet onderteekend is door den
gene, omtrent wien bet bewijzen moet ; d.
discrétum, een stuk, dat den bijzonderen
grond der verplichting bevat ; d. ind'iscrrtum, een stuk, dat enkel de verplichting.
zonder den grond daartoe, bevat; d. insinuatiónis, het stuk der dagvaarding; d. p elzvdtum, eerre oorkonde, welke door een niet
gerechtelijk' persoon is opgesteld ; d.1;uuublicum, eene opentlijke, van de overheid komende oorkonde ; d. quasi publicum, eene zoo
goed als opentlijke oorkonde, d. i. die floor

-'
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eetden notaris vervaardigd en door drie getuigen onderteekend is , d.

re férens, eene

oorkonde, die op eerre andere betrekking
heeft, of waarin eene andere aangehaald,
daarop verwezen wordt ; d. reldtum , de
aangehaalde oorkonde ; documenta norzter
reppérta, nieuwelinge ontdekte oorkonden of
bewijsstukken ; . — documentair, adj.
oorkondelijk, volgens echte, geldige stukken ;
--- documenteeren, inw.lat. met oor
staven, in rechten geldig bewijzen,-konde
iets met bewijsstukken voorzien ; -- g e d oc u m e n t e er d, adj. met bewijsstukken gestaafd.

Dodáne, m., z. dos d' a n e ; — dodarium, z. d o t a r i u m ond. dos.
Dodekadiek, f. gr. (van dod ka, twaalf)
of dodekadisch systeem, n. Arith.
liet twaalftallig stelsel (van Leibnitz) ; —

dodekadaktlon, n., z. duodenum :
-- dodekadéltos, f. (van déitos, tafel,
schrijftafel) de vet der 12 tafelen bj de
oude Romeinen ; --- n.
of dodekaéder, in. Geom. een twaalf

pentagonale dodekaëder,-vlak;—
een door 12 regelmatige vijfhoeken ingesloten ligehaam met 2 0 hoeken, 3o kanten en
10 0 diagonalen ; --- rhomboïdale dodekaëder, een door 12 vierhoeken ingesloten ligehaam ; — triangulaire of
pyramidale dodekaëder, eerre dubbel zeszijdige pyramide, een door 12 drie
begrensd ligchaam ; — dodeka--hoekn
ëdraal–getallen, die pol ygonaal -getallen
(z. aid.), welker derde verschillen gelijk 27
zijn, als: 1, 2O, 8't, 2 2 0, 1 j 6, 816, enz., en
welke men verkrijgt door van het 9voudig
quadraat eens getals het 9voud des wortels
af te trekken, bij de rest 2 te voegen en de sons
niet de helft des wortels te verinenigvuldigen,b.v.O[( 2 ><9)—(-2X9)-f-l]l
8r = [(3 2 9)—(3X9) -f- 2]X1(, enz.;
dodekafidisch, adj. gr.-lat. in twaalven of twaalfvoudig gespleten ; — dode
-kagon,
ln gr. een twaalfhoek; — dodekagonaal - getallen , die polygonaal- getallen, welker tweede verschillen gelijk 10 zijn, als: 1, 12, 33, 6!, 106,
156, enz., en welke men verkrijgt als men
een geheel getal met zijn 6 woud min t
vermenigvuldigt, b. v. ï2 2X(10 -i) ; 33
=3X(15-t), enz. ; — dodekagynia, f.
Bot. twaalfstijligen, eene orde van de 11 de
klasse 'van L. ; — dodekagyniseh, adj.
twaalfstijlig — dodekandria, n. pl.
twaalfhelmigen, planten met meer dan 10
en minder dan 2 0 meeldraden in eene tweeslachtige bloem, de 11 de klasse in het stelsel van L. ; — dodekándrisch, adj.
daartoe behoorende — dodekapetáliseh, adj. twaalf bloembladeren hebbende ;
--- dodekarehie, f. de heerschappij der
twaalf — dodekárchen, m. pl. de
twaalfmannen, de leden van den raad der
twaalfheerschers — dodekatemorion,
n. het 12deel van eenen cirkel;—dode;

;

;

;

;
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katheon, n. liet algodskruid, het welk
onder de primulaceën behoort — dodiehédron, n. eene figuur met twaalf zij;

den en twaalf hoeken.
Dodo, z. d r o n t e.
Dódola, f., pl. dódole of dodólen,
in Servié meisjes, die des zomers dansend
en zingend van huis tot huis gaan, terwijl
zij haar naakte lijf enkel met bloemen en
loof gesierd hebben.
dodon2eïseh, dodónisch (gr. dodondz os, a, on), het dodonoeïseh orakel, het oudste grieksche orakel in een' overouden tempel van Zeus te Doddna in Epirus.
Dodrans, m. een oud -roan. gewicht van
9 u n c i a; of als vochtmaat = 4 sext a r i ua s; in 't algemeen drie vierde deelen.
Doe, chineesche inhoudsmaat, die op
100 handvollen wordt berekend.
Doear, m. arab., in N. Afrika de tentenkring der arab. legerhoofden, uit 10 en
meer tenten bestaande.
Doeásji, m.pl. turk. personen, die bijzonder niet de zorg zijn belast om voor den
sultan te bidden.
Doechoborzy of doechoborzen,
m. pl. (van den sing. doechobórez) russ. (v.
doech, geest, en bórotsja, worstelen, kampen)
eig. strijders des geestes, eene gr. christel.
secte in Rusland (hoofdzakelijk in de vruchtbare steppen van de Krim), die de drieëenheid verwerpt, Beene kerken of priesters
heeft, en den eed zoowel als de krijgsdienst
voor ongeoorloofd houdt.
Doedoe, z. d r o n t e.
Doegong of doegoeng, m. (maleisch doeyOng, javaansch doeyoeng) de zeekoe , een tot de walvischsoorten behoorend
zoogdier in den Indiscben oceaan, dat waar
fabel van de sirenen en meer--sch.tode
minnen aanleiding heeft gegeven.
Doema, f. russ. (v. doematj, denken)
de raad, raadsvergadering; het stadhuis,
raadhuis; doema eener orde, z. v. a.
ordeskapittel.
Doenálma of liever doenánma, n.
turk. (doenánma, toebereidsel, vermaak, feestelijkheid, van dónán -mak, passiv. van dónatmak, uitrusten, in orde brengen) een turkscb.
volksfeest., dat 7 dagen en nachten opentlijk
door vermakelijkheden wordt gevierd na eene
groote overwinning, de geboorte van eenen
prins, de eerste intocht eens sultans in de
stad, en z.
Doerbar of d a r b a r, n. (perz. darbár,
woning, vorstelijk hof, gehoorzaal) de och tend-opwachting bij een' indischen vorst;
de staatsraad.
Doerra, f. arab. eene soort van gierst,
waaruit brood wordt gebakken in Arabië en
N. Afrika.
Doery, m. ongebleekt oostind. katoen;
— doeryagra, m. blaauw en wit gestreept oostind. katoen.
Doesack (slay. toesak, v. 't oudslay.
tengsati-seng, strijden, kampen, bong. toesdz),

in. een vroeger gebruikelijk kort, breed,
krom zwaard, met eene opening in plaats
van gevest tot handvatsel.
Dog, m. een groote engelsche hond.
Dogána, f. it., z. v. a. douane.
Dogándsji-basji of dogand, de,
grootvalkenier des turkschen keizers.
Doge, m. it. (spr. dó-dzje; van 't lat.
dux, genii. ducis, aanvoerder) de heervoer
hertog, een titel van het voormalig op--der,
perhoofd der regeering te Venetië en te
Genua; — dogaat, n. het ambt of de
waardigheid van eenen doge; — dogále,
m, een staatsiekleed der venetiaansche edelen ; — dogáta, f. 't paleis van den doge
te Venetië.
Dogger, dogboot of doggerboot,
f. (van 't oud-nederl. dogger, kabeljaauw,
eig. zeehond, zijnde d o g ge r niets anders dan
dog, hond) een vaartuig voor de vischvangst op de Doggersbank.
Dógma, n. gr. eig. meening (v. dokëln,
meenee, gelooven) eene leermeening, leer;
eene leerstelling, een leerpunt, leerstuk, een
t h e o 1 o g i s c h d o g m a, eene geloofsstelling,
een leerstuk des gelor€fs, geloofsartikel ; —
dogmatiek, f. de leerkunst, het leerstelsel eener wijsgerige school of godsdienst
partij, inz. de stelselmatige of weten -scholf
kennis der christelijke geloofs--schapelijk
leer, met uitsluiting van de leer der plichten of de moraal ; — dogmaticus, ni.
een leeraar der geloofsleer; de aanhanger
van een' bepaalden leervorm in deze of gene

wetenschap : zoo droeg b. v. in de genees
vroeger den naam van dogmatici-kunde
die secte, welke door redeneering het wezenzelf der ziekten en bare verborgene oorza
trachtte op te sporen ; — dogma--ken
tisch, adj. leermatig, in den onderwijs
leerstellig, inz. de christelijke ge--ton;
loofsleer betreffende ; —dogmatizeeren,
leerstellingen, geloofsartikels voordragen, ook
op beslissenden toon spreken ; valsche of
gevaarlijke leerstukken opwerpen ; — dogmatieísmus of dogmatísmus, n. in
't algemeen de streng wetenschappelijke leerwijze of voordracht; inz. eene iets als waar
en zeker stellende leerwijze in de wijsbegeerte, in tegenst. met het k r i t i c i s in u s
en skepticisinus — dogmatist, m.
een aanhanger van het dogmatismus ; in 't
algemeen een stout beweerder; — dogmatolatrie , f. blinde gehechtheid aan
een' bepaalden theol. of philosoph. leervorm;
-- dogmatologie, f. de leer der geloofsstellingen ; — dogmatopaeie, f. het
uitvinden of vormen van leerstellingen.
Dok, n. (eng. doch, deensch doche,
zweedscb docka ; mid.lat. doga, do/ia, donza, gracht, muur of insluiting der gracht,
lat. doga, een vat, gr. doché = dochëion,
vat, waterkom) eerre door kunst gemaakte,
met deuren afgeslotene waterkom, tot opneming van schepen. (Men beeft natte en
droge dokken; de eerste bekleeden de
;
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plaats eener haven en ei1ige ligplaats; le
tweede, uit welke het bij den vloed inge1a
ten water Of met de ebbe wegvloeit. Of uitgepornpt wordt, dienen tot het onderzoeken
en kalfateren der schepen.
dokëtisch, adj. gr. (van doIacn, schijnen, meenen, wanen) op schijn, meening of
waan berustend of daarop gegrond ; dokëten, m. p1. christen-secten der eerste
eeuwen, die Christus gedurende zijn leven
op aarde niets dan een schijnligchaan toeschreven.
Do1bra, f. lat. (v. (loldre, behouwen)
eig. bijl, schaaf; Chic. het kriilsw . ze verband (de naam is ontleend van de spiraals wijze gangen, welke met de opgerolde schaafkrul overeen komen).
(101cc, it. (spr. dôltsje ; = lat. lulcis, e),
(iolcenzfnte en dolcidto (spr.
lijOto), ook
con (lolcezza, con dolce maniéce, %lnz. liefelijk, zoetvloeijend, zacht, feeder, aanvallig;
- dolcissimo, zeer zacht ; - het uIolce far
aiénte, het zoete uietsdoen, het ledig-zijn,
ledig-loopen ; -. dolce—fluit, eene verouderde dwarsfluit ; eene fluitsiem der orgels; - dolciaan, z. dulciaan.
Dolehen of dölchlein, ti. hoogd.
de naam eener oude lotharingsche zilvermunt, zoo geheeten naar den stempel, die
een' uit de wolken komende dolk voorstelt.
Doleóncen, t. p1. ft. (doléaaces, van
t lat. doP1 9- e, smart gevoelen, klagen) klaag
liederen, weeklachten ; bezwaren ; - dolénte,
dolenteménte, dolorosarnénte, dolorOse of doLorOso, ook con dolóre of con duôlo (spr. d (i m),
it. Mu z. smartelijk, weemoedig, klagend, treurig; - doleeren, zijne klachten inbrengen, b. v. tegen te hoogen
aanslag in de
belasting.
Doleriet, n. (van 't gr. dolerôs, bedrie
; vgl. a p a t i e t) Min. de vlotgroen- -gelijk
steen, eene delfstof uit veldspaath, augiet
en magneet-ijzer samengesteld.
Dolfijn, z. delphijn.
dolichocërisch, adj. N. Ft. gr. (van
(101ilCOs, lacg) met lange voelsprieten
doliehodërisch, adj. met langen hals;
- dolichopódisch, adj. laugvoetig.
Doliehos, m. gr. Bot. de slingerhoom,
welke tot de familie der peutdragers behoort.
Dolirnan, z. dollman.
Dohum, m. een pooisch gewicht van
iiiim 11 centenaar ; eene niaat voor natte
raren63 37 liter; ook lat. eene too ; -doliôlum, n. een vaatje, tonnetje;
dolioldisch, adj. naar een tonneije gelijkende, vatvormig.
Dollar, m. eng. (van daalder, thaler)
een daalder, verdeeld in 100 centen, ongeveer = gi.
Dollman of dolirnan, m. uit het
bong. (dolrnOny, turk. dôlâmnân, (1, ôldmah,
dhdlârna/i, boh. (loloman, fr. doliman) het
wambuis, vest, een kort onderkleed met afhangende mouwen, ondei den pels der huzaren.
--

,

-

Dóllondsche verrekijker,, ook
kortweg dollond genoemd, m. een achromatische (kleurlooze) verrekij ker, die gemaakt is of door den Engelschman John
1) 0 1 1 0 fl d, (gest. 1761), den uitvinder der
uit crown- en Llintglas samengestelde aebromatische kijkers, Of door diens zoon, Of wel
door anderen volgens de door hen uitgevondene en verbeterde inrichting.
Dolmen,f. (van 't armor. dol voor taal
of tOl, laid, en mean of men, steen) een
celti sch steenaltaar, opgerichte steenen of
rotsblobken, in horizontale Egging op voetstukken van de zelfde stof geplaatst, welker
oprichting men aan de I)ruïden toesclirijft,
z. v. a. cromlech.
dólmetschen, hoogd. (spr. —sjen;
het naast van slay. oorsprong, z. beneden)
uit cciie vreemde taal in eene bekende, inz.
mondeling, overzetten, vertolken ; - dolmetseher of dólmetsch, m. (russ.
tolinatech, poolch tlumocz, bong. tobndcs,
tataarscb toelmasch, lurk.-perz.-arah. tan/ciamân, tar(l,cjoelnân, toerd,cjoeinân, v. 't arab.
tardsjama, overzetten, vertolken) een overzetter, vertolker, tolk.
Dolomiet, m. (fr. doloinie) Min. eene
uit kootzuur, kalk- en taikaarde bestaande
kaiksteensoort, zoo geheeten naar den franschen geognost D 0 t 0 m i e u (gest. 1801),
die het eerst de eigenschap daarvan deed
kennen.
(101or, m. lat. (v. (iolgre, smart gevoeleui)
smart; dolOres, p1. smarten, weeën ; - dolorosa, z. mater dolOrosa ; --- dolorose, z.
dolente.
Doiphijn, z. delphijn.
dolus, m. lat. het bedrog, de list; inz.
het oogmerk om iemand te benadeelen, opzetielijke beleedigin ; dolus bonus, Jur. eene
goede, d. i. veroorloofde, onschuldige, welgemeende list; (1. ex propos)to, een opzettelijk bedrog; d. malu.c, eene slechte, scha
delijke list, argtisiigheid ; dolo mob, arglistiger wijs ; dolus maniféstus, een handtaslelijk, klaarblijkelijk bedrog ; d. praesOmtus,
een onderstetd, 'vermoed bedrog; - dolöse,
hedriegelijk, arglistig, opzettelijk benadeelend.
Dom, port., z. v. a. don (z. ald.).
Dom, m. (mid.!at. doma, later gr. OPine,
U., CII fr. dOoie, koepel, koepeldak, it. domo,
duomo, hoofdkerk, van 't lat. domus, huis,
bij verkorting voor doinus (lei of domini,
huis Gods of des 1 ieren ; eene andere, maar
min waarschijnlijke afleiding is die van D.
0. M., de voorletters van (leo optimo mcximo, aan den besten grootsten god (gewijd),
het opschrift van Jupiters tempel te Rome
en later dat van vele christen-kerken, welke
letters het oukundig volk als din woord
las); z. v. a. doinkerk, eene boofdkerk
van een aartsbisschop, bisschop of kapittel,
in Z .i)uitschland ook m U n 5 t e r geheeten;
de hoofdkerk eener stad; inz. eene kerk met
een koepeldak, en in ruimer beteekenis ieder
koepetvormig lak, en groot gebouw met zulk
g
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een dak ; — domkapittel, n. het kapittel of collegie der kanunniken, kapittel -,
stichts- of domheren aan eerie bisschoppelijke of aartsbisschoppelijke kerk ; -- dom scholen of stichtsscholen, f. pl. in
de middeleeuwen die scholen, welke bij (Ie
domstichter of kathedraalkerken bestonden
en door geestelijken bestuurd werden; zij
dagteekenen hoofdzakelijk an Karel den
Groote; in die scholen werd gewoonlijk alleen het trivium (z. ald.), zeldzamer al
de zeven vrije kunsten onderwezen.
Domein, f. (fr. le domaine; van 't mid.
lat. dornanium, oud -lat. clomin um) heer
dominos, heer) het erfgoed,-schapij,vn
kroon- of kamergoed; de eigendom van den
vorst of den staat, waaruit zekere inkom
getrokken worden, die soms tot be--sten
paalde oogmerken bestemd zijn ; zij zijn
deels vervreemdbaar of kunnen verpacht
worden, b. V. jacht en visscherij, heide - en
duingrond, enz., deels onvervreemdbaar, zoo
als paleizen, tuinen, kroonjuweelen, enz.;
— domein — inspecteur, m. de opziener over zulke goederen.
Domen, pi. (eng. doom, z. ald.) oud
-friesch
rechtszittingen.
domesticus, a, um, lat. (van domus, huis)
huiselijk, tot het huis of de familie behoorende; inheemsch, inlandsch ; — rlomestica
cautio, f. handschrift ; d. persma, f. een
huisgenoot; d. jura, pl. de inlandsche rechten, landsgebruiken; testes domestici, lat. de
huiselijke of huisgetuigen ; furtumn áomesttcum, m. een huisdiefstal ; -- domestiek,
m., fr. domestique, pl. domestieken,
huisbedienden, dienstboden, knechts en meiden ; ook huisgenooten ; — domesticeeren, nw.lat., verhuiselijken ; huiselijk of
tot huisdier maken ; -- domestic tie
(spr. t ts) f. de verandering van wilde
in tamme of huisdieren, temming, tammakino ; — domesticiteit, f. huisgenoot
-schap.
Domicella, f. mid.lat. (verkiw. van
het lat. nom )'na, gebiedster, vrouw) eene
stiftsdame, stiftsjuf er; — domicellus,
m., pl. domicelli (verkiw. V. dominus,
heer) een jonge dom- of stiftsheer, die nog
Beene zitting of stem in het kapittel heeft;
--- domicellus, domicella, eertijds
ook de titels van prinsen en prinsessen.
Domicilium of domicilie, n. lat.
(van domus, huis) de woning, behuizing,
woonplaats, huisvesting, het verblijf; Kmt.
de plaats, waar een wissel ter betaling is
aangewezen domicilie kiezen, eene
plaats en woning aanwijzen, waar men te
bespreken, te dagvaarden is, enz.; d. citándi
et executánrl2, tie vaste woonplaats, die,
waar men zijn beroep uitoefent; dornicilium
habitatiónis, de woonplaats ; d. originis, de
geboorteplaats; d. necessarum, het gedwongen verblijf; cl. voluntarium, de vrijwillige
verblijfplaats; -- domiciliëeren, nw.lat., woonachtig, gezeten zijn; ook eenen
;
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wissel, die betaalbaar is op eene plaats,
waar geen wisselhandel plaats heeft of waar
de acceptant geene fondsen heeft, ter betaling op eenti wisselplaats aanwijzen ; de
wissel zelf heet dan gedomicilieerde
wissel; -- gedomiciliëerd adj. woon
woon gezeten; — domi--achtig,medr
cilaat, n. de aangewezen betaler van een'
gedomiciliëerden wissel ; — domiciliair,
adj. nw.lat. liet huis of de woning betref
domiciliair bezoek, de-fend;
huiszoeking; -- domic nium, n. lat. de
maaltijd te huis; — domificätie (spr.
t=ts) f. nw.lat. de verdeeling des hemels
in twaalf huizen (bij sterrewigchelaars); —
domif eeeren, in huizen verdeelen.

Domina, domirae, domineeren,
domino, z. ond. d o m i n u s.
Doininoterie, f. fr. (van domino, bont,
gemarmerd papier) de handel in gemarmerd
en ander gekleurd papier, in behangsel,
enz. -- dominotier, in. (spr. —tjé) een
handelaar in bont- of ander behangselpa
-pier,ntkam.
dominus, m. lat. (van (loflus, huis)
eig. huiseigenaar, huisheer; in 't algemeen:
de heer, eigenaar, het hoofd des huizes;
dominus (lirectus, de erfgrondheer ; d. te?t(ii,
(le leenheer; d. hereditargus, de erfheer,
erfelijke beer; d. proprietdtis, de eigenaar;
d. secundar`ius, de achterleenheer; -- d.
usufructuar)us of uti!-is, de vruchtbruiker;
dominus ('obiscurn, de Heer zij met u)
groet des priesters aan riet volk bij 't begin (Ier altaardienst, waarop koor en gemeente antwoorden : et cum spirito taco;
ontleend aan Ruth IV, vs. 22) ; --- do—
mine (vocatiwus van domrus), Mijnheer,
heer, de titel, dien men in de wandeling
aan ale protestantsche geestelijken in Neder
geeft — domina, f. de gebiedster,-land
de vrouw des huizes; abdis; -- domino,
m. it. eg. heer; inz. een geestelijke; de
winterkleeding van een geestelijke , die
hoofd en gezicht bedekt, van daar een
maskerkleed, maskermanteI, verinommingskleed ; ook een spel, bestaande uit lang
vierkante stukken van ivoor of been,-werpig
doorgaans steenen genoemd, die op Bene
zijde met oogen of punten zijn geteekend
(zoo geheeten, omdat ieder speler er naar
streeft om domino, heer of meester te vorden, d. i. zijne steenen het eerst af te zet
domino maken, domino zijn,-ten)
dat spel winnen, den laatsten steen aanzet
; — dominica, f. lat. (dominica, scil.-ten
dies, van domin cus, a, um, den Heer betreffend, hem toebehoorend) (ie dag des Heren, zondag; ook (scil. domus) eene (bis
herenwoning; — dominica in-schopelijk)
albis (stolis), de witte zondag, eerste zondag
na Paschen, z. V. a. q u a s i m o d o g e ni t i;
dominico merliánza, de zondag Judica (z. ald.)
in 't midden der vasten; dom. olivcir°um of
palmrum, de palmzondag; — domini;

;

-

;

cãle, m. de witte avondmaalsdoek, die in

DON

—

de r. kath. kerken den comumiinicarih n wordt
ondergehouden ; (tomini(vles lecti&nes of dominicaliën, z. v. a. perikopen (z.
ald.); ook een oud hoofdhulsel der vrouwen,
^ aar mede zij ten b. avondmaal gingen ; —
Dominicãnen, m. pl. monnik ( n, tot (le
orde an St. Dominicus of Domingo
le (} u z in an (gesticht in 1 5 l2 te Toulouse) behoorende, ook Predicatóres of
Predikhoer en genoemd, wegens hunne
bestemming om tegen de ketters te prediken) thans alleen nog in Spanje en Portugal gevonden) ; — dominicum, n. het
kerkvermogen, de schat der kerk; -- domineeren, lat. (dominuri) heerschen, beheerschen, gebieden, den heer spelen ; het
wordt ook gebezigd van verhevene plaatsen,
var welke men eene zekere uitgestrekt
overziet, of die de lager liggende-heidlans
in bedwang houden : uitsteken, overzien, beheerschen, bestrijken, kunnen beschieten ;
— dominant, adj . heerschend, sterker, de
overhand hebbende ; — dominante, f.
Muz. de heerschende quint van den toon,
waaruit een stuk gezet is ; — domin^tie (spr. t=ts) f. de beheersching, heer
overmacht, geweld — domi--schapij,
nátor, ni. de heerscher, beheerscher; f.
dominátrix ; — dominium, n . de
heerschappij, de macht over iets, liet recht
van beheer of eigendom ; de eigendom-zelf,
eene vrije bezitting, het gebied, riddergoed;
dominium analogicum, een beperkt eigen
d. civile, burgerlijk eigendons -domsrecht;
d. diréctum, oppereigendom (zonder recht
van vruchtgebruik); rl. divinum, goddelijk
eigendom; d. erngnens, oppereigendomsrecht
van den staat, het recht van onteigening
van gronden, het afbreken van huizen, enz.
tot welzijn van het algemeen; d. fetum,
gewaand, als voorhanden aangenomen eigendom; (t. humdnuna, menschelgk eigendom;
dl. irrevocabile, onherroepelijk eigendom; rl.
libh-um, vrij eigendom; d. miners plenum,
onvolkomen, beperkt eigendom ; d. naturdle,
natuurlijk eigendom, uit het volksrecht voort
d. plenum, volle eigendom; d.-vloeind;
publicum, openbaar eigendom ; d. restrictum, z. V. a. d. minus plenum-; (l. revoeab' le, herroepelijk eigendom; d. suholtérnum,
een ondergeschikt eigendom ; cl superr us,
z V. a. d. Birectum; r1. utgle, liet recht
van vruchtgebruik, in tegenstelling met cl.
(birectum; (1. serum, waar eigendom.
Don, sp., of dom, port. m. (uit liet
lat. dominus) heer, een titel voor mannen
van rang en aanzien in Spanje en Portugal,
gelijk donna, port., dona, sp . (spr. clénja)
die voor aanzienlijke vrouwen is; beide
titels staan enkel bij de voornamen ; P. V.
;

Don Pedro, Doin Miguel, dona
Christina ; voor de enkele geslachtsnamen gebruikt men renhor, senor, senhora, senora (z. die woorden); ---- donna, it. (van 't lat. dorn"ana, vrouw, nieesf eren, gebiedster, geliefde, minnares.
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(long, donans,

enz., z. ond. d o n u m.
ailkorlinn v. Donatus, z. ald.
Donacieten, z. oud. d o na x.
Donarium, m., pi. doparia of doDonaat,

narlën, olrergiften, geschenken, vereeringen.

donatair, donatie, donatief, z.
ond. dop u in.
Donatus , m. eene lat.. spraakkunst
voor (le scholen, zoo geheel en naar ,E I ins
1) o n ii 1 ii s, een' beroemd' rom. taalleeraar
der i_de eeuw ; tot in de t 5de eeuw de
benam irti; van iedere latijnsche spraakleer
voor eer stbeginnenden ; ---'- donatísten,
m. pl. eene chr. secte in de Dle eeuw,
door bisschop D o n a t u s Magnus te Carthago gesticht.
Donax, m. gr. (eig. riet, pijl) de drie
driehoekige schelp; Bot.-hoeksdblt,n
tuinriet, cv Arisch riet; — donacia, n.
pl. rietkevers, welke op waterplanten en
voornamelijk op riet leven ; — donacieten, m. p]. versteende driehoeksdoebletten.
Donderdag, ni . (duitsch donnerstaq,
eng. thfzursday, zweedsch thorsrlaq, deensch
thorsda;rj), de vijfde dag der week, zoo ge-

heeten ter eere van den duitschen God Donar of T hor (z. aid.), die over wolken en
regen gebood, en zich door bliksem en donder aankondigde ; (de fr. benaming j e u d i
^ spr. j zj] is gevormd uit het latijn jovis
(lies, de dag van Jupiter ;) —witte dons
derdag, bij de M. K. de donderdag vóór
Paschen (bij de Duitschers groene, bij de
Franschen heilige donderdag geheeten);-

vette donderdag

(jeudli gras),

de don-

derdag na aschdag ; — donder -machi-*
ne, f. fr. een werktuig tot nabootsing des
donders op liet tooneel.
doneeren, don gratuit , zie onder
lionu in.
Donjon, nl. fr. (spr. (lo^zzjón-) slottoren, vestingloren ; kerker.

Donna, z. ond. don.
Don Quixote, naar de bedendaagsche
„peiling D o n () u i j o t e, m. S. (spr. —kichOte) of don Quichotte, fr. (spr do^a
kisjótt), eel] +lo t en d ridder, zot avonturier,
avontuurlijk ridder of wreker der onder
eigennaam des dolenden-drukten;ig.
ridders van l a Vi a n c h a in den beroemden
satirischen roman (les spaanschen dichters
(', e r v a n t e s -- donquixotiáden (spr .
ti=isi), ot' donquichoteriën, f. pi.
;

avontuurlijke malle streken en vertellingen;
— donquiehotismus, n. (ie gekkelijke
zucht naar avonturen.
donumn, n., p]. dona, lat. een geschenk,
eene gift, gave ; tionfm continentiae, de gave
der onthouding, tIe kuischheid ; (lams .% doeéndi, de gaaf van te onderwijzen; dopopa
glratuitunn, 1n. lat ., don gratuit, n. fr.
(spr. don g,a-twi) eene vrijwillige gift of
opbrengst ; dona paraphernatta, n. p]. bruidsof huwelijksgeschenken — doneeren (lat.
dondrc), schenken, hesciten [.en ; - dÓnans,
,

;

.)
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m. de schenker, gever -- donatair of donatarius, m. nw.lat. de geschenkaannemer,
begiftigde; — donatie (spr. f ts), f. (lat.
;

donatio) schenking, gift, inz. eene gerechtelijk gedane gift of schenking; donath
ad pias causas, eene schenking tot weldadige stichtingen ; d. condiliion6fa, eene voor
schenking; (l. ho-nhris causa,-wardelijk
een eergeschenk; d. illicita, ongeoorloofde
schenking; d. impropr7a, een oneigentlijk,
niet enkel uit mildheid soortvloeijenil geschenk; d. inofcifisa, Bene met den plicht
strijdige schenking, d. i. zulk eene, waarbij
de gever zijnen plicht jegens zijne erven te
kort doet; d. -inter virum et uxörum, eene
schenking tusschen man en rouw ; d.inter
vices, eene schenking bij levenden lijve;
d. mortis causa, schenking in geval van
overlijden (die echter, wanneer de dood niet
volgt, altijd kan herroepen worden); d. onerósa, eerre met opoffering verkregen schen
d. pure, eene onvoorwaardelijke schen--king;
king; d. recipróca, een wederzijdsch geschenk ; d. reldta, eene op verplichting gegronde schenking; cl. remuneratoria, eene
vergeldende, uit dankbaarheid voortvioeijende
schenking; d. sub modo, schenking tot een
bepaald doel ; — donatief, n. (lat. (ionati vum) of donatief– gelden, z. v. a.
donum gratuitum (z. aid.) — donator,
m. de schenker, vermaken ; — donatrix,
f. de schenkster.
Doom, n. eng. (spr. doem; goth. doms,
verwant met ons verdoemen, lat. damnáre)
de uitspraak, het vonnis; —doomsday,
m. ( spr. (ioemsclee) de gerechtsdag; -doomsday–book, n. eng. (spr. — boek,)
het groote engelsche leen- of grondboek, ver
onder Willem den Veroveraar. -vardig
Dóppia, f. it. (d. i. eig. dubbele), eene
ital. goudmunt van verschillende waarde,
ook pistool geheeten : te Venetië 10
gl. 10 ct. ; te Lucca = 7 gl 99 ct.; te
Modena = 9 gl. 88 ct. ; in den Kerke = 8 • gl.
lijken Staat.: die van Pius VI. =
26 ct. ; van Pius VII. 8 gl ?0 ct., de
doppia romana nuova = 8 gl. t
ct. ; in Sardinië sedert 18 21 = 9 gl. 5ii
ct. ; de oude van 1 785 = 13 gL H ct.,
die van 1786 en 1797 = 13 gl. 57 ct..;
op Malta (louis dor) -- 11 gl. 58 ct. (allen naar innerlijke waarde); — doppiétta of doubletta, f. eene goudmunt in
Sardinië van 3 lire, = >i gl. 68 ct. ; —
rlopplo, Muz. dubbel ; t/uppio uso, Kmt. dubhele vervaltijd.
Dorach, m. eerre arab. maal, omtrent
1 liter.
doreeren, fr. (darer; van 't lat. decuróre, van aurum, fr. or, goud) vergulden
bij hoedenakers het vilt van Benen hoed
met fijn haar overtrekken ; oneig. bemantelen, vergoelijken ; --- dorade, f. de goud
een prachtig schoone visch in de-karpe,
Atlantische zee; -- dorage, f. (spr. —
á-: j') of doreering, f. de vergulding ;
;

bij hoedenmakers: het overtrekken van 't
vilt met fijner haren ; --- f. het
verguldsel.
Doreloterie, f. (vgl. het oudfr. dorelot, lieveling, waarsch. van 't angels, deOrling, eng. derlinr:, (ierling, lieveling, v. deore,
dear, lief, dierbaar) allerlei band- en lintwaren en franjes van garen en zijde.
Dorema, n. gr. Bot. de ammoniakplant,
door Szowiz op eene reis in Perzië ontdekt, de moederplant der ammoniakgom.
Dor– emoel,n. het oostindisch gebloemd
neteldoek.
Doris, gr. vrouivenn.: de rijkbegaafde
rijke begiftigster of geefster, ook verkleind

Dorilis.
Dorismus, n. de krachtige, harde en
ruwe uitspraak (dorisch dialect) en
volkseigenaardigheid der Doriërs, een oudgr. volksstam ; in tegenst. met het a t t i
-eismuno;—drisch,aj.
den Doriërs eigen; — dorische bouworde, de oudste en eenvoudigste gr. bouworde,,
naar den zelfden volksstam benoemd; zij heeft
nagenoeg het karakter der toskaansche, maar
verschilt daarvan in proportie en versiering.
dormant, fr. (spr. dorinán, v. dormir,
lat. dormire, slapen) slapend, rustend; —
dormant, m. een pronkgerecht, versierde
schotel, die tot op het einde van den maal
tafel blijft; — dormouse (spr.-tijdop
s=z), 1. eene slaap- of nachtmuts; een slaap
rijwagen ingericht om in te sla -wagen,
een slaap--pen;dormitf,.wla
middel ; — dormitorium, n. lat. de
slaapzaal, inz. in kloosters; de begraafplaats.
doodenakker.
Dorophaag,m.gr. (van dóron, geschenk,
en phapf' ,n, eten ; een door Rabelais gesmeed woord), een geschenken vreter, iemand,
die enkel van geschenken leeft.
Dorothéa, gr. vr.naam : geschenk Gods
(vgl. T 11 e o I1 o 0 r); ook eene soort van waternimf.
Dorstenia, f. Bot. eene netelplant van
zweetdrijvende kracht, zoo geheeten naar den
duitschen geneesheer Dorsten.
(lorsum, n. lat. de rug; bergrug; de rugge- of keerzijde; in dorso of in tergo (z.
t e r g u in), op rte keerzijde (b. v• van een'
wissel. enz.); — dorsaal, adj. nw.lat.
beter dorsuaal (later lat. dorsut lis, e)
wat tot den rug betrekking heeft, b. v.

dorsale displicirie, dorsale tucht,
ruggetucht, geeseling; dorsale wervelen, Anat. ruggewervelen ; -- dorsibranchisch, adj. lat.-gr. N. H. kieuwen
op den rug hebbende — dorsipáriseh,
adj. nw.lat. de jongen op den rug barende;
— dorsipédisch, adj. de voeten op den
rug hebbende.
Dortmannia, f. trot. eerre soort van
klokbloem.
Dorure, z. ond. doreeren.
(los, C. (gen. (iClis ; van do, ik geef, dgre,
geven) lat. Jur. naar het rom. recht : het
;
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dosseeren (van 't fr. dos, rug, dossier,
huwelijksgoed, uitzet, de bruidsgift, bruidleuning), schuins doen afloopen , hellend,
naar het duitsche recht : de door
schat
;
glooijend maken, b. v. eenen dijk ; — dosden man
aan de vrouw gegeven lijftocht,
seering, f. de helling, glooijing b. v. van
weduwgoed, weduwgift; dos adventilTh, Ju r.
eenen wal, oever, enz. ; — dosseerhet huwelijksgoed, dat uit het vermogen
van andere personen dan dat des vaders en plank, f. een glooijingsmeter, eene hellingsmaat.
vaderlijke bloedverwanlen in rechte opklim dotaal, dotatie, dotalium, domende linie komt ; d. aestimn ita, bruidschat,
tarium, doteeren, enz., z. ond. dos.
welks waarde door schatting bepaald is ; d.
Dothiëen of dothioon, m. gr. Med.
cauta, d. con fessdta of d. const'ituta, een bedoneene bloedzweer -- dothinenterie of
gen of toegezegde, maar nog niet gegeven
dothinenteritis, f. (van 't gr. dothién,
hruidschat ; d. ino( ciÖsa, een onplichtmat.ig
puist, bloedzweer, en ënteron, ingewand) de
uitzet,
d. I. onevenredig, dat de andere erven
onderbuikszenuwkoorts, dus geheeten, omdat
des gevers benadeelt; d. necessaria, een noodzij met een eigenaardig puistachtig uitslag
wendige, plichtmatige of wettelijke bruid van het laatste derde gedeelte van den krond. praelegiita, een vooruitgemaakte
schat
;
heldarm gepaard gaat.
bruidschat ; d. pro fectitta, uitzet uit het
DottOre, m. it. de doctor, eene komivermogen des vaders of vaderlijke ascendefische rol op het ital. tooneel, eene personaadje,
ten ; d. prrorníssa, beloofde, toegezegde bruid schat ; d. putatfva, een vermeende bruid - die altijd veel schijngeleerdheid, met spreekwoorden en latijn doorspekt, uitkraamt.
schat; d. receptitia, een uitzet, bruidschat,
Douairière, f. fr. (spr. doerjèr; van
na ontbinding des huwelijks tot den
die
(louaire, provenc. doari, mid.lat. dotariurn,
gever terug keert — dotaal, adj. (lat.
doariuin, weduwgoed; vgl. d o a l i u m) eene
doti lis, e), het huwelijksgoed betreffende,
aanzienlijke weduwe, de bezitster van een'
behoorende ; dotáles, m. pl. lijfeigene
daartoe
weduwgoed, lijftocht of douarie.
landlieden, aan een geestelijk sticht geschonDouane, f. fr. (spr. doeáán; provenc.
— dotal( gacta, p1. huwelijks .draken
;
gen, geslotene overeenkomsten omtrent het (loam, it. dogána, sp. a-Juana, mid.lat. douitzet •— dotalium of dotalitium, a.na, duana, doghana, dohana, van 't perz.n. nw.lat. de lijftocht, het huwelijksgoed, arab. diu, 7n, staatsraad, raad der belastingen en tollen; vgl. divan) de tol, het tolweduwgoed; — dotarium, n. de tegen huis, tolkantoor, waar de in- en uitgaande
gift, tegenuitzet voor de vrouw van den
rechten betaald worden ; de gezamenlijke
kant kaars mans -- doteeren, lat. (dobegiftigen, een uitzet geven, ten hutolwachters en tolbeambten , — douánentáre)
medegever ; ook met zekere inkom linie, de tolgrens; — douanier, (spr.
welijk
doednjé) een tolbeambte, tollenaar.
sten voorzien, b. v. eene kerk, school, enz.;
gedoteerd, begiftigd, uitgerust ; eene doDoubla, m. eene rekenmunt te Algiers,
ongeveer
2 2 gl. ; ook eene zilvermunt
tatie hebbende ;— dotatie (spr. tie=
nw.lat., of doteering, f. de begifti- te Tunis, waarvan
tsie)
een piaster doen.
giug, medegift, uitrusting; schenking, inz. double, fr. (spr. doebl'; van 't lat. duplus,
van landerijen of goederen aan verdienste - en dit v. duplex) dubbel ; — doublage,
lijke staatsdienaars, veldheren, enz. I. (spr. doe-blá-zj') het dubbelen, voeren, de
fr. (spr. do; van 't lat. dorsum, dubbeling; de tweede plankenbekleeding van
dos,
m.
een schip, de dubbelhuid ; bij letterzetters:
mid.lat. dossum) de rug ; — dos a dos, fr.
(sp. dozadó) een dansterm : rug aan rug, het bij vergissing dubbel zetten van een of
meer woorden van een' geheelen regel ; bet
of met de ruggen naar elkander gekeerd ;
samendraaijen, twijnen of tweernen der zijde;
ook vijandig gezind, in kwade verstandbou— doublet, m. een worp met dobbel ding ; — dos d'áne, m. (spr. dodáán') Arch.
steenen, waarbij men twee azen, twee tweeën,
een ezelsrug , een gewelfboog in den vorm
enz. werpt ; -een' ezelsrug, van boven spits toeloovan
f. iets dubbels, een dubbelstuk, b. v. een dubbelhoek,
pend, enz., een zadeldak.
f. gr. (spr. dó-zis; dósis, van
dubbelmunt, d. i. een boek, eene munt, die
Dosis,
geven), ook dose, I. de gift, inz.
tweemaal voorhanden is ; ook een valsch
didónai,
de artsenijgift, artsenijmaat, d. i. zooveel op edelgesteente van kristal, tusscben welks
eenmaal ingenomen en gegeven wordt ; on- beide helften een gekleurd blaadje foelie
ligt ; eerre lintbloem, zulk eene, die behalve
eig. nadeel, deel, hoeveelheid, b. v. hij heeft
de grondkleur eene enkele afzetkleur en
eene goede dosis verwaandheid, jaloezij,
breede, lintvormige streepen heeft ; — douenz. -- dosiologïe (spr. s= z), f. de leer
bleeren, verdubbelen, dubbel of tweemaal
van de artsenijgiften.
DosÓnes, m. pl. (spr. sz) veelbe- nemen ; voeren, met voering voorzien ; Mar.
lovers en weiniggevers, zoo geheeten naar omzeilen, omvaren, b. v. eene kaap ; in 't
biljartspel: den bal overhalen tegen den
D o s o n, een bijnaam van Antigónus, die
gewoon was, mild in zijne beloften, maar overstaanden band of in een' der zakken ;
karig in de nakoming daarvan te zijn ; — — doubleering, f. de verdubbeling;dosóniseh, adj. veel belovend en weinig doublon, z. d o b 1 o n — doublure,
of niets nakomend. I. de voering.
;

;

;

;

;
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doucement, douceur, z. onder
doux.

Douche, f. fr. (spr. doesj' ; ital. doccia, waterbuis, stortbad, van docciare, vloeijen , druipen) of douche-bad, n. Med.
een drop-, sproei- of gietbad; ook de lozingsbuis van eene waterkom ; --- doucheeren, besproeijen, bedruipen, begieten, met een gietbad besproeijen.
Douillétte, f. fr. (spr. doeljéit' ; van
douillet, weekelijk, verkiw. van doux) een
zijden gewatteerd kleed, een gevulde vrouwemantel, dien men des winters over de
andere kleederen trekt; — douilletteeren, inhullen, omslaan, inwikkelen.
Douro,m.(spr.doero), eene zilvermunt op
de Canarische eilanden, = 2 gi. 50 ct.
douteux, fr. (spr. doetéu; van douter
lat. dubiti re, twijfelen) twijfelachtig, onzeker ; dubbelzinnig ; verdacht.
doux, fr. (spr. (foe; van 't lat. dulcis, e)
zoet, liefelijk, aangenaam, teeder, week, goedig, zachtmoedig, vriendelijk, stil ; als adv.
doucement (spr. does'mán) , zoetjes,
zachtjes, zonder gedruisch ; als uitroep :
zacht wat! hou! bedaard aan! -- doueere .'s, adj. (fr. c! ucereux), zoetachtig,
maar niet smakelijk, flaauwzoet, laf ; —
douceur, f. zoetigheid, liefelijkheid; aan
zachtheid, innemendheid, vleije--minghed,
i ij ; een geschenk, drinkgeld, kleine erkentenis of vereening.
Douzain, m. fr. (spr. doezèn) een gedicht van 12 verzen ; ook eene oude fr.
munt van 12 deniers.
Douze–et–le –va, z. p a r o l I.
Dowager, f. eng. (spr. dóuweedzjer),
z. V. a. douairière.
Doxologie, f. gr. (van doxa, meening,
faam, eer, enz.) de lofprijzing van God, het
verheerlijkingsformulier aan het slot van het
Onze-Vader; ook de Engelen-zang: Gloria
in excelsis Den" of »Sere zij God in de
hoogte ;" — doxológisch, adj. lofprij zend, lofverheffend ; — doxomanïe, f.
de roemzucht, eergierigheid ; — doxosophie, f. de waanwijsheid, eigenwijsheid
„

Doyen, m. fr. (spr. doajèui; van 't lat.
decunus) de oudste ; de deken eener faculteit.

Draaibas, f. steenstuk, eerre soort van
licht geschut op oorlogschepen, dat, op een'
staander of nik geplaatst, naar alle richtingen kan d r a a ij e n, doorgaans alleen in
de nabijheid des vijands gebruikt en met
schroot en kartetsen geladen wordt.
Draak, m, (gr. drákOn, lat. draco) een
phantastisch dier der oudheid, waaraan men
de vreeselijkste slangengestalte, eene lengte
van 15-50 meters, ontzettende kracht, een
allerscherpst gezicht , enz. toekende (zijn
tvpus was misschien de boa constrictor); in de middeleeuwen een viervoetig
monster met langen slangestaart en twee
vleugels, het welk de geharnaste ridders
gingen bestrijden (waarschijnlijk aan den k r o-
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k od i l ontleend); Astron. een sterrebeeld aan
den noordel. hemel tusschen de Lier en den
kleinen Beer, naar luid der fabel weleer de
wachter der gouden appelen in den tuin
der Hesperiden, door Herculus gedood en
door Jupiter aan het uitspansel geplaatst;
N. H. eene soort van kleine hagedissen van
den indischen archipel, die op boomen enkel van insecten leven, en aan de Ouden
onbekend waren ; oneig. een stuursch, toornig, ook wel misvormd mensch; -- draak penningen, m.pl. holle penningen met het
beeld van eengin draak.
Drachme, f. gr. (drachm , van drássesthai, grijpen, vatten, dus eig. zoo veel
als men niet drie vingers grijpen kan, eene
vingergreep, p r i s e) de eenheid der oud-gr.
zilvermunten, zeer verschillend van waarde
in de onderscheidene gr. staten ; de oude
van Pericles tot den 'Peloponnesischen oor
ongeveer de waarde van 43 cen--loghad
ten ; de latere golden minder ; 6001) drachmen gingen op een atheensch t a l e n t, 10 0
op eene m i n a ; zij was verdeeld in b o b o1 e n, en had ook veelvouden, b. v. de di–
drachme, dubbele, tridrachme, drie
tetradrachme, viervoudige-voudige,n
drachme; ook is drachme een apothekersgewvicht, = 4 lood trooisch gewicht
of 3,506 gramme, verdeeld in 3 scrupels
of 60 greinen en op recepten uitgedrukt
door 3j.
Draco, z. drakon; -- dracocephalum, draconieten, z. d r a k o n i et e n, enz. — draeonarius, m. lat. (van
draco, draak, slang, ook als veldieeken op
vanen) , pl draeonarii; draakdragers,
de soldaten, die in de middeleeuwen bij
opentlijke procession het drakenbeeld,
dat toen den duivel moest voorstellen, op
eene lans droegen ; ook de dragers der d rakenvaan bij de rom. keizers; — dra
m. lat. het slangenkruid, z.-cunls,
dragon ; Med. de draadworm, zenuwworm
of het guineesche draakje (gordius of vena
of Tlaria medinénsis), dat in 's menschen
huid nestelt en de lengte van Benige voeten kan verkrijgen ; ook de zoogenaamde medeeters, z. comedones.
Dragée, f. fr. (spr. drazjé' ; provenc.
drapea, it. traggea, tregpea, van 't gr. Irápéma, snoepgoed, v. (ragéin, trilgein, knabbelen, eten) klein suikergebak, suikererwten, muisjes, oversuikerde kruiderijen, It. v.
anijs, komijn, amandelen, enz.; ook fijne geweerhagel, musschestof.
Dragomán, drogemán, m. (fr. dra
drogman en trucheman, sp. drago--goman,
man, trujaman, it. dragomanno, turcimanno, mid.lat. dragumanus, dragoinundus, van
't arab. tardsjoetn rn, toerdsjoemrn, kolk, van
tardsjama, vertolken, chald. targém, verklaren, vertalen, largoem, verklaring) een

tolk bij de Turken ; - dragománnen,
vertolken.
Dragon, m. (lat. dracunculus, U. i.

DRAGONDEIS
kleine draak, drakekruid) slangenkruid, kei
een gewas, dat in Siberië en-zersald,
Tatarije inlieenisch is en waarvan de jongo
bladeren als toekruid bij (le salade en als

specerij gebruikt worden.

Dragónders, (it. dragóne, fr. (Irabons,
waarschijnlijk van den d raak [lat. draco]
als voormalig veldteeken), lichte ruiters, die
des noods ook te voet vechten ; oorspr. voet
enkel tot spoediger voortko--soldaten,i
men zich van paarden bedienden ; --- dra gonáde of dragonnade, f. fr. eene
dwangbekeering, dus geheeten naar de gewelddadigheden, die Lodewijk XVI. in 168 i
tegen de Protestanten deed uitoefenen, om
hen te noodzaken tot de r. katte. kerk terug te keren ; in het algemeen soldatengeweid, grove soldatenbehandeling; elke door
malitaire overmacht uitgevoerde maatregel
der regeering ; -- dragónne, f . fr. de
degenkwast ; ook de dragondermarsch.

Dragoniet, m., z. v. a. bergkristal.
drailleeren (spr . (iralj-- ; een op de
fransche wijze gevormd woord van het duit

droll, gedraaid, rond, stijf), draden-sche
vast ineen draaijen, tweernen.
Drain, n., pl. drains, eng (spr.
dreen, dreens) waterafleiding, afleidingsbuis,
onderaardsche leemen pijpen tot opdroging
en vruchtbaarmaking van vochtige of moe
akkers; — draineeren (eng. to-rasige
drain), door zulke waterafleidingen het land
van water ontdoen; -- draineering of
eng. drainage, f. (spr. r rd id zj') , de
ontwatering van den grond door onderaard
-scheaflidngbuz.
Draisine (spr. s2), ook v e t o c i p P d e, f. fr. de snellooper, de loopwielen,
een werktuig met twee wielen achter elk-

ander, tusschen welke men als te paard zit
en met versnelden gang, door het beurtelings aanraken van den grond net beide
voeten, kan loopen ; uitgevonden in 1817
door den baron von D r a i s te Mannheim.

Drakon of Draco, ui. een atheensch
wetgever in de 7de eeuw vOOr Christus,
wiens wetten, uit hoofde van hare overmatige strengheid, geen' stand konden hou
daar draconisch, adj. al te-den;va
streng, overgestreng — drako was ook
de Chem. benaming van bet kwik, bij som
-migen
ook van het salpeter.
Drakonieten, ni. pi. (van 't gr. dra kon.
draak) drakesteenen, versteeningen met ster
;

; -- drakokephá --vormigetkn
lon, of dracocephálum, n. draken kopskruid, de turksche melisse, eene wel
een eigen -riekndplat;oze,I.
alkaloïde, door Melandri in het d ra--ardig
k e b l o e d gevonden ; dit laatste (sangdi-is
dracönum) is eene bloedroode, bij het ontbranden welriekende hars, welke tot ver •

lakken en schilderen en ook in de genees
gebruikt wordt; men wint baar uit-kunde
verschillende gewassen, inzonderheid uit den
drakebloedboom en uit de vruchten van den

—
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r o t a n g, den zoogenaamden bindrotting (ca-

lamus rotaug) .

Dram of dramm, n. een turkscb gewicht, 2 iá 3 grammes.
Drama, n. gr. (van dran, doen, han
handeling; dichterlijke voorstel--deln)ig.
l ing caner handeling als tegenwoordig in
hare ontwikkeling en haar verloop : een
schouwspel, tooneelspel , — dram^tiseh,
adj. toor,eelkunstig, de tooneelkunde betref fende ; -- de dramatiek of dramatische kunst, de tooneelkunst ; -- dra
tooneelkunstig inrichten -matizern,
voorstellen, behandelen, inkleeden ; — dra maturg, m. een tooneelleeraar, hij, die de
regelen van liet tooneelspel ontwikkelt en
leert gebruiken ; — dramaturgie, f. de
tooneelspelkunde, de theorie van de tooneeldichtkunst , oog: dramaturgiek — dra
, adj. wat haar betreft, b.v.-maturgiseh
zulke schriften ; — dramatomante, f.
de overdrevene liefde voor het tooneel, de
tooneelwoede, schouwspelrazernij ; --- dra matopOB .e, f. dc ontwerping en uitvoering van tooneelspelen ; -- dramolet,
n. fr. (spr. ---1è) een klein tooneelspel.
;

Drami, nieuw--gr. , z. v. a. d r a c h m e
(z. old.); - dramm, z. drain.
Drap, n. fr. (spr. (ira; van 't mid.lat.
drappus, it. drap po, provenc. drap, oorspr.
Bene stijve, vaste stof, verwant met het
duitsch derb, vast, stijf, stevig, dicht, oud
der», derap) laken, geweven stof;-hogd.
— drap d'argent, n. (spr. -- darzján)
zilverstof, zilverlaken ; -- drap d'or,
goudlaken ; ook eene soort van appelen ; —

drap de dames (spr. dra d dddin

'),

vrouwelaken, doorgaans zwart, geverwde stof
tot rouwgewaad; -- drap de soie (spr.
---d'soa), zijdestof; — drapeeren, (fr.
draper), bekleeden, met doek of laken behangen, overtrekken ; de door penseel of
beitel voortgebrachte beelden kleeden, de
kleeding kunstmatig nabootsen ; ook iemand
doorhalen, de les lezen ; — draperie of
drapeering, f. de voorstelling van de
kleeding der geschilderde of gebeitelde figuren, de plooijing der gewaden, de schikking
en plooijing der stoffen, waarmede de ledekanten, glasramen, alkoven, enz. versierd,
omhangen of bekleed zijn.
drastisch, adj. gr. (rd,rastikos, van (Iran,
handelen) sterk en snel werkend, hevig ingrijpend, aantastend — drastika, n. pl.
Med. sterk afvoerende middelen, zoo als
aloe, kolokwint, scammonium, vele metaal zouten, enz.
;

Dravídische talen of d e k a n i s c h e
t a 1 e n, f. pl. talen, die door de voor -sanskritische volkeren in Zuidelijk 0. Indië
(Dekan, sanskr. (iravida) gesproken werden,
en waartoe het tamoelisch, bet teloegoe, het
canareezisch, hel malayalam, enz. behooren.
Draw – back , n. eng. (spr. dra bek
v. draw, trekken, en back, terug) eene te
betaalde rechten op zekere goe--rugaven
-

c•

;
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deren aan de kooplieden en fabrikanten in
Engeland; ook het rabat bij gereede betaling.
Drawing—room, n. eng. (spr. drai,ngroem; eig. de zijkamer, waarin zich na den
maaltijd het gezelschap begeeft of terug
trekt, V. (lrawing, afgek. voor withdrawing,
van withdraw, zich terug trekken) ; gezel
gezelschapszaal, met Bene-schapkmer,
groote ronde tafel, waarop de nieuwste
voortbrengselen der litteratuur in geïllustreerde uitgaven ter bezichtiging liggen;
groot gezelschap, inz. aan 't hof, hofgezel
hoffeest.
-schap,
dresseeren, fr. (dresser; van 't ital.
diriz-áre, d.rizzáre, als kwame 't van een
lat. woord directidre, v. directum, van 't
lat. dir'igére, recht maken ; ergens heen
richten) oefenen, tot zeker werk geschikt
maken, africhten (eenen hond, een paard);
ook in orde brengen, opzetten, opmaken, b. v.
de haren; — gedresseerd, adj. afgericht,
geleerd, geoefend ; — dressoir (spr. dressoar), nt de aa nrechttafel, aani ech tbank ; ---dresseering, of barb.lat. dressuur, i.
de africhting, oefening, drilling.
Dressing—room, n. eng. (sp. — roem;
van to dress, aankleeden, opschikken, van
't fr. dresser, recht maken, vgl. d r e s s e eren) de kleedkanter.
Driedekker, m. Mar. naam der groote
oorlogschepen, omdat zij, behalve het ruim,
nog drie met geschut bezette verdiepingen
of dekken hebben; zij voeren doorgaans
van 10 -1 --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; -- dril – Cultuur, f. deze
wijze van zaaijen en grondbearbeiding.
Drimyphagie, f. gr. (v. drinnys, doordringend, scherp) Med. het eten van scherpe
spijzen.
Drittel, m., eene zilvermunt in Pruis3 t h a l e r of 60 centen.
sen,
dr2ttura, z. dirittura, ond. di r i ge eren.
Drogeman, z. dragoman.
Droguerie, f., en drogues, f. pi.
fr. (spr. drog'rie, drop': sp. en it. droge,
van ons droog, angels. dryg, d,rirg, hoogd.
trocken, dus eig. droge kruiden, planten of
waren) ruwe artsenij -. en verfstoffen, gedroogde wortels, kruiden, zaden, gommen,
artsenijen, specerijen, balsems, enz., d ragerijen; — drogist, m. een handelaar in
artsenij- en verfwaren, kruiderijen, enz.
Droguet, m. fr. (spr. drogè), drogét, Bene wollen stof, waarvan de inslag
doorgaans garen is, half- wollen goed tot
rouwgewaad.
droit, droite, fr. (spr. droá, dr°oát'; van
't lat. diréctus) recht; rechts; —droit, n.,
het recht; — 4 droite, rechts, ter rechter
zijde ; ---- droit d'aubaine, n. (spr. --dobéin')
z. a l b i n a g i u m; — droit de cuissage, enz.,
zie c u 1 a g e; --- droit d'érave, het strandrecht ; in 't algemeen het recht eens land
--
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heers oen zich voorwerpen, die geen eigenaar hebben, toe te eigenen : — droit d'étalpe,
het stapelrecht; — droit de sauveinent, z.
sauvener,t; -- droits rennis, pl. (spr.
—reilni) vereenigde rechten, eene indirecte
belasting op dranken, zout, tabak, enz.; --droiture, f. (spr. droatuurr') de oprecht
rechtschapenheid, eerlijkheid, rond--heid,
borstigheid, rondleid.
Dróle , ni. fr. (oorspr. duitsch) een
schalk, guit, doorslepen vent ; een spotvogel,
snaak, drollig meiïsch ; -- drolerie, f.
snakerij, koddigheid, d r o 11 i g h e t d; Bene
pots, een snaaksche streek.
Dromedaris, in. (lat. droinas, scil.
camelus, v. 't gr. dromás, loopend; later lat.
dromedartus), de gemeene eenbultige kameel,
welke hier en daar in Azië nog wild gevonden wordt, doch meestendeels tam, en
het nuttigste dier uit liet oosten is.
Dronte of d o e d o e, in. een zeer
zwaarlijvige vogel van de grootte eener
zwaan op lie de France en Bourbon, ook
walgvogel.
Drópax, in. gr. (van drépó, ik ruk
uit), Bene pekpieister; — dropacísmus,
m. Med. het uittrekken van liet haar door
middel van eerre pekpleister.
Droschke of t r o s c h k e, f. (russisch
drosjlki, verklw. van drogi, Bene soort van
voertuig, eig. p1. v. droga, dissel) een licht,
onbedekt russisch rijtuig met lage wielen;
in Duitschland in 't algemeen een licht
rijtuig, meestal met één paard, gelijk die

op de straten ten gebruike gereed staan,
vigilante.
Drósometer, m. of drososkóóp,
n. gr. (van drósos, dauw) een dauwmeter,
eerre balans, aan wier eenen arm eene plaat
hangt, die den dauw goed aanneemt, terwijl
de andere een tegenwicht draagt, dat door
den dauw niet aangedaan wordt; -- drosometrie, f. de dauwmeting.
Drost, drós3aard, m. (mid.lat. dros s tus, dr°ossárdus) voorin. officier van justitie, hoofdofficier; een schout, landvoogd in
sommige streken van N. Duitschland, landdrost geheeten, wanneer hij vele districten onder zijn toczigt vereenigt ; in Hannovcr is 1 a u d d r s t de titel voor adellijke
personen ; sedert 18-2-2 aldaar ook de ambtstitel voor de presidenten der 6 landdrosteiën of gouti ernementen ; ook het
koningrjk Holland had onder Lodewijk 1 apoleon landdrosten, die vervolgens door
de prefecten, later door de gouverneurs der provinciën, nu kommissariss e n des kon i n gs vervangen werden.
Drotten (ouddeensch drol, koning, heer),
z. druïden.
Drud , ni. (misschien van celtischen
oorsprong; Ngl. D r u ï d e) een heksemeester,
booze geest, kabouter, nachtmerrie; — drude, f. eerie heks, tooverkol, waarzegster; drudenvoet, z. p e n t a g r a m m a.
Druïden, ni. pl. (ierscb-gwl. draai,
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draondh, druid/i, druïde, toovenaar, wall.
derwvydd, p1 . derwydcloyn, zamengesteld uit
dar, pl. derw, eik, en gwwydd, y-zvybod, ken
weten ; men heeft liet woord ook afge--nis,
leid van het gr. (lays, eik) priesters der
oude Celten in Gallic, Brittannie, enz., die,
gelijk de Brahminen in lndie Bene bijzondere kaste uitmaakten, wetgevers, geleerden
en dichters waren en grootes invloed uit
bij de Scandinavi.ërs werden zij-oefnd;
d r o t t e n geheeten ; zij waren verdeeld in
ovalen, die de offers verrichtten 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
wetten verklaarden en recht spraken ; barden (bij de Scandinaviers skalden genaamd), die de groote daden der burgers en
krijgslieden bezongen en die weder onder
waren in be,id ; s, niins-tree1en-verdl
en dat geiniads ---- drui.dislnus, n.
de leer, het geloof der Druïden.
Drukletters,f.pl. de volledige verzarneling van al de letters, cijfers, teehens, enz.,
die tot de voorsielling van dc taal door den
druk vereischt worden ; in de kindsheid der
boekdrukkunst waren dit houten vormen,
later werden zij gegoten van een gemengd
metaal, letterspecie of letterspijs
genaamd. De verschillende soorten an
drukletters, die ieder haar romein (onEiqua) en cursief (italique) hebben, dragen,
volgens al nemende grootte gerangschikt ,
de volgende namen: 1) imperiaal, fr.
gros double canon ; 2) dubbele kanon,
fr. double canon. hoogd. real, eng. eight
lines pica ; 3) in i s s a a 1, fr. gros canon,
eng. french canon; 4) groote kanon of
s a b o n, fr. trini/geste, eng. two lines double

Dsjema, f. een arabisch dorp.
Dsjemadi, nl. arab. (dsjoemnáda, d. i.
vorstmaand, an dlsjamada, bevriezen, dsjemnd,
koude, ijs) naam der 5de en Ode maand in
den muhamed . kalender, die door de bijvoeging van el-awwve( (de eerste) en el-ocher
(de tweede) onderscheiden worden.
Dsjeri, n. arab. het arabische oorkon-

pica; 5) kleine kanon, fr. deux points

mienschrift.

de gros ronzain, eng. two lines great pel mee;
6) dubbele augustijn, fr. petit canon,
eng. two lines english, hoogd. roman of do1)ppelmittel ; 1) dubbele mediaan, fr. deuT
points de cicéro of palestine, eng. two lines
pica, hoogd. doppel cicero ; 8) du b b e l e
d e s s e n d i a a n, fr. gros ppam°an floni, eng. (Ion
bie pica, hoogd. text of secunda ; !1) parago n, fr. petit parangon, hoogd. paragon; 10)
tekst, fr. gros romnain, eng. greal primer,
boogd. tertia; 11) augustijn, fr. saint
augustin, eng. english, hoogd. mittel ; i)
m. e d i. a a n, fr. cicéro, eng. pica, hoogd. cicero ; 13) d e s s e n d i a a n, fr. philosophic,
eng. s malt pi ca, hoogd. brevier of rheinlán
der; 11) ga r m o n d, fr. petit romnain, eng.
long primer, hoogd. coi ppus of damrond ; 15)
g a l j a r d, fr. gal/bide, eng. burgeois, hoogd.
burgis ; 16) b r e v i e r, fr. petit te,i ie, hoogd.
petit of jury fer; t 7) colonel, fr. mniylnonne,
eng. min'i.on; 18) nonpareil; 19) parel,
fr. parisienne of sédanoíse, eng. pearl, hoogd.
1)erl; 20) robijn en diamant. Aan de
lettersoorten, nog kleiner dan de laatste,
geeft men den algemeenen naam van m i -

Dsjerid of onre gelm. dsjirid , m. arab.
(tig. een palmboon € tak) eerie soort van lichte
y erpspies van veerkrachtig palmboomhout,
dienende tot liet dsjerid -spel of dsjerid-werpen,een te paard gehouden kamp-

;

-

kroskopische letters.
Drupa, f. lat. Bot. de steenvrucht, dal

is, Bene vleezige vrucht, die van binnen
cane kern, pit of noot bevat, zoo als de
kers, de okkernoot, omgeven van haren bolster ; ---- drupac;een, p1. zulke boomer,
wier vrucht eene drupa is, zoo als de pruim -,
de amandelboom.
Druzen, m. pi. een krijgshaftige volksam in Syrië, die een' arab. tongval spreekt,
en welks godsdienst een mengsel van hei
christendom is.-(lendom,uhais
Dryade, f. gr. (dryas, van drys, eik,
boom) eerre boom of woudnimf (zie
n Y m p h) ; -- dryieten, m. p1. versteende
stukken eikenhout.
,..

Dsiggetai of dsjiggetai,

ni.

. H.

de langoor, (Ie halfezel, een bij uitstek
schichtig en schuw dier uit liet paardege„lacht in zuidelijk Siberië.

Dsileng, in. Bene eetbare zeeplant aan
de russisch- chineesche grenzen.
Dsjabi, ii. turk. de gaarder van de
inkomsten caner moskee.

Dsjamie, I. arab. eig. vergaderhuis (van
iljamáa, vergaderen) een groot turksch bedehuis, cane moskee.

Dsjebedsgi —aga, iii. turk. (van dsjebehddsje; de wapensmid, v. 't perz. -turk. dsje-

beh, de wapenrusting;, liet harnas) de bevel-

hebber van de 7 0 0 in Oda ;s (z. aid.) afgedeelde wapensmeden.

spel in Tur kije.

Dsj iggetai, z. d s i g g e t a 1.
Dsjodins, rr^. pl. secte van Hindoes,
merkwaardig ons hunne hoogst buitensporige
denkbeelden vair tijdrekening : hunne gewijde
boeken spreken van 200,000,000,000,000
S a r a g a s of oceanen van jaren ; één sa raga doet 1000,000,000,000,000 pa l i a s,
en een palia bevat de tijdruimte, die er
zou vereischt worden om een zeer diepen, niet menschenharen gevulden put te
ledigen. als men er elke honderd jaar één
haartje uitnam.

Dsjonke of dsjoenke, z. jonk.
Dsjungel, m. ind. (eng. jungle, v. 't.
oostind. dsjanyal, ledig, woest, sanskr. dsjanggala, woest) eene door woud en moeras afgebrokene en met bamboesriet , gras en
struikgewas bedekte steppe.
Dsoe —'1 — kade, arab. (dsoe, de bezitter of begaafd met iets) de 11de, en dsoe'1— hedsje, m. de l2de maand in den mu-
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hamed. kalender (de eerste eig. de [maand]
des zittens [ga'deh of qa'dat], dewijl men
daarin niet op reis ging, maar te huis
bleef; de laatste, de [maand] der bedevaart
[hidsjdsjeh of hidsjdsjat] naar Mekka).
Duális, m. lat. (van duo, twee) gr.
Gram. het tweevoud, tweevoudig getal, een
eigene gr. taalvorm voor twee vereenigde
dingen ; -- dualísmus, n. nw.lat. Philos.
de tweeleer, ieder leerstelsel. dat twee ongelijksoortige, oorspronkelijke en niet van
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 eene de oorsprong
van het goede, het andere de bron van al
het kwade is; ook de leer, naar welke eenige
uitverkorenen zalig, al de overige verdoemd
worden; — dualist, m. een aanhanger
van die leer — dualistisch, adj. deze
leer betreffende of daarop gegrond ; -- dualiteit, f. de tweeheid.
Dubbeltje, n. zilveren munt uit het.
oude en nieuwe nederl. muntstelsel,
10 et.
dubium, n. lat., de twijfel ; p1. dub a,
twijfelingen ; in dub)o, in twijfel, in twijfelachtig geval ; — dubiëus, adj. (lat.
dubidsus, a, urn), onzeker, ongewis; —
dubiteeren (dubitáre), twijfelen, onzeker
zijn, dobbéren ; -- quod dubitas, ne feceris,
waar gij aan twijfelt, doe dat niet; — dubitatie (spr tie=tsie) f. (dubitat)o) de
twijfeling, twijfel, onzekerheid.
Dublette, z. ond. d o u b t e, — dublone, z. d o b 1 o n.
Due, fr. (spr. duuk), duea, it. (spr.
doelpa) m. (van 't lat. (Jux, aanvoerder) de
hertog — duché, n. fr. (spr. du-sjé) het
hertogdom ; — duchesse, f. (spr. du-sjéss')
de hertogin.
Ducaat, dukaat, m. (mid.lit. ducutus,
it. ducávo) eene wijdverspreide goudmunt, het
eerst in Italië geslagen, en zoo geheeten, dewijl een hertog (duca) van Ferrara die het
eerst in de Ede eeuw liet slaan, of volgens anderen naar het omschrift: »Sit tibi, Christe,
datus, Quem to regis, iste D u c a t u s', dat op
de munten dezer soort, die koning Rogier II.
van Sicilië [1l91-115j als hertog van
Apulië deed vervaardigen, om het Christusbeeld stond; de innerlijke waarde is in de
meeste landen van 5 gl. 60 et. tot 5 gl. '10
ct.; de deensche c o u ran t dukaat geldt
4 gl. 52 ct., de goud-dukaat van Venetië 3 gl. 58 ct. Behalve de geheele dukaten sloeg men ook twee-, drie- tot viervoudige, en onderdeelen tot 1 , welke laatste
(meer medailles dan munt) den naam van
linzen-dukaten dragen; -- duoáto,
m., pl. ducati (spr. doe—) reken- en
zilvermunten van verschillende waarde in
Italic: in Venetië = 1 gl. 92 ct.; in Napels
(verdeeld in 100 grani of 10 carline) = 1
gl. 99 et.; in Parma en Piacenza = 2 gl.
39 ct. innerl. waarde — dueatéllo, m.
eene zilvermunt te Alexandrië, = 10 m e;

—

;

;

dines of w e d i n s; -- ducado, eene
spaansche rekenmunt. van 1 gl. 2a tot 1
gl. 50 et. waarde — ducatón, dukatón, m. eene zilvermunt van den ouden
muntslag in Nederland en België, — 3 gl.
13 et. courant; ook weleer in Milaan, Mantua, en Modena, — 2 gl. 80 ct.: --- de ducatóne of g i u s t i n a (spr. dzjoestína),
eene venetiaansche zilvermunt van 11 lire
p i e e o 1 i, heeft 3 gl. 4 7 et. innerl. waarde.
Due d'Alven, m., pl. fr., of duk—
dalven, zwaar aaneengeklonken paalwerk,
dat ter vastlegging van de schepen op ver
punten der havens en rivieren is-schilend
ingeheid (zoo men wil dus geheeten naar
hun' uitvinder, den hertog van Alva (fr.
due d'Albe; (volgens Bilderdijk echter moest
het heeten d o k d o l f, d o k to l p, d. i. dok
paal in het dok, en zou dat woord-pal,
moedwillig verbasterd zijn in den naam des
gezegden hertogs).
duce et auspzce, z. ond. dux.
Duché en duchesse, z. ond. d ii c.
ductiel, adj. lat. (duct)lis, e, van ducére,
leiden, trekken) trekbaar, rekbaar, taai,
buigzaam, lenig, smedig, b. v. metalen ;
ductiliteit, f. de taaiheid, rekbaarheid,
smeedbaarheid ; — - ductus, m. eig. de
leiding; de gang, weg; een trek, schrijftrek,
pennetrek; — ductu.s aqunsi, m. pi. waterhuisjes; --- d. pancreaticus, de buis der
alvleeschklier — ductie (spr. t ts) f.
(lat. ductio) het voeren, leiden, de leiding,
besturing.
Duda;im, pl. hebr. een' welriekend gewas, dat gezegd wordt de vruchtbaarheid der
vrouwen te bevorderen, alruin, mandragore.
due (spr. doei) ital. ( lat. duo) twee;
due volte, Muz. tweemaal; — a due of a due
voci (spr. — u+otsji) voor twee stemmen,
tweestemmig ; — a due cordi, op twee
snaren.
Duegna, z. due ha.
Duel, n. (fr. duel, van 't lat. duéllum,
oudere vorm van bellum, oorlog, van duo,
twee) een tweegevecht — duelleeren,
een tweegevecht met iemand hebben ; —
duelláant of duellist, m. bij, die een
tweegevecht aangaat; een vechtersbaas, vecliter van beroep.
Duélla, m. een voorra. fransch apothekersgewicht, = 1 s c r u p e 1.
Duëna, f. sp. (spr. doe-énja; it. duegna,
fr. duègne, het lat. domino; vgl. donna)
meesteres ; eene bejaarde opzichtster over
jonge juffers; kuischheidbewaakster, eerehoedster; — duën
~ o, in. (spr. doe-énjo)
heer, eigenaar.
Duérne, f. mid.lat. (van duo, twee) bij
boekdrukkers twee in elkander gestoken bladen papier in folio, beide met de zelfde letter
van het alphabet geteekend — duët, n. it.
duétto, duo, m. Muz. een dubbel- of tweespel, muziek, die gezet is om door 2 stemmen
gezongen of door 2 speeltuigen uitgevoerd te
worden; ook een balletdans van 2 personen.
;

;

;

;

DUE VOLTE
due volle, z. due.

Duffel, z. coating.
Druïeten, m. pl. ketters, die aan twee
goden geloofden.
Duim, m. een(, ned. lengtemaat uit het
oude stelsel, een onderdeel van den voet
(z. ald.); ook het honderdste deel van de
ned. el, centimeter.
Duin, ni., pl. duinen (it. en sp.
duuna, fr. dune, eng. down, angels. dien,
friesch, dune ; van eelt. oorsprong : ierscliga 1. dan, heuvel, hoof)) zandheuvels aan de
zeekust, door de zee zelve opgeworpen ; —
Duins (eng. Downs). een gedeelte der
kust langs het Kanaal.
Duit, m. cane koperen munt uit het
voorm. nederl. muntstelsel, cent, of
8 duiten = 5 centen ; hij was verdeeld in
, penningen (van daar misschien zijn
naam : (luo, twee).
Duivekater, liever deuvekater,
in. in sommige plaatsen van Nederland een
zeker tarwebrood, welks zonderlinge benaming men wil afgeleid hebben van het fr.
deux foix quatre. De herwaarts gevluchte
Hugenoten, namelijk, de brooden van 4 stuivers te klein t rodende, verlangden grootere
van tweemaal vier (deuiux fois quatre), en
de bakker, eenmaal hunne dikwijls en driftig uitgedrukte meening begrepen en daar
voldaan hebbende, noemde die zwaar -an
i v e k a t e r s; ook eene soort-derbonu
van koek, die men elkaar op feestdagen ten
geschenkti placht te zenden ; de geldswaarde
van zulk een' koek, of eenige andere gift;
kermisgift, dienstbodefooi ; --- duivekater, m. de benaming van het booze wezen
of den Duivel, waarschijnlijk z. v. a. duivelsche kater, de duivel in een' kater ver
duivekater!
-ander;hlj
Duivelsadvokaat, z. advocatus ieiaboli, ond. advocaat; --- duivelsbijbel, z. codex giganteus, ond. codex ;
— duivelsmuur, z. decumatische
a kkers.
Dukaat, z. ducaat.
Dukaton, z. ond. ducaat.
Dukdalven, z. due d'Alveii.
Dulbend, z. tulband; in Constantinopel geweven moesselien.
duleacide, adj. lat. (v. dulcis, zoet,
zacht, en acidus, zuur) zuurachtig zoet,
zuurzoet ; — dulcamáre, f. nw.lat.
(v. duleis, en amPrus, bitter) Bot. klinrmende nachtschade, bitterzoet, een voort
heesterachtige, ranken schietende-duren,
inlandsche struik aan heggen en kreupel bosschen, waarvan de stengels in de geneeskunde gebruikt worden ; --- dulce est desipere in loco, lat. 't is zoet (aangenaam) om
op den rechten tijd mal (vrolijk, uitgelaten)
te zijn ; — duleiaan, m. n« .lat., ook
dolciaan (it. dolciáno), een verouderd
houten blaasinstrument, uit welks verbetering onze fagot ontstaan is; ook een register in oude orgelwerken ; --- Dulcia

--
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of Duleibélla, vr.naam : de zoete, liefelijke, schoiune ; -- dulciférisch, adj.
zoetigheid bevattend ; -- duleifieeeren,
nw.lat. verzoeten; --- dulcificatie (spr.
t ts) f. de verzoeting ; — duleinéa, f.
de beminde, liet liefje, meestal iron. gebezigd ; eig. de naam van Don Quijotes minnares, acne plompe boeremeid.
Duleinísten, m pl eerie door D u 1c i n u s in het begin der 1 IEde eeuw gestichte secte, welke gemeenschap van goederen wilde.
Duliáners, m. pi. eene door D u l i u s
in de Ode eeuw te Alexandrië gestichte ariaansche secte.
dulcoreeren, later lat. (dulcortire, v.
't lat. dulcis, zoet) zoet maken, verzoeten ;
-- duleorátie (spr. t ts) de verzoeting,
zoetmaking.
Dulie, f. gr. (duléia, dienstbaarheid)
de veneering, aanbidding der heiligen ; -dulisch, adj. slaafsch ; — dulokratie
(spr. í ts) f. de heerschappij van liet gepeupel.
Duit, M. (spr. doelt) in Opper-Duitscliland, z. v. a. jaarmarkt, mis, kermis (waar
uit indult (z. aid.), dus-schijnlk\rot
een dag, waarop kerkelijke indulgentie of
aflaat werd gegeven, waarmede dan cane
jaarmarkt verbonden werd ; vgl. mis.
Dum, in. arab. (daum, altijddurend,
de dwergpalmboom, lotusboom) Bene soort
van palmboom in Opper-Egyrpte ; van daar
dumvruchten, f. pl. de vruchten van
dezen boom.
dumieólisch, adj. lat. (van dumus,
hagedoorn) in doornbosschen wonende ; —
dumiteus, adj. nw.lat. met doorngewas
bedekt, met kreupelhout bewassen.
Dumplers, iii. pl. eng. Bene secte,
welke de erfzonde en de hel verwierp.
dune spiro, spero, lat. zoo lang ik adem
haal, hoop ik ; zoo lang er leven in is, is
er hoop.
Dunce, ni. eng. (spr. duns; van duit schen oorsprong) een domkop, opgeblazen
botterik (waarschijnlijk oorspr. een spotnaam, dien de leerlingen van Thomas van
Aquino aan dien van Duns Scotus [pest.
1308] gaven) ; -- duneiáde, f. ei g. lied
van de domkoppen ; de titel van een komiscll heldendicht van Pope (ook bestaat
er Bene dunciade van Palissot op de
fr. encylopledlisten en philosophen, en cane
hoogduitsche van Schirach).
Dundars,m.pi. turk. de achterhoede van
het turksche leger.
Dung, m. een perzisch gewicht van 4
grein ; ook Bene perz. zilvermunt, omtrent
2 2 et.
duo, lat. twee; — duo, n. een dubbelspel, dubbelstuk, muziekstuk voor twee personen ; vgl. duet ; — duodecimo, f.
(van 't lat. duodécim, twaalf) Muz. de twaalfde
toon van den grondtoon af gerekend, of een
interval, welks beide tonen twaalf diatoni-
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den ; --- duplicipénnisch, adj. met
overlangs gevouwen vleugels; -- duplo kónisch , adj. uit twee kegels over elk-

sche trappen van elkander af staan ; — duodeeimO, een boekforrr^aat, waarbij, het vel
in twaalf gedeelten verdeeld wordt en 2 4
bladzijden op een vel komen, gewoonlijk uit gedrukt door 12O duodecimaal, adj .
twaalfdeelig, twaalftallig ; — duodecimaal - rekening , de rekening met eenheden, die in 12 deelen en ieder van deze
weder in 12 onderdoelen verdeeld zijn, gelijk bij de rijnlandsche maat, daarom ook

ander bestaande.
Dupondius, m. eene oud - rom. munt
van 2 asses ; ook iron. een aankomend
student.
Dur, n . fr. (spr. duur ; van 't lat. durus,
a, um, hard) Muz. de harde toonsoort, in wel
toonladder en accoord de groote terts ligt;-ker
duodecimale maat geheeten ; — duo- de Italianen noemen die m a gg i o r, de Franschen m aj e u r; dura nmater, *f. Anat. het
decimaal—systeem , het twaalftallig
harde hersenvlies ; — duriteit (lat. durstelsel — duodecimfídiseh , adj . nw.
tas) , dureté, I . fr. de hardheid, ongevoelat. tw aalfspletig ; — duodecimlóbisch ,
ligheid, hardvochtigheid, ruwheid, wreedadj. twaalnobbig — duodecimóle, f
heid; beleediging ; — duránte, lat. (van duMuz. eene figuur van 12 noten, die slechts
rftre, eig. harden, dan duren, voortduren)
voor 8 van gewone tijdswaarde gelden.
gedurende, b. v. durante lite, gedurende het
Duodenum, lat. (van duodéni, bij
rechtsgeding of den strijd ; durante matritwaalven) of duodekadaktyrlon, gr. n.
monio, gedurende het huwelijk ; — duAnat. de twaalfvingerige darm ; — duodenaal , adj. dien darm betreffende, daar- rábel , adj. (lat. durabilis, e), duurzaam,
toe behoorende ; — duodenitis, I . ont- blijvend, sterk ; — durabiliteit, f. de
duurzaamheid -- durátie (spr. t=ts), I.
steking van den twaalfvingerigen darm.
Duodi, z. decade —duodrama, nw.lat. Mcd. de verharding; — duresceeren (lat. duresccre), hard worden ; -z. melodrama.
duotrigesimaal, adj. nw.lat. tweeën - durieordia, f . lat. de hardvochtigheid,
onbuigzaamheid; ' — duricórisch, adj.
dej jgzijdig (van kristallen).
Dupe, f. fr. (van 't provinc. fr. dupe, hard van huid; — durivéntrisch, adj.
nw.lat. hardbuikig.
duppe, een onnoozele, licht te vangen vogel)
Di tchen, n. hoogel. (spr. duut-chen
een bedrogene, om den tuin geleide, gefopte,
eene munt van zilver of van biljoen in som
een bloed, sukkel, onnoozele ziel, zwakhoofd,
staten ; te Bremen = -migedutsch
die zich licht laat beet hebben ; ook een
116 gulkaartspel ; — dupeeren (fr. duper) be- thaler of 11 ? ct. ; te Dantzig
driegen, beet hebben, foppen, bij den neus den of ongeveer 10 cent.
Duumvir, m., p1. duumviri, lat.
leiden, voor den gek houden, te leur stel
(van duo, twee, en air, man) twee mannen,
; — duperie, f. bedriegerij, misleiding,-len
twee personen, die als ambtgenooten een
fopperij.
Duplum, n. lat. het dubbele, twee- overheidsambt gemeenschappelijk waarnemen;
-- duumviraat, n. (duumviratus) het
voudige ; — doldi pcena, de straf van het
tweemanschap, de waardigheid van tweeman;
dubbele; iets in duplo doen, opmaken,
die staatsinrichting, waarbij -twee te gelijk
iets dubbel of in tweevoudig afschrift verregeeren.
(dupláre), ver
vaardigen ; .—
dux, m. (genit. ducis) lat. de aanvoerder;
dupliek, I. nw.lat. het-dubeln;
tweede beantwoordings- of verweerschrift, of hertog ; Muz. de leider, het thema of de
hoofdzetting in eene fuge ; — duce et auhet tegenantwoord des beklaagden op de re-du- spice, onder leiding en bijstand (vgl. au s p e x).
—du
ederantwoord ;—
p l i e k des klagers, wederantwoord;
Dyarehen, m . pl. gr. (van duo, twee)
pliceeren, lat (duplicáre) ook addupliceeren, verdubbelen ; Jur. een tweede twee koningen, die te gelijk den zelfden
troon bekleeden, twee- vorsten of halfvorsten ;
antwoord geven, op de republiek antwoor— dyarchie, f . de twee- heerschappij, de
den, een wederantwoord indienen; -- ad
regeering van twee vorsten op den zelfden
duplicandum, ter beantwoording van de retroon ; — dyarchiseh , adj. wat tot de
pliek des klagers; — duplicatie (spr.
dyarchie behoort ; — dyas, f. tweeheid,
t ts) of duplicatuur, I. de verdubbehet tweetal , paar; — dyadiek , f. of
ling -- duplicatie des teerlings,
z. delisch problerna; — dupliea- dyadiseh talstelsel, n . het tweetallig
stelsel, de door Leibnitz voorgestelde een
tiel, nw.lat. wat zich dwars laat vouwen;
getallen in klassen,-voudigsterln
— duplicátum of duplicaat, n . lat .
waarbij men niet meer dan twee cijfers (1
iets dubbels ; een dubbel afschrift van eene
en 0) noodig heeft; het jaar 1862 wordt in
acte, enz. ; — dupliciteit, I. de dubbel
dat talstelsel uitgedrukt door 111010 0 0110.
tweevoudig zijn van eene zaak -held,t ;
Dynameter, m. (uit het gr. onjuist
Phil. het vervallen in strijdigheden, ook de
gevormd) vergrootingsmeter, een werktuig
tegenstelling van twee krachten, b. v. bet
om de vergrootingskracht der verrekijkers
tegenwerken van de afstootende en aantrekte meten.
kende kracht, oneig. de dubbelhartigheid,
Dynámis, I. gr. kracht, werkend ver
onoprechtheid, valschheid ; — duplicidynamika, I . de krachtleer,-mogen;
dentiseh, adj. nw.lat. met dubbele tan;

;

;

;

-

;

DYNAST
de wetenschap der bewegende krachten, een
deel der hoogere werktuigkunde, vgl. h yd rody nami ka — dynamisch, aaj.
veel vermogend, veel werkend, zelfkrachtig
of - werkzaam, door inwendige levende kracht
werkend, vrijNverkend, in tegensi. net n1 echan i sch; ook de leer der krachten betreffende ; dynamisch stelsel of dynamistika, f. die leer, volgens welke men
de stof als oorspronkelijk 1 € e w e g e n c1 e
k r a c h t beschouwt en de natuurverschijnsels het naast uit inwendige krachten of het
levens - principe afleidt ; — dynamicus,
dynamist, m. een aanhanger Her leer,
het tegengestelde van a t o m i s t; ----- dynamologïe, f. de krachtenleem, ale leer
der natuurkrachten ; .Vied. de leer lei geneeskrachten, de wetenschap der artsenij krachten ; — dynamometer, m. de
krachtmeter, een door R. e g n i e r te Parijs
uitgevonden werktuig om de krachten van
menschen en dieren en die des tegenstands
te meten ; — dynamometrïe, f. de
krachtmeting; — dynamometriseh,
adj. tot de krachtmeting behoorende ; --dynamus, dynamëdus, m. de kracht
om 1000 kilo's een meter hoog ; e lichten.
Dynast, m. gr. (dynástCs, v. (lynamai,
ik kan ; vgl. d yT n a m i s) een macht hebber,
heerscher of beheerder vals eersen staat ; —
dynastïe, f. (gr. tlynasteia) eerre heer
oppermacht; eene volgrij van re--schapij,
geerende vorsten uit het zelfde geslacht,
vorstengeslacht ; -- dynástisch , adj.
tot eene vorstenfamilie behoorende, of the
aanhangende; in Frankrijk inz. nieuw -bourbonsch, orleansch.
Dyophysieten, in. pl g r. van (I ÛO,
twee, en physis, natuur) eene secte van
Christenen, die twee naturen in Christus
aannam; in tegenst. rnet. de M o n o p h ysieten.
dys –, gr. voorlettergreep, beteekent het
kwade, verkeerde, gebrekkige (het tegendeel
van het voorvoegsel eu), overeenkomende
niet het nederd. ni i s, wan, o n, van daar
dysmmïe of dysheemïe, f. (v iidz,ma,
bloed) de ziekelijke gesteldheid van liet, bloed ;
— dysoesth.ésis, f. ongevoeligheid, stompzinnigheid ; Med. de afwijkingen in de ge
zenuwen ; -- dysttesthe--voelighdr
terïen, f. pl de ziekelijke aandoeningen
der zinswerktuigen ; -- dysanagogïe, f.
de moeijelijke braking --- dysarthritis,
f. fled. de onregelmalige jicht ; dysarthrÓsis, het tegennatuurlijk gewricht
dysblennïe, f. de gebrekkige menging
of ziekelijke hoedanigheid van het slijm; --dyschezïe, f. de bezwaarde, pijnlijke stoel
— dyseholïe, f. (te slechte hoe--gan;
danigheid der gal; -- dysehreoe, f. de.
afwijkingen van de kleur der huid; -dyschylïe, f. de ziekelijke hoedanbeid
der chijl; ---- dyschymïe, de ziekelijke
toestand der spijspap in de maag, der vochten in het. algemeen ; -- dyscinezïe, z.
;

;
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dv sk i n e z i e ; --- dysdakria, f. de zie
hoedanigheid der tranen ; — dys--kelij
dakryósis, f. de gebrekkige traanafscheiding — dysdynamie, f. ziekelijk aangedane levenswerkzaamheid, ziekte; —dys–
ekola, f. (Ie. hardlioorigheid ; — dyselkie, f. (v. hClko.c, zweer) moeijelijke genezing van zweren -- dysenterie, f. (van
éntcron, darm, ingewand) de persloop, roode
loop; --- dysenteriseh, adj. door den
loop ontslaan, daaraan lijdende, daarnaar
zweernende ; --- dysepulótika, pi. nvoeijelijk dichtgaande wonden ; hardnekkige zweren ; — dyserethizïe, f. die ziekelijke
afwijking van de levenskracht, welke moe:
prikkelbaarheid wordt genoemd; —-jelik
dysgalaktïe, f. slechte hoedanigheid van
't zog; --- dysgenezie, f. het ziekelijk
teelvermogen ; de ziekelijke of tegennatuur
-1ijkevrchlng
dei {eeldeelen ; -f. de verkeerde smaak ; ---- dysgeusthïe, f. de ontaarde smaak ; -- dysheemie, z. dy s e.mie -- dysh2eniorrhoïs, f. (le onderdrukte of moeijelijk vloeijende aanbeijen ; -- dyshaphie,
f. het ziekelijk gevoel — dyshidrïe, f.
het ziekelijke, inz. moeijelijk volgend zweeteri ; --- dyshorazïe, f. het moeijelijk
zien, slecht gezicht ; -- dysialïe, f. de
ziekelijke hoedanigheid van het speeksel.
Dysis, f. gr. (van (lye2n, ondergaan) het
onderduiken, ondergaren.
Dyskatabrosis, f. gr. (vgl. (ays-), z.
v. a. dysphagie, z. aid. — dyskinezïe, f. de stijfheid, moeijelijke beweegbaarheid; — dyskeelïe, f. een hebbelijk lijden van den onderbuik, b. v. hebbelijke doorloop, verstopping, enz. ; — dyskólus, rn .
;

;

-

;

;

;

iemand, die van eene algemeen heerschende

meening afgaat, een zonderling — dyskoprïe, f. de ziekelijke toestar;d der uit
; — dyskrazïe, f. slechte vocht -werpsln
scherpte ; — dyskrátisch, adj.-tnegi,
kwaadsappig, zwaar- of dikbloedig; — dyslalïe, f. de zwaarheid, belemmering van
spraak; — dyslochie, f. moeijelijke of
onderdrukte kraamzuivering ; — dysmasesis, dysmastésis, f. het moeijelijk
kaauwen ; --- dysmenïe of dysmenorrhcea, f. de moeijelijke maandelijksche
zuivering — dysmnésie, f. zwakte van
het geheugen ; -- dysmorphie, f. de
wanvormigheid , wangestalte ; — dysmorph, adj. wanstaltig -- dysodmie
of dysosmïe, f. de walgelijke reuk, uit
neus, mond, maag, okselholten, voeten, vrouwelijke teeldeelen komende ; — dysodontiásis, f. het moeijelijke tandenkrijgen ; —
dysopïe ot dysopsïe, f. de zwakzichtigheid — dysorexie, f. de verminderde
eetlust ; --- dysosmïe, f. de verminderde
reuk ; --- dysospllrazïe, f. het gebrek
eretogen ; -- dysostósis, f. moei -kigreuv
beendervorm ing, beenderziekte; —-ieljk
dyspathïe, f. liet ongeduld der zieken,
met klagen verbonden ; --- dyspepsie, f
;

;

;

;

3'8 E

—

de slechte spijsvertering; — dyspepsodinie, f. de maagpijn, door slechte spijsvertel ing veroorzaakt ; — dyspéptisch,
adj. zwaarverterend ; — dysphagïe, f.
de moeijelijke doorzwelging -- dyspho —
nie, f., z. v. a. d y s 1 a 1 i e ; — dyspho rie, f. het kwalijk bekomen van een geneesmiddel of van eene kuur ; de onrust,
het kwalijk bevinden ; — dyspionïe, f.
de ziekelijke hoedanigheid van het vet; --dyspn®e, C. de kortadeir^igheid, aàmborstigheid, moeijelijke ademhaling; -- dyspotIsmus, n. het moeijelijk drinken ; -dyssialie, f. de moeijelijke speekselbereiding; — dyssitèsis, f. de moeijelijkheid om voedsel te gebruiken ; — dys;

spermazie, f., dysspermatísmus,
U. het onvermogen om het zaad te ontlasten ; — dysspermie, f. de ziekelijke
toestand van het zaad; — dyssynuzie, r.

EBAUCEIE.
liet onvermogen dier vrouw tot den bijslaap;
— dysthelazie, f. de ongeschiktheid om

te zuigen ; — dystherapeuta, n. pl.
hardnekkige ziekten ; -- dystherapie,
f. moeijelijke genezing — dysthezie, f.
de rusteloosheid der zieken ; -- dysthy mie, f. iie zwaarmoedigheid, droefgeestig ;

heid ; --- dystocie of dystokie, f. de
moeijelijke verlossing ; --- dystokologie,
f. (te leer van de moeijelijke geboorten, ; —
dystonïe, f. de afwijking in de spankracht eener spier ---- dystrophie, f.
slechte, gebrekkige voeding; — dystychie, f. ongeval, ongeluk ; — dysurezie, f. slechte hoedanigheid van de pis;dysurie, f. de met moeijelijkheden ver
waterlozing.
-bonde
Dziggtai of dziggetai, m. liet lataarsche paard, ale wilde ezel.
;

C. í'?
E,

erezit, lat. hij heeft opgericht ;
van hem, zijn ;
est fr., east,
eng., het oosten (op kompassen, kaarten) ;
éminence, fr., eminentie ; ._ excellence, fr., excel 1 e n t i e ; — e. c. exempll causa ; ook = ex commissitine (z. aid.);
— e. g. exempli gratia, zie e x e m—. ejus,

p e l; - e. o.

ex officio, ambtshalve;
- e. p. = en personne, fr., in persoon (op
visitekaartjes); - Ed. = editgo, lat. uitgave;

— ed. = edgdit, hij heeft uitgegeven ; —
edd. edidi runt, zij hebben uitgegeven ;
— ej. of ejusd. = ejusdem, z. aid. ; -- E.
Al. Edel Mogenden ; — eod. eodein,
z. aid. ; — Esq.
Esquire, z. aid. ; —
etc. = et cetera, en zoo voorts ; — et s. p.
et sic porro, en zoo verder ; — excl.
= exclusïve, uitsluitenderwijze, met uitsluit i ng; — ex S. D. = ex seni tus (lecr^to, volgens besluit van den raad ; —
Exc.
excellentie; -- Exod.
exodus; — Extr.
extract; ook
extraordinarius, z. aid.
e, lat. voorz., z. e x.
Eagle, m. eng. (spr. ieg'l; v an 't fr.
aigle, lat. aquila) eig. adelaar, arend ; eene
noord -amerik. goudmunt van 10 dollars,
seder t 1 Augustus 18 3 4 2 t gl. 12 ct.
innen. waarde; de vroegere zijn 1 -1 gl.
meer waard. Earl , m. eng. (spr. erl; angels. earl, zw.
en ijsl. jarl) graaf.

Eastne, Easter, Ostne, eerre godin
der oude Saksers, wier feest in April viel,
van w aar die maand bij hen east heette;
in het engelsch wordt het paaschfeest easter (spr. fester) genoemd.

eau, f. fr. (spr. Po ; oudfr. eaue, eve, egue,
aigue, provene,.aigua, v. 't lat. aqua) water; eau
cosnzétique, n. (spr. --tíék') schoonheidswater,
blanketseiwater; eau (Panre (spr. --dlanzj'),
engelenwater; eau dl'arquebusade (spr.—dark'buzddd'), schot water, wondwater; eau de
beauté (spr. --- boté), schoonheidswater; eau
de bouquet (spr. --boehé), bloemruikerwater;
eau de canelle, kaneelwater; eau de Carmes,
z. v. a. karmelieten- water; eau de
cerises, kersewater; eau de Cologne, keulsch
water; eau de fleurs d'orange (spr. —fleur
rl'oránzj') oranjebloesemwater; eau de la
reine, koninginnewater; eau de Javelle, bleek
chloorw ater , dat tot ver -wa-ter,vlk
drijving der vlekken uit liet lijnwaad dient
(zoo geheeten naar den molen van Javelle
tusschen Parijs en Saint-Cloud, alwaar men 't
het eerst vervaardigde); eau de lavande, laven -

delwa,ter; CO(( (Ie Luce, vloeijende brandig
dierlijke barnsteen zure ammonia, loogzoutwater, een sterkriekend water, zoo genoemd naar
zijnen uitvinder, een' apotheker; eau de mille
fleurs (spr. — nalel' flezcr), duizendbloemenwa-

ter; eau (le muscat (spr. —mu-s/á), muskaat water ;

eau de Perse, perzisch water ; eau ros

(spr. —romarè i), rosmarijnwater ; eau-marin
de senteur (spr. —sa)iteur), reukwater, wel
eau de vie, z. aqua vitae;-riekndwat;

eau dor, goudwater; eau forte, sterkwater.
Eaux et forêts, pi. fr. (spr. oo-ze-

fort), wateren en bosschen, in Frankrijk
het departement, dat de jacht en de vis
bevat, het jachtwezen, houtvester --scherij
schap.
Ebauche, f . fr. (spr. eboasj' ; van 't
oudfr. bauche, wandpleisterwerk) het eerste

(*) De woorden, die nier te verueefs op deze letter mocht ,oeken, zoo als e it i 1 i M, e C! o n 0 rn i C.
zoeke men op .,: of (E.

EBBENEIOUT
ontwerp, de eerste aanleg van eene schilderij, teekening of een geleerd opstel, ale schets;

— ebaucheeren

(fr. éba'ucher), vluchtig

of oppervlakkig ontwerpen, uit rlen ruwe
bearbeiden.

Ebbenhout

(lat. eb• nus, gr.

ébnos,

van 't hebt. hobu m, pl. an hobvl voor obn3.,
steenen, van steen, v. eiben ; !beo, steen)
eig. steenhout, eene zwarte, zeer vaste en
zware houtsoort; — ebeneeren, nw.lat.
met ebbenhout inleggen, opleggen ; in 't algemeen inleggen en zwart uitbijten ; ---- ebeníSt, m. (fr. (béniste) hij, die in ebbenhout
werkt of in- en opgelegd werk maakt ; een
schrijnwerker.
Ebednlélech, het)r. manse.: tig. lienaar ales konings.
ebeneeren, ebenist, z out. e t) t) e, 0hout.
Ebionieten, ni. pl. (van 't hebr. ebjoni in, d. i. (le armen, oorspr. de joodsche
benaming der C h r i s t e n e n in 't algemeen ;
eerre in de zde eeuw in Palestina ontstane
christen-secte, die tevens de Mozaische wet
volgde en :aan de godheid van Christus
twijfelde.
Eblis, naare, +lien de Arabieren aan (ten
vorst der themons geven (eene verbastering
van het gr. diábdlos).
eblouisseeren, fr. i, spr. e- blue- i-séren),
verblinden ; verbazen, verbluffen ; verleiden
wegslepen ; -- eblouissement, in. (spr.
—i -s'mán) verblinding, schemering voor de
oogen ; verrassing, verleiding ; — eblouissant (spr. e-blue- i - sán), verblindend, schitterend.
Ebn, grab. (ebn, ibn; vgl. Aben) de zoon.

ebranleeren (spr. ebran—), fr. (ébranler van bran/er, wankelen, waggelen ; vgl.
b r a n i e e r e n) schokken, doen waggelen,
schudden; ontmoedigen, besluiteloos maken
—ebranlemént, n. (spr. —má) de schok
schok, schudding, stoot ; ontmoediging.-king,

Ebriëteit, f- lat. (ebriétas, van ebr'itts,
a, um, dronken) de dronkenschap ; roes ; ----ebriens, arl.j. aan den drank verslaafd ;
— ebrioziteit, f. (lat. ebriositas) (le neiging tot dronkenschap.
Ebrillade, f. fr. (spr. e-bri-ljááW; v.
't ou(1fr. bridel, nw.fr. bride, it. brirtl-ia, v.
't boogd. brute.., brittil, ons b r e i (1 e 1, toom,
teugel) in de rijkunst : een forsche ruk met
den teugel, wanneer het paard niet wil
wenden.
Ebullitie (spr. t=ls), f. uw lat. (van
ebull%re, opborrelen, enz., van bulla, waterbel) liet koken, opwellen, opborrelen eenei
vloeistof door (le hitte ; : Ted. een uitslag van
kleine blaartjes over het ligchaam, door eene
verhittende behandeling of sterke gemoedsaandoening ontstaande; ebuldtgo stomachi, I.
Med. het koken der maag.
ebur, n. lat. (v. 't oud -egypt. ebur, olifant, iersch boer, sanskr. ibhal het ivoor,
elpenbeen ; eb-icr foss'le, versteende mam
)bfr )csturfl, eebraiol ivoor.-moethsan(l;

Eburónen, m. pl. een volksstang van
het oude België, die in het tegenwoordige
Luikerland woonde.
Ecache, escache, f. fr. (spr. ekásj'),
een langwerpig rond of ovaal paardebit.
Ecaille —werk (spr. ekálj'.---; van het
Ir. éea.'ille, it. scaqliu, schub, en dit van 't
oudd. scala, s c h a a 1) schubvormig schilder
porselein en tapijten; ook schild -werkop
-padschlento
inlegging van sieraden.
Ecarláte, n. fr. (provenc. escarlat, v.
t pert. sakarlát,, bedorven uit liet sanskr.
soerakta, donker gekleurd, hoog rood, v. see,
goed, wel, en raider, gekleurd, rood, v. randsj,
kleuren, verwen) scharlaken, scharlakenrood,
scharlakenkleur.
eearteeren, fr. (écarter, oorspr. escar(er, it. scartáre, van carta, kaart) eig.
in 't kaartspel eenige kaarten afleggen of
ter zijde werpen om daarvoor andere in de
plaats te nemen of te koopen ; verwijderen,
afzonderen, ter zijde leggen, uitschieten ;
uitweiden, van tle hoofdzaak afgaan ; ---éCart, n. ( stir. ékcíár) de weggeworpen en
slaars oor ingekochte kaarten ; — écarté,
Ii. zeker kaartspel, dat door ? personen met
3-2 kaarten wordt gespeeld.
ecce homo, lat. zie, welk een rnensch
als sub`t. een eccehomo, ti. Piet. een
beeld van den lijdenden Jezus in sten toestand, waarin Pilatus hein met die woorden aan de Joden voorstelde ; eene buste met
(le doornenkroon.
Eccentriciteit, z. excen triciteit.
Ecehelysis , ecehoresis , enz., z.
ekch—
ecclesia, f. lat. (eig. volksverzameling, van
' t gr. ekklésía) de kerk ; e. cathedrdzlis, bis schoppelijke kerk; e. flidl'is, dochterkerk ;
e. mater, moederkerk ; e. m,etropolitccna, hoofd kerk, aartsbisschoppelijke kerk; e. milgtans,
de strijdende kerk ; e. ppressa, de onderdrukte
kerk, (te kerk in druk ; e. régnans, _le heer
kerk C. tr idmphans, de zegepra--chend
lende kerk ; e. vágans eerre dolende zwervende gemeente; e. viciudta, de ledigstaande,
niet bediend wordende kerk ; — eeelesiarch, m. gr. een kerkvoogd ; de opziener
over de kerken en de regeling van de godsdienst
in de grieksche kerk ---- ecelesiarchie,
f. de kerkelijke heerschappij, het kerkelijk
toezicht ; -- ecelesiast, of eeelesiastiCus, nl. een geestelijke of kerkdienaar; ook
Salomo's boel: de Prediker; — het boek
van Jezus Sirach ; ----- ecclesiastisch,
ecclesiastiek, old j. tot de kerk behoorende, kerkelijk, geestelijk ; — ecclesiastica,
n. pi., kerkzaken ; --- eeelesiastiek, f.
(le kerkleer.
Eeelisis, z. e l k i i s i s.
ecco ! it. ( lat. ecce) zie, ziedaar'.
Eeeope, enz., eeerisis, enz., e k k —.
,

;

;

Echafaud, n.

fr. (spr. e-sja fdd ), z.

s e h aa v o t, ; - -- echafaudage, f. (spr.
--álá-zj') liet opslaan van Gene stellaadje
of fen stei g fer ; Fort. de st,e hing of steiger
:11)
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ECH ALASSEEREN

achter de vestingwallen om met het klein
geweer door de schietgaten te kunnen vuren.
echalasseeren (spr. ch =sj) fr. (echalasser, van échalas, paal, wijngaardstaak,
oudfr. escháras, mid.lat. carratium, gr. cháraks, de puntpaal, v. charássein, spits maken) met palen voorzien, de staken zetten
(bij de wijnstakken).
Echalótte, fr. (spr. ch=sj) of s j a1 o t t e (z. aid.), Bot. eene bolplant, die in
reuk en smaak naar het knollook gelijkt,
schalonje, sauslook ; een trillend koperen
plaatje bij orgelpijpen.
eehampeeren(spr. ch sj), fr. (échamper of échampir) Piet. door licht en scha
grond doen uitkomen, los maken.-duwvane
echancreeren ( spr. e-sjank---- ), fr.
(écha-ncrer, van 't lat. cancer, kanker, mid lat.
tang, schaar, boog, boogvormige kromming)
uithollen, boogvormig uitsnijden ; --- eehancrtíre, I. rond uitsnijdsel, uitholling, hal
uitsnede.
-vemansgwijz
eehangeeren (spr. e-sjánzj' —), fr.
(échanger; vgl. c h a n g e e r e n) ruilen, wisselen, uitwisselen ; — echange, m. (spr.
e-sjanzj') de ruiling, uitwisseling, wissel.
Echantillon, n. fr. (spr. e-sjanti -ljón;
v. 't oudfr. chant, cant, hoek, stuk, verklw.
chcintel, cantel, en dit van ons kant, rand,
scherpe zijde, een oorspr. celtisch woord)
het staaltje, de proef, het monster, b. v.
van een stuk laken.
echappeeren, fr. (échapper, spr. eh
= sj ; waarsch. van 't oudd. champ f, kamp,
dus eig. den strijd ontloopen ; oudfr. escamper, provene. escapar, escampar, it. scappdre,
scampare) wegloopen, ontloopen, doorgaan,
de vlucht nemen, uitbreken, ontspringen,
ontsnappen, ontkomen ; — eehappáde,
I. eene valsche snede of haal bij graveurs,
wanneer de gray eerstift uitglijdt ; in 't algemeen: eene ontsnapte fout, overziening,
overijling; — echappatoire, I. (spr.
—toár'), eene uitvlucht, een voorwendsel;
— echappé, m. een ontsnapte; een paard,
geteeld uit een' buitenlandschen hengst en
eene inlandsche merrie, in 't algemeen een
paard van gemengd, gekruist ras; —eehappement, n. (spr. — mán-) het ontsnappen,
doorgaan, ontvluchten ; bij raderuurwerken :
het schakelrad; áe onrust met hare spiraalveer.
Echarpe, I. fr. (spr. esjci p' ; oudfr.
escharpe, escherpe, eschierpe, sjerp, de zak
aan den hals des pelgrims hangende, v. 't
oudhoogd. scharpe, scherbe, zak, reiszak) de
sjerp, lijfgordel, ambts- of eeregordel ; draag
een smalle shawl van floers of soort--band;
gelijke slof; ;Mil. en écharpe beschieten,
in scheeve richting beschieten ; — echarpeeren (fr. éeharper) schuins beschieten,
dwars houwen, zijwaarts aangrijpen.
Echaude, f. fr. (spr. esjodé; v. échaudler, broeijen, in kokend water uit broeijen,
en glit V. chau(l, warm, = lat. ca.lidus) een
klein Parijsch .;gebak, windbuil.

ECHINUS.
echauffeeren(spr. e-sjof—),fr. (échau ffer, provenc. escalfar, v. chau ffer,warnmen, beet
maken, provenc. calfar, van 't lat. calefacere)
verwarmen, warm, beet maken, verhitten ;.
toornig of ongeduldig maken, het hoofd warm
maken; — geëehauffeerd, adj. verhit,
zeer warm; — eehaufi'ánt, adj. verhittend -- echauffement , n. (spr.
-- inán) de verhitting.
Eeheance, I. fr. (spr. e-sje-áns'; mid.
lat. excadent)a; vgl. chance) de vervaltijd
van eenen wissel.
échec, m. fr. (spr. esjék), schaak (z. aid.);
ook stoot, slag, nadeel, verlies, schade ; —
echecs, pl. het schaakspel ; de daartoe ver
stukken ; en échec houden (spr.-eischt
alt—) Mil. den vijand altijd in de klem of
in vrees, in besluiteloosheid of werkeloos
houden ; — échiquier, m. (spr. e- sji -kjé)-heid
het schaakbord; Mil. de schaakbordvormige
stelling der troepen ; — en échiquier, schaak
kruisgewijs, b. v. optrekken, af--bordsgewij,
trekken.
Echeiastechnie, I. gr. de kunst der
stemverandering, de buiksprekerij.
échelle, I. fr. (spr. e. sjéll'; oudfr. eschele,
provene. escala, van 't lat. scala) de ladder,
toonladder; ook de maatstaf, waarnaar eene
teekening, eene kaart ontworpen is, de.
schaal ; eene zeehaven, eene handel- of sta
en échelon (spr.-pelatsindLv;
an e-sje/ón) Mil. laddervormig, sportsgewijs,
d. i. in kleine op elkander volgende afdeelingen, als zoo vele sporten eener ladder, marcheeren of oprukken ; --(fr. échelonner) de troepen in echelons stellen...
Eehemythie, I. gr. (van echein, hebben, houden, voor zich houden, en mjthos,
de rede) de stilzwijgendheid, de kunst of
gave van het hooren en zwijgen.
Echinus, m. gr. (eehinos) de egel
zeeëgel : Arch. het ei aan de ionische zuilen, een eivormig sieraad, vervat in eenen
dop, welke naar dien der kastanje gelijkt ;
— echinanthieten, m. pl. versteende'
rozenëgels ; — echiniet, m. een ver
-stendzëgl, padestnlgenei, zeeappel, enz. — eehinococcus,..
m. eene soort van ingewandsworm, ook veel
(polycephalus) genoemd, dewijl men-hofd
gemeend heeft, op een zelfde blaasje ver
monden met in kransen zittende-scheidn
voelers te ontdekken ; -- eehinodérmen, m. pl. stekelhuiden, zekere dierklasse,
aldus om hunne stekelachtige huid genoemd;
— eehinoïden, pl. zeeëgels, met stekels
bezette en door Bene kalkachtige schaal
omgevene, meest appelvormige zeedieren ;eehinophthalmie, I. Med. eig. egeloogigheid ; de verouderde naam voor de oneffenheden der oogleden, die zich bij vele
ooglidontstekingen vormen; -- eehinorhynehus, m. de stekelsnuitworm, eene
soort van ronde ingewandsworm ; --- eehinospheerieten, pi. kogelvormige zeeegel- steenen.
;

-

;

ECHIQUIER

--

échiquier, m., z. ond. e c tl e C.
Echium, n. gr. (echion, van échis, adder)
Bot. de slangekop, een plantengeslacht van
de familie tier bernagieachtigen of ruwbladigen.
Echo, f. gr. (echo, in 't algemeen klank,
geluid) Myth. eene nimf uit het gevolg van
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 weergalm ; Poët. een dichtstukje, waarbij eene
of meer der laatste lettergrepen van eenen
versregel buiten de maat herhaald worden;
— echometer, m. een klankmeter, een
werktuig, door Sauveur in 1701 uitgevonden, om den duur der maten in de muziek
naauwkeurig te bepalen, later verbeterd en
m é t r o m e t e r genoemd — eehometrie, f. de klank- of weêrgalmmeting, naar
welke kunstmatige echo's kunnen te weeg
gebracht worden ; — eehónisch, liever
eehódisch, adj. (gr. echodes) terug galmend, weêrkaatsend ; — eehoskope, f.
Med. z. v. a. auscultatie — echoskopium, n., z. v. a. stetoskoo;p.
Eckhard of Eckard, oudd. mansn.
(van cc/ce, weleer voor snede, zwaard) de
zwaardsterke, de moedige met het zwaard.
eclairceeren, gew. eclaireisseeren (spr. e-klèr—, e-hlèrsi-s—), fr. (eclaircir ; van clair, lat. clarus, klaar) helder maken, opklaren, verlichten ; ophelderen, inlichting geven, terecht wijzen; -- eelaireissement, n. (spr. e-klèrsi-s'mán') de
inlichting, verklaring van eene duistere zaak,
opheldering, terechtwijzing ; — eelaireeren (fr. éclairer, lat. exclaráre), licht verspreiden, verlichten ; — eelaireurs, pl.
(spr. e-klèreur) Mil. een lichte troep, die
het leger vooruit trekt om te ontdekken of
zich vijanden in de bosschee, enz. ophou
scherpschutters.
-den,
;

;

Eelampsie, z. eklampsie.
Eclat, m. fr. (spr. e-klá; van 't gr.
kláein, breken ; klásma, breuk, stuk, enz.;
van daar eig. breuk, splinter, enz.) de los
knal, slag, geraas; het opzien, ge--barsting;
ruisch, de ruchtbaarheid ; de glans ; eene
opzienbarende handeling — eelateeren
(fr. éclater, eig. splijten, in stukken springen,
bersten), bekend of ruchtbaar worden, aan
den dag komen, uitkomen, uitbreken ; --eelatánt, adj. schitterend, uitstekend, in
't oog vallend ; opzienbarend, opentlijk, wereldkundig ; -- éclatánte , f. vuurpijl
net briljant-vuur.
Eclecticus, enz., z. e k 1 e k t i c u s, enz.
Eclips, eeloge, enz., z. e k l—.
école, f. fr. (van 't lat. schola) school;
école centrale (spr. —santráál') de school in
elk fr. departement opgericht voor den 2den
graad van het onderwijs; — ecole de droit
(spr. droá), rechtsschool ; école de médecine,
artsenijschool ; école militaire, krijgsschool ;
;
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école inetuelle, schoot van wederkerig onderricht, z. v. a. Lancaster-school, z.
ald.; ecole normale, normaalschool, modelschool ; école polytechnique, school voor de
kweekelingen der artillerie, genie, enz., de
algemeene kunst en beroepsschool te Parijs;
vgl. polytechnisch;
technisch; école primaire, lagere school, school voor het eerste onder
école secondaire, de school, die op de-richt;
primaire, elementaire of lagere volgt, de
middelbare school; école ve'te'rinaire, eene
veeartsenijschool.
e of ex continenti, z. ond. c o n t i n e er e n ; — e contrario, z. v. a. au contraire,
z. ond. contrareus.
ecorcheeren (spr. e-leorsj —), fr. (ecorcheq; sp. escorchar, it. scorticáre, den bast
of de huid aftrekken, mid.lat. excorticgre,
v. 't lat. cortex, de schors) villen, afstroopen ;
ontschorsen, schillen ; overvragen, een' onredelijken prijs vorderen; snijden, afzetten ;
ook gewelddadig behandelen, mishandelen,
radbraken, b. v. eene taal ; -- écorehe,
m. bij schilders en beeldhouwers: eene figuur zonder huid, welker spieren men ziet.
ecorneeren, fr. (éeorner ; van corne,
hoorn) onthoumill, de hoornen ai'sl,00ten ;
afkorten, besnoeijen, beperken, verminderen.
Ecossaise, f. fr. (spr. ekossèz', v.
Écossais, aise, schotsch, v. Écosse, Schot
een schotsche dans; — ecossaise--land)
Wals, in. een snelle wals in 4 maat.
ecouleeren (spr. ou —oe), fr. (écouler)
af-, uit-, wegvloeijen ; -- ecoulement,
n. (spr. ehoel'mán) de af-, uit-, wegvloeijing;
het vervliegen b. v. van geestige deelen ; Kmt.
de verkoop, afzetting, het debiet der waren.
Ecoute, f. fr. (spr. e- koet'; van écouter,
luisteren, provenc. escoutar, van 't lat. auscultáre, ital. ascoltáre) Mil. eene galerij
om de werken der vijanden te ontdekken,
luistergang ; een luchtgat in de kazematten ;
in de kloosters eene door traliewerk of j a1 o u z i ë n afgeslotene plaats, het hoorvertrek, de traliestoel
ecouté, m. een
wandelstokje, z. v. a. b a d i n e; aux écoutes
zij n (spr. o-zekóét'), op de loer staan, hei
luisteren, luistervinken ; — écoutez-melijk
(spr. ekoe(é), hoor eens ! luister ! — ecoutille, f. (spr. ekoetíélj') het luik, luikgat
in het verdek van een schip.
eephractisch, eephyma, enz., z.
ekph—.
ecrazeeren, fr. (écraser, van 't oud noordsch krassa, fijn wrijven, zw. krasa, plat
drukken, aan stukken slaan) verpletten, plat
drukken, verbrijzelen, vertreden, vernietigen ;
— éerasé, m. (spr. s.= z) danspas, waarbij de beenen ver vaneen gebracht worden.
eereteeren, fr. (écrêter; van crête, z.
ald.) Mil. eig. ontkammen, het bovenste
gedeelte, b. v. van eenen wal, een bolwerk,
eene palissade, wegschieten.
Ecritoire, n. fr. (spr. ekritoár; van
écrire = lat. scribère, schrijven) een inkt
schrijfbak met pen, inkt, lak, ouwels,-koer,
; —
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pennemes, enz . — eerivailleur, m . (spr.
—waljéur; van écrivailler, veel en slecht
schrijven) een slecht veelschrijver, kladder,
broodsckrijver, broddelaar.
;

—

editor, m., fr. editeur, de uit-

gever.

Edhemieten, m. p1 . muhamedaansche

ecuyer, m. (spr. e-kWW jé), een schild- en
wapendrager, schildknaap; stalmeester, berijder, pik cur.
Edax, m. lat. (van edcre, eten) een
vraat, vreetzak; — edaciteit, f. (lat.

predikmonniken, die deels in kloosters leven,
deels zich in de woestijn ophouden (zoo
geheeten naar hunnen stichter Ibrahim
Ed hem).
e diaintro, z. d i a in e t e r.
EdIct, n. lat. (edict um, van edicIre,
bekend maken) bij de oude Romeinen : de
opentlijke afkondiging of aanslag van den
pra t.or omtrent de beginselen, naar welke
hij zijn ambt in het volgend jaar zou waar
€ het praetorisch edict", Bene-nem
der beroemdste bronnen, waaruit het rom.
recht i„ voortgevloeid in 't algemeen Bene
landsverordening, openbaar bevel, vorstelijk
bevelschrift; edictum aedilitium, een edict
der Adilen (z. ald.) te Rome over markt
daartoe behoorende rechtspunten -zake;n
edictu°m demolitortum, n. een gebod tot ne
afbreking ; ed. peremlori um,-derwpingof
een terstond op te volgen gebod ; ed. perpetu1m, een altijddurend, immergeldend gebod ; cd. respifutori um, een herstellings- of
vergoedingsbevel ; ed. successor'tugn, Bene wet
van erfopvolging ; ed. temporále, een tijdelijk, slechts voor een' bepaalden tijd geldend
bevel ; -- edictdle citatie, f., of edietáles (litterae) f. pl. eene gerechtelijke opent
dagvaarding; -- edictaliter c i t e e r e n,-lijke
opentlijk, gerechtelijk dagvaarden.
edifiant, adj. fr. (spr. —ááz; van édi-

de vraatzucht, overmatige eetlust.
Edda, f. ijslandsch (d. i. eig. stammoe-

Jier = lat. cvdiEicare, opbouwen, stichten)
stichtelijk, opbouwend in 't geloof.

Ecrythmus, ecsareoma, Bestasis enz., z. e k r—, e k s—, enz.
Ecu, in . fr. (eig. een schilddaalder, van
het lat. scutam, schild, it. scudo) een fransche daalder van 3 livres of 1 gl. 4 2 2 ct.,
zoo geheeten, omdat er het fr. wapenschild

op stond; ecu blane = 2 gl. 4 o ct. —
ecu d 'or, z. V. a. 1 o u i s d o r; ecu
neuf, 6 livres-stuk, = 2 gl. 85 cl.; —
ecu patagon, geneefsche rekenmunt.
;

ongeveer = 1 gl. 60 ct.

Ecumeur, m. fr. (van écumer, afschuimen ; ecuine, oudfr. escume, provenc. escuma, v. 't oudhoogd. stain, schuim) eig.
een afschuimer; een schuimlooper, pannelikker, tafelbroêr; een plunderaar van geschriften, denkbeeldendief; een zeeroover,
vrijbuiter, zeeschuimer (écumeur de mei').
Eeurie, f. fr. (verwant aan bet ned.
schuur) een paardestal ; de gezamentlijke
tot. Bene stoeterij behoorende personen ; de
woning dier personen.

E e, ssor , m. . (spr. eliu suhi; v.
scutuin; vgl. ecu) het wapenschild ; --

edacitas)

der; zoo geheeten door den wedervinder, den
bisschop Brynjulf Svendsen, in 't jaar 16(3)
de titel der beide verzamelingen van ijs
dichtwerken, waarin de gansche-landsche
schat van scandinavische mythen is wegge
oudste scandin. oorkonde, die de-legd,
noordsche goden- en heldengeschiedenis bevat; men onderscheidt de beide verzamelingen in de oude of Shmundsche Edda,
naar Saimund Sigfuson, die haar in de eerste
helft der 11de eeuw bijeen bracht, en in
de jongere Edda, welker samenstelling
aan Snorre Sturleson in de 13de eeuw
wordt toegekend.
ede, bibe, lode, lat., eet, drink, speel
Edelíne, vr.naam: de edelgezinde, edele.
Eden, n . hebr. het paradijs, de lusthof;
eig. het vreugdegenot.
Edent^ta, n. pl. lat. tandelooze zoogdieren, namelijk de zulken, die noch hoek noch snijtanden hebben. Zij bewonen Afrika, Amerika en Nieuw- Holland.

edeeren, lat. (edcre) uitgeven, bekend
maken ; uitleveren ; — editie (spr. t= Is)
(ed-i-tio) de uitgave, druk, oplage van een
boek ; Jur. de gerechtelijke voorlegging en
mededeeling, b. v. editio documentdrum, de
voorlegging der oorkonden tot kennisneming
van de tegenpartij ; ed. princeps, de eerste
uitgave, de eerste afdruk van oude schrijvers sedert de uitvinding der boekdrukkunst

„

;

Editeur, editie, z. ond. e d e e r e n.
Edmund , angels. (eng . Edmund, angels. Eadmund, v. Bad, oudhoogd. ót, goth.
aud, rijkdom, vermogen, en round, beschernier, voogd manse.: beschermer of beschut
vermogen ; — Eduard , Ed--tervanh

ward , angels. (eng. Edward, angels.

Eadweard, v. zveard, wachter) mansn. wachte r of bewaker van het vermogen.

educeeren, lat. (educáre) opvoeden

;

— educatie (spr. 1=/s) f. (educaiio) de
opvoeding ; — educator, m. de opvoeder.
Educt, n. lat. (edilctum, van educ)^re,
uitvoeren, naar buiten trekken), het uit
i. een zuiver uitgescheiden be--scheidl,.
standdeel van een samengesteld ligchaam,
in tegenstelling met product. Zoo b. v.
is het uit krijt door zwavelzuur verkregen
koolzuur een educt, het bij de reductie
van een metaalox^-de door kool ontwijkende
een product.

edulcoreeren, mid.lat. (van 't lat.
dulcis, zoet) Chem. verzoeten door bijvoeging van zekere hoeveelheid suiker, honig
of siroop ; — edulcorátie (spr. t = ts) f.
de verzoeting, ontzuring, ontzouating.
eduliën, pl. lat. (edul)a, v. edére, eten)
eetwaren, eetbare dingen.
e duobus malls minimum eligënduin eat,
z_ ond. malum.

Eféndi, m. turk. (ontstaan uit het gr.
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authéntés, onbeperkt heer, gebieder, in 't
nw.gr. uitgesproken awféntis) heer, de titel
van een' turkschen staatsdienaar en geleerde,
inz. rechtsgeleerde of welverklaarder; -hekem-efendi, m . de eerste lijfarts des
sultans; ii`nam – efendi, m . de geestelijke
van 't serail ; — reis -efendi, m. (van
't arab. reyis, reis, hoofd, opperhoofd, de
eerste) de turksche rijkskanselier en minister van buitenlandsche zaken.

effaceeren, fr. (effacer, provene. esfas
eig. het gezicht, gelaat ontstellen, onkenbaar maken, van 't fr. face, provene.
-

sar,

fassa, oudrom. facia, lat. facies, gelaat),

uitwisschen, uitdelgen, uitvegen, doordoen,
doorhalen.
effareeren, fr. (e f'arer, v. 't lat. ferus,
wild) doen ontstellen, ontzetten, verbluft
maken, buiten zich -zelven brengen ; g e ë ff a r e e r d, adj. ontsteld, verschrikt, onthutst,
verbluft.
Ei%et , m. lat. (efféctus, van eficére,
bewerken) de werking, uitwerking, het gevolg ; — in e ffectu, of fr en effet (spr. anne fè) inderdaad, werkelijk ; — effecten,
n. pl. (fr effets) goederen, vermogen, have;
Kmt. wissels, ook z. v. a. staatseffecten, staatspapieren, landsschuldbrieven; —
effecten-conto, n. de rekening van
een staatspapier of obligatie-artikel in het
grootboek -- effectenkoers, z. Cours
— effectief, adj. (lat. e/fectivus, a, urn),
als adverb. ook effective, of fr. effectiveinent
(spr. —tiw'mán) werkelijk, inderdaad, wezentlijk ; — effectueeren (fr. effectuer),
verwezentlijken, bewerken, bewerkstelligen,
voltrekken, volvoeren, tot stand brengen;
— effectueering, f. de bewerkstelli;

;

ging, de voltrekking of volvoering van eenen
last , enz.

effeuillement, n. (spr. e fuilj'rrcán) de
toestand der boomen en planten, ontdaan
van hun gebladerte, de bladerloosheid.
effieiëeren, lat. (effcére), bewerken; —
efeiént, adj (eficïens) werkzaam; ef ciens causa, z. causa; -- efficientie (spr.
t=ts) f. (e/icientia) de werkzaamheid; —
efficaciteit, f. (efcacitas) de krachtwerking, werkzaamheid, nadruk.
effigies, f. lat. (v. ef,ngére, naar 't leven
afmalen; vgl. fingeeren) de beeltenis,
b, v. iemand in effigie, d. i. in beeltenis,
verbranden, ophangen, enz.
effileeren, fr. (effiler, van /il =lat. fl/urn,
draad) uitrafelen, de draden uittrekken ; --effile, n. garenfranje, franjeachtig uitgerafeld rouwgoed; — effilure, f. het uit
-gerafld
aan een stuk stof.
effiagiteeren, nw.lat. (vgl. f 1 a g i
ernst vorderen, met aandrang-tern)m
afsmeeken, aftroggelen.
Eiátie (spr. t ts) f. nw.lat. (van
e f lore, uitblazen) liet oprispen uit de maag.
efneureeren, fr. (effle,crer, eig. het
bovenste of de oppervlakte wegnemen, v.
fleur, de bloem, het bovenste gedeelte van
vele voorwerpen, b. V. de schimmel of kaam
op den wijn, de haarzijde van eene huid)
alleen de oppervlakte licht aanraken, weg
afschaven b. v. liet vel; oneig. op--nem,
pervlakkig behandelen, Itcht over eerre zaak
heen loopes, haar niet grondig behandelen.

efnoresceeren, efli.oreeren, •

lat.

(e f orescére, v. floresc) re, bloeijen, opbloeijen,

uitslaan (op de huid) ; beslaan, verweêren ;
ts) f. nw.lat.
de bloeitijd, het bloeijen, in bloei staan ; Med.
huiduitslag; Chem., verandering eener vaste

--- eforescéntie (spr. t

efemnineeren, lat . (effemintire, van

zelfstandigheid in Bene poederachtge stof door
hare blootselling aan de open lucht, hetzij
dit door aantrekking van het vocht uit den

fem)'na, vrouw) verwijfd of weekelijk maken,
verwijven ; -- effeminátie (spr. t=ts)
f. de verweekelijking, verwijving ; de verwijfdheid, onmannelijkheid.
Effendi, z. e t e n d i .
effervesceeren, lat. (e ffervese re, van
fercëre, bruischen, enz.) opbruischen, opwel

dampkring en overgang in een hydraat, of
door het verlies van haar kristalwater, of
door verbinding zoowel net het water als
net de zuurstof van de lucht geschiedt;
verweêring, aanzetting van bloemen, het
te-voorschijn -treden van zoutkristallen.
efflueeren, lat. (efïlwÉre) uitstroomen,

opborrelen ; — effervescént, adj.-len,
(lat. efervéscens), opbruischend; --- effervescentia (spr. t=ts) n. pl. opbruischende
stoffen ; -- effervescéntie (spr. t=ts) f.
nw.lat., het opbruischen, te weeg gebracht
door de ontwikkeling van net eene of andere
gas uit een vocht, b. v. bij de vermenging
van alkaliën met zuren ; oneig. liet vuur,
de drift.
Ef estucátie (sp r . t = ts) f. inid.lat.. (v. 't
lat. festuca, halm) in bet duitsche recht : eene
zinnebeeldige overgave van een onroerend
goed door overreiking van een' afgesneden

vervlieten, verdwijnen ; — efnuvia, n. p1.
(van den sing. e f uv'u)n) de uitvloeijingen,
uitdampingen ; -- effluxie, f. nw.lat. uit

tak, een houtspaan, eerre graszode, enz.

effeuilleeren, fr. (spr. e fuitj -- ; van

uitvloed.

-vloeijng,

effoceeren, lat. (ef ^a lire, v. faun, pl.
fauces, keel) verstikken, verworgen.
effodeeren, lat. (ejfoclire) uitgraven
effóssie, f. (e ffossio) de uitgraving.
efforceeren (zich), fr. s'e fforceie ;
van forcer, dwingen, force, kracht, geweld)
zich beijveren, zijn best doen, trachten, al
zijne krachten inspannen, zich weren ;
effort, n. (spr. efór) de poging, inspan
nadruk,-nig,bemojkrachtspving,
het sf,reven.

feuille = lat. foliu.nz, blad) afbladeren, ont-

Efráctie (spr. 11s) of effractuur,

bladeren, van loof on °doen ; ook splijten,
vaneen wijken (van karton, kaarteblad); ----

f. later lat. (e ffraclffra, van e/frïngére, open
breken ; fi angére breken) de braak, open-
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breking ; Med. de gewelddadige beleediging
van den sebedel ; e/fractto carceris, Jur.
openbreking der gevangenis, wederrechtelijke
bevrijding van een' gevangene; — effráactor, fr. e$'racteur, m. een misdadiger,
die een' diefstal met braak heeft gepleegd,
een inbreker.
effrayeeren (spr. efréj—), fr. effrayer;
provene. es freyar, esfreidar, als ware 't lat.
exfrigidare, doen rillen; fr. effroi, oudfr. esfroi
provenc. esfrei, fr. frayeur, provenc. freior,
schrik, v. 't lat. frigidus, koud) verschrikken,
angst of vrees aanjagen ; — effrayant,
adj. (spr. e fréján) verschrikkelijk, ontzettend, vreeselijk.
Ej1renãtie (spr. t=ts) f. lat. (e ffrenatio ; van e fTrendre, ontteugelen ; frenum,
teugel) de teugelloosheid ; — g e ë f f r eII e e rd, adj. teugelloos, uitgelaten, onhandig.
effronté, fr. (spr. e fronté ; van front,
voorhoofd) of g e ë f f r o n t e e r d, adj. onbeschaamd, schaamteloos, driest — effronterie, f. onbeschaamdheid, driestheid, een
stalen voorhoofd.
efi'royable, adj. (spr. e froajábl') en als
adverb. efl'royablement (spr. --mán)
fr. ontzettend, verschrikkelijk, afschuwelijk,
ijselijk, vreeselijk, gruwelijk.
effugeeren, lat. (e//'ugére) ontvluchten, ontvlieden, ontgaan.
Effulgurátie (spr. t=ts) f. nw.lat.
(van fulguri re, bliksemen, fulgur, bliksem)
het bpblikkeren, opbliksemen ; de opheldering, verlichting.
effundeeren, lat. (effundére) uitstroomen, uitgieten ; uitbreken ; — effüzie, f.
(effus)o) de uitstorting, uitgieting, het uitstroomen, b. v. van het licht ; het uitbreken van een' hartstocht, enz.
egaal, fr. (égal, van 't lat. aequdlis) gelijk, gelijkvormig, gelijkmatig, even, effen;
eenerlei, onverschillig; overeenkomend ; —
egaleeren, gelijken, passen ; — egalizeeren , gelijk maken, vereffenen ; —
egalizátie (spr. t —ts) of egalizeering, f. de vereffening, gelijkmaking; —
egalizeur, m. een gelijkmaker, vereffenaar ; — egalist, m. een voorstander van
de gelijke verdeeling der goederen of bezittingen ; -- egaliteit en egalité, f.
gelijkheid, gelijkvormigheid, inz. in politieken
zin, waarom ook l i b e r t é (vrijheid) en
é ga 1 i t é tot de leus der fransche republiek werd, en de hertog van Orleans, va
laatsten fr. koning Lodewijk-dervan
Philips, den naam E ga l i t.é aannam.
Egard, n. fr. (spr. egá r; oudfr. esgard,
V. garder, bewaken, behoeden, oudhoogd.
w.arten, nw. hoogd. war(en) bet aanzien, de
achting, hoogachting; inschikkelijkheid, toezeeflijkheid; à l'égard, met opzicht, met
betrekking, ten aanzien.
egareeren, f•» (égarer, niet in acht
nemen, doen verdh alen, v. Barer, provenc.
Barar, acht slaan, oudhoogd. waron, bewaren, in acht n¢men) doen verdwalen, ver;

--

EGYPTIENNE.
warren , van den weg brengen ; zich

egareeren, zich verwarren, verdolen,
van den weg raken ;— ge ë g a r e e r d, ver
verstrooid, niet wel bij zinnen ; —-ward,
egarement, n. (spe. egár'máui) de af
dwaling, het wangedrag; de ver--dwaling,
strooidheid, verwarring ; afwezigheid van
den geest; ijlhoofdigheid, bijsterzinnigheid.
egayeeren (spr. egèj—), fr. égayer, v.
gai, vrolijk; vgl. gajo) vervrolijken, verblijden,
vrolijk of blijde maken, verlustigen, opbeuren
Egbert, oudd. mansn. (van e g g e, e c k e,
d. i. snede, zwaard, oudhoogd. ekka) : de
door het zwaard beroemde, schitterende.
egermineeren, lat. (egermin? re, vgl.
g e r m i n e e r e n) ontkiemen, uitspruiten.
Egest, n. lat. (egéstus, van egerere, uitvoeren, afvoeren), het uitvloeisel, afgevoerde ; het zoogenaamde sterresnuitsel; —egéstie, f. (lat. egest)'o) de ontlasting, afvoering door den stoelgang.
Egide, z. + gide.
Eginhard, Eginhart, oudd. mansn.:
de proefhoudende in trouw (?).
Eggisóma, juister engisoma, n. gr.
(eggidzóma, de over- elkander schuiving van
de beenderen des schedels.
eglandeeren, nw.lat. (van glans, eikel,
verklw. glandula, klier) eene klier uitsnijden.
Eglantine, f. fr. (ontstaan uit aiglantine, provene. aiglentina, oudfr. aiglent, provenc. aguilen, v. aiguille, provenc. aguilha,
met het suffix ent, als ware 't lat. acuculentus, stekelig) Bot. de wilde roos, eglantierbloem.
Eglogue, f. fr., z. ekloge.
Egmond, nederl. mansn. (vgl. Egbert
en E d ni u n d) de beschutter door bet zwaard.
ego, lat. ik ; — egoísmus of egoïsme,
n. nw.lat. de ik- of zelfzucht, ik- of zelf
overdreven eigenliefde, zelfgevallen,-liefd,
baatzuchtige denkwijze of gevoelens; —
egoïzeeren, te veel, te uitsluitend aan
zich-zelven denken, van zich -zelven spreken,
enz., zelfzuchtig zijn ; — egoïst, m een
zelfzuchtige, baatzuchtige , eigenbelangzoeker, die gedurig alleen op zich zelven en
zijn eigen voordeel ziet en al het andere
voor onbeduidend en gering houdt ; -egoístisch, adj. zelfzuchtig, eigenbatig;
— egoïteit, f. de ikheid, zelfheid ; —
egotheísmus, n. lat.-gr. vergoding van
het ik, zelfvergoding.
egorgeeren (spr. e-gorzj—), fr. (egor•ger, van gorge, keel, v. 't lat. Burges, draaikolk) de keel afsnijden, kelen, slachten, ver
ombrengen ; te gronde-morden,vwg
brengen.
Egout, m. fr. (spr. e-goe) een riool,
goot, of kanaal om het water en de onreinheden eenex stad te doen wegvloeijen.
Egrés, m. lat. (egréssus, v. egrédi, uitgaan) de uitgang, voortgang; e g re s nemen, voortgaan.
Egyptienne, f. fr. (spr. e -zji psiènn'),
egyptische letter, f. eene bijzondere

EH RIEN
soort van dikke drukletter, door Thoro« good
uitgevonden.
eh. bien ! fr. (spr. e-bjën) welaan ! welnu
Eicëten, m. pl. eene secte der 7de eeuw,
die God door zang en dans wilde geëerd
hebben.
Eiderdons, n. de zachte, kostbare
borstvederen van de eidergans (anas
mollisthna, L.) een zwemvogel van IJsland
en Groenland.
Eidograaph, m. gr. (van Mos, beeld,
en gráphein, schrijven, teekenen), de beeld
-teknar,dopf.WlacetEinburgh in 1801 uitgevonden copiëer-machine.
Eidólon, n. gr., z. v. a. i d o 1 e (z. aid.).
Eilert, oudd. manse., samengetrokken
uit Eilhart, Egilhart, de krachtige,
sterke.
Einhériar of Einhériën, m. pl.
oudn. Myth. de in den strijd gevallen helden, die Odin in Walhalla onthaalt.
Ei'rometer, m. gr. (v. éíros, de wol),
de wolmeter.
Eisagóge, f. gr., z. v. a. i s a g o g e
(z. aid.)
Eispnoë, f. gr. (van eis, in, en pnoë,
ik haal adem) de inademing.
ejaculeeren, lat. (ejaculdri) uitwerpen, met kracht uit zich werpen ; -- ej aCulátie (spr. 11s), f. nw.lat. de uit.werping; uitspuiting van aderen of andere vaten ; ook een kort schietgebed.
Ejalet, n. arab. (ejálet, of ijalal, regeering, heerschappij, provincie, v. awl, regeeren, awwal, de eerste) turksch stadhouder
uit vele s a n d S i a k s bestaande en-schap,
door eengin h e g l e r b e g van 2 of 3 paar
bestuurd.
-destarn
ejieiëeren, lat. (ej'i-cére, van jacére.
werpen) eig. uitwerpen ; uit het bezit stooten, uitdrijven ; — ejéctie (spr. t ts),
f. (ejectbo) gewelddadige verwijdering, het
uitwerpen, verdrijven uit eene bezitting.
ejureeren, lat. (ejuráre) eene zaak onder
eede of vormelijk laten varen ; afzweren.
ejusdem (mensis of anni), lat. (genït. van
idem, de zelfde) van de zelfde maand, het
zelfde jaar.
ek of ex, een gr. voorzetsel in vele
samenstellingen, z. v. a. uit, van.
Ekblóma, n. gr. liet uitgeworpene,
van daar de bij eene miskraam uitgedrevene
vrucht.
EkbOle, f. gr. (ehbolé, van ek-bállein,
uitwerpen) eig. de uitwerping, het uitwerpsel ; Med. volledige verrekking ; misgeboorte;
— ekbolia of ekbolika, n. pl. gr.
Med. middelen, die in moeijelijke verlossingen gebruikt worden ; ook vruchtafdrijvende
middelen, z. V. a. abortiva.
Ekbrásma, n. gr. (v. el-brádzein, er
uit koken) Med. een onregelmatig, plotse
ontstaand uitslag, inz. aan den mond.-ling
Ekehilysis, f. gr. de fluimlozing.
Ekehorésis, f. gr. de stoelgang.
Ekehylóma, n. gr. (v. chylós, het
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sap) een verdikt uittreksel of extract uit
planten of andere ligchamen, z. v. a. extract.
Ekehymóma, n. gr. (v. chymós, sap,
vloeistof) Med. eene bloedzweer, bloedvlek;
------ Ekehymósis of ecchymóse, f.
uitstorting van bloed uit de vaten in het
celweefsel, waardoor blaauwe huidvlekken
geboren worden.
Ekeh sis, f. gr. (v. chyó, ché, ik
giet) uitstorting van sappen.
Ekdársis, f. gr. (van darsis, het afvellen, v. dérein, afvellen) Med. de ontvelling.
Ekdemiomanie, f., ekdemionóSOS, m. gr. (van ekdemia, f. het uitgaan,
reizen, en mania, z. manie) de zucht om
te reizen, reisziekte, een gebrek, waaraan
rijke I?ngelschen en arme Duitschers somtijds.
lijden.
Ekkánthis, f. gr. Med. een gezwel
in den inwendigen ooghoek, ontstaan door
ontsteking van den traanheuvel.
Ekkathársis, f. gr. (vgl. k a t h a rs i s), de reiniging, afvoering — ekkathartika, n. pl. zuiverende, ontlastende
middelen ; door de huid werkende zuiveringsmiddelen.
Ekklisis, f. gr. (van klisis, buiging)
Chir. de ontwrichting ; het vaneenwijken
der einden van gebrokene beenderen.
Ekkoprósis, f. gr. (van kópros, drek)
de drekontlasting — ekkoproticum,
n. een zacht afvoerend middel.
Ekkrinokritika, n. pi. gr. Med. kenteekenen, aan de natuurlijke uitwerpselen
ontleend.
Ekkrisis, f. gr. (vgl. k r i si s), de afzondering, uitscheiding, uitdrijving der ziektestof door zweet, pis, enz. ; — ekkrisiologie, f. de leer van de uitwerpselen
des menschelijken ligchaams; — ekkrisiosehésis, f. terughouding van kritische
ontlastingen ; -- ekkrítiseh, adj. wat
de uitscheiding of afzondering bewerkt of
haar betreft.
Ekkyésis, f. gr. zwangerschap buiten
de baarmoeder.
Eklámpsis of eklampsie, f. gr.
(van ek-lámpein) Med. over 't gansche lig
chaam verbreide stuiptrekkingen, inz. bij
kleine kinderen, kinderkrampen.
Eklégma, n. gr. (ékleig?na, van ekleichein, uitlekken), z. v. a. elektuarium,
z. aid.
Eklektieus, m. gr. (van eklégein, uitkiezen) een uitkiezer, onderzoekend en schiftend wijsgeer, die, zonder zich aan een bepaald stelsel te houden, uit alle philozophiscbe scholen overneemt wat hem het beste
voorkomt ; — eklektieísmus, n. het
streven om uit vele zaken het beste te kie
uit een wijsgerig oogpunt ; -zeu,in.
ekléktiseh, adj. uitkiezend, schiftend,
ouderzoekend.
Eklepisis, f. gr. (van ek-lepidzein, af;

;
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schillen ; lepis, schub, schaal) Med. de afschilfering der beenderen.
Eklíps, f. gr. (ék-leipsis, het uitblijven,
verdwijnen, van eh-leipein, uit-, aflaten) de
verduistering van een hemelligchaam door
de tusschenkomst van een ander; -- zone k l 'i p s, zonsverduistering (eig. aardverduistering) ; maan - e k 1 i p s, maansverduistering; -- e k 1 í p s (stil. animi), f. Med.
flaauwte met verlies van bewustzijn ver
; — eklipserion, m. een werk -bonde
om het verschijnsel van zon- en maan--tuig
eklipsen aanschouwelijk te maken ; — ekli—
pseeren (fr. éclipser), verduisteren, verdonkeren ; verdwijnen, wegsluipen, zich uit de
voeten maken ; -- ekliptika, f. de zon
dierenriem, de baan, die de zon-newg,
jaarlijks schijnt te doorloopen (dus geheeten,
omdat in de nabijheid van dezen cirkel de
verduisteringen voorvallen). ,
Eklóge, f. gr. (eklógé, van eklégein,
uitkiezen) eig. een uitgekozen, uitgelezen
stuk, inz. gedicht ; herderszang, veldlied,
landelijk gedicht, idylle (dewijl de idyllen
van Virgilius onder dezen titel verschenen).
Eklf sis, f. gr. (ek-lüein, uit-, oplossen)
Med. eig. oplossing; zwakte, onmacht, het
wegzinken der krachten.
Ekphonësis of ekphonëse, f. gr.
Log. een uitroep.
ekphráktiseh, gr. (v. ek phrássein,
verstopte wegen openen, v. phrássein, sluiten)
Med. openend, verstoppingen oplossend ; —
ekphraktika, n. pl. oplossende, verdun
middelen, tot het openen van verstopte-ned
wegen geschikt; — ekphrásis, f. de doorbreking, de opening van een verstopt deel
door geneesmiddelen ; de verdunning van verstopte sappen in het ligchaam.
Ekphronia of ekphronie, f. gr.
(van ék-phrón, zinneloos) zinneloosheid, waan
-zinghed.
Ekphyma, n. of ekphysis, f. gr.
(vgl. p h y m a) het uitwas, de bult.
Ekpiesis, f. gr. (van ek piédzein, uit
uitpersen van plantensappen;-druken)ht
samendrukking van den schedel ; -- ekpiésma, n. een verdikt uittreksel of extract ; eene beenbreuk van den schedel, bij
welke de naar binnen gedreven beenstuk
hersenvliezen drukken; — ekpiés--kend
mus, m. uitpuiling van den oogbal.
ekplexie, f. gr. (v. ek p essein, er uit
slaan, door een' plotselingen schrik geheel
buiten zich zelven brengen, v. pléssein, slaan)
de verdooving, plotselinge verstijving van
schrik, de ontzetting.
Ekpnëusis of ekpnoe, f. gr. (vgl.
p n e u m a, enz.) de uitademing; de van het
bloed afgescheiden wasem, die bij de uit
wordt uitgedreven.
-ademing
Ekptóma, n., en ekptósis, f. (v.
ek-piptein, uitvallen) eig. uitvalling; Chir.
de ontwrichting.
Ekpyëma, n. gr. (van ek 1pyn%n, uit etteren) Med. een veretterd deel, eene ver-

zwering, etterborst; — ekpyësis, f. de
verettering, het volkomen veretteren.
Ekpyrósis of ekpyróse, f. gr. (van
ek-pyroen, uitbranden) verbranding, onder
wereld door vuur.
-gander
Ekrhythmus, m. gr. (vgl. rhythrynus)
de onregelmatige pols.
Eksarkóma, n. gr. (van sarx, genic.
sarkós, vleesch) een vleeschuitwas, wild
vleesch in wonden.
Ekstásis of ekstase, f. gr. (fr. extase, eig. verwijdering van de plaats ; vgl.
stasis) de verrukking, geestvervoering, opgewondenheid, de hooge opgetogenheid van
den geest (als het gevolg van eene overspannen verbeeldingskracht), die soms tot
zinsverbijstering en bewusteloosheid gaat ;
da hoogste graad der vreugde ; bij de nieuwe
platonisten : de aanschouwing van het abs o 1 u t e; — ekstaziëeren, verrukken;
—geëkstaziëerd of en extase zijn, fr.
in verrukking, buiten zich zelven zijn; —
ekstatisch, adj. verrukkend, zinverheffend, geestvervoerend; ook verrukt, b e g e e st e r d ; — ekstatieus, m. een opgetogen,
begeesterd priester, propheet.
Ektasis, f. gr. (van ek-teinein, uittrekken) uitrekking, verlenging, b. v. van lettergrepen ; Med. verwijding.
Ekthesis, f. gr. (v. ek-tithénai) uitlegging, verklaring, opheldering.
Ekth1ímma, n. gr. (van thlibein, drukken, persen) eene oppervlakkige beschadiging der huid, door drukking voortgebracht ;
— ekthlípsis of ekthlípse, f. eig.
uit- of wegdrukking; Gram. uitdrijving van
ééne of meer letters, vgl. e 1 i z i e.
Ekthyma, n. gr. (vgl. t h y m a) Med.
iedere huiduitslag, die zich als puistjes voor
etterpuist, etterende haarworm ; ---doet,
ekthymósis, f. bloedopwelling.
Ektillotieum, n. gr. (v. ek- tillen€,,
uitrukken) een middel tot wegneming van
het haar, ontharingsmiddel.
Ektomias of ektómos, ni. gr. (v.
ek-térnnein, uitsnijden, besnijden) z. v. a.
castraat.
Ektopie, f. gr. (van tépos, plaats) eig.
verplaatsing; Med. ontwrichting, ziekelijk
veranderde plaatsing van een ligchaamsdeel.
z. v. a. ektopísmus, m., en ektopisis, f .
Ektrímma, n. gr. (van ek-tríbein, op,
openwrijven) Med. het openwrijven ; eene
afgeschaafde plek der huid.
Ektróma, n., ektrósis, f. of ektrósmus, m. gr. (v. ek-titróskein, ontijdig
bevallen, v. titróskein, wonden, kwetsen)
eene ontijdige geboorte, z. v. a. abortus ;
— ektrotika, n. pl. vruchtafdrijvende
middelen, z. v. a. a bo r t i v a.
Ektropium, n. gr. (van ek-trépein,
afwenden) Med. de buitenwaartsehe omhering, inz. van de oogleden.
Ektrosis, ektrotika, z. oud. e ktroma.

EKTYLO'1'lEA
Ektylotika, n. pl. gr. (vgl. t y lo mgt)
Med. middelen tegen vereelting, likdorens
of eksteroogen, enz.
Ektrpum of ektype, n. gr. (ektupon; vgl. t ` p u s), pl. ektypa of ektypen)
afdrukken van gesneden steepen ; ook ver
kunstwerk in bout, steen, marmer,-hevn
enz. ; --- ektypographie, f. verheven
metaalsnijwerk; ook z. v. a. relief -druk,
een verheven druk voor blinden, een letterdruk, die, ten gevolge der verheven opgebrachte letters, op het gevoel kan gelezen
worden.
Ekzéma of ekzesma, n. gr. (vgl.
z e m a) eig. wat door hitte is uitgedreven;
Med. puistjes van de grootte eener gierst korrel, die bij warm weder op de huid ontstaan, zoogenaamde hittepuistjes.
el, arab. lidwoord, z. al.
El, f. eene handels -lengtemaat in zeer
vele landen (waarsch. afgeleid van de oude
benaming des arms, nog overig in e l 1 eb o o g) . De nederl . el of meter, de grond
metrieke stelsel, de zelfde-slagvnhet
als de fr. (ook belg. en nieuw -grieksche)
meter (fr. mètre) is een veertig millioen
deel van tenen meridiaan der aarde -ste ;
zij verhoudt zich tot eenige andere vroeger
of nog gebruikelijke ellematen als volgt:
1,5388 Amsterdamsche el.
1, 4 4 0 3 Haagsche el.
Brugsche el te Amsferdam.
1,42'7
t 0,84117 Parijsche el (aune).
ø,8V89 Londensche el.
1,19987 Beyersche el.
,. 0,83333 Paltssche el.
i' 1,82703 Frankfortsche (a/M) el.
.i 1,66066 Hessen Darmstadtsche el.
1,28379 Oostenrijksche el.
1, 7 21 7 Oldenburgsche el.
1,t9893 Pruissische el.
1,40516 Russische ei.
1,76678 Saksische ei.
elabeeren, lat. ( eldbi ), wegsluipen,
ontsnappen ; vergaan, vervloeijen ; — elápso
íer ;nino, na verloopen termijn of uitstel.
elaboreeren, lat. (elaboráre) afwerken, voltooijen, vervaardigen, bearbeiden;-- elaborátie (spr. tie tsie), f. (elaboratio)
de afwerking, bearbeiding; Med. de bereiding door geheime verrichtingen der natuur,
b. v. van de chijl ; — liet e l a b o r a t i eb o e k der apothekers, het bereidingsboek, de
lijst van zelfbereide geneesmiddelen.
eloeine of elaine, f. (v. 't gr. élaion,
olie) de oliestof, eene der beide bestanddeelen, waaruit alle vette oliën der planten en
alle vetstoffen van het dierenrijk bestaan
(het andere is stearine, z. a.); --- elaiometer, m. oliemeter, een werktuig om de
dichtheid der olie te meten, in 1812 door
Duquesne uitgevonden ; — el8eodóriseh was (van 't gr. élaion, olie), met
eene fijne olieverw gemengd was, dat in
de oudheid tot schilderen werd gebezigd
(vgl. Punisch was en enkaustiek);

v

9

,

--

ELATER.

35 "1

--- elseográphiseh, adj. met olie geschilderd; --- e12eolíth, m. de oliesteei;,
vetsteen, een groene steen uit het leemgeslacht ; — elseosaccharum, n. oliesuiker, suiker, bij welke eene aetherische
olie gevoegd wordt.
Elaïs, f. gr. Bot. de palmietboom, waar
palmolie verkregen wordt.
-uitde
elaneeeren, fr. (élancer, v. ' t lat, lance a, lans) snel voorwaarts bewegen, uitschieten, toeschieten, op-, inspringen ; — g e ë1 a n c e e r d, adj. slank, dunlijvig (van paar
ook afgewerkt; hoog en dunstammig-den);
(van booroen); iron. (van menschen): rank
en mager; een geelanceerd mensch,
een magere spiering, langlende.
elanguesceeren of elangueeren,
lat. (elanguescere, v. languesc)re, moede worden, lanyu?re, moede zijn) afgemat, moede
worden.
Elaphie, f. gr. de zoogenaamde herteziekte, welker toevallen zijn : verharding der
huid, hartkloppingen en verdraaijingen der
oogen (zoo geheeten naar élaphos, hert, als
zijnde de kwaal aan dat dier [en het paard]
eigen) .
,

elá»aso tc, nino, z. oud. elabcc3ren.
elargeeren , fr. (spr. elarzj—), fr.

(ëlarpir, van large, breed = lat. largus) ver
uitstrekken, uitbreiden, wijder of-wijden,
breeder maken.
elastisch of elastiek, adj. (nw.iat.
elast(cus, fr. elastique, van 't gr. elan, elaunein, drijven), veèrkrachtig, wat veer-, springof spankracht heeft, d. i. wat de eigenschap
bezit om, wanneer het door eene van buiten werkende kracht in een' veranderden
toestand is gebracht, zich weder in zijn'
vorigen staat te herstellen, zoodra. die kracht
ophoudt te werken; elastieke gom, z.
gummi; — elastieke steen, eenigszins buigzaam, geelwit zandmarmer bij den
St.-Gotiiard in Zwitserland, dat, in liet duister geslagen, phosphorisch licht afgeeft
ook een buigzaame zandsteen in Brazillië ;
--- elasticiteit, f. (fr. élasticité) de veérkracht, span- of springkracht; — elasti–
eiteitsme ier of elatérometer, m. een
dampmeter, spankrachtmeter der dampen,
een door S m e a t o n uitgevonden werktuig
om de volstrekte elasticiteit van gassen en
dampen te bepalen; ----elasticiteits–wijzer, nl. of barometerproef, f., een aan
de luchtpomp aangebrachte barometer, die
aantoont, hoe groot de volstrekte veêrkracht is
van de lucht, die zich nog onder de geledigde klok bevindt.
Elater, m. gr. (elatér, eig. de drijver,
van elfin, drijven) de springveder, drijfvèer ;
N.H. de springkever; — elateríne, f.
een wit kristallizeerbaar beginsel, door M o rr u s in het extract van den 'wilden kom
gevonden ; — elaterium, n.-komer
pharmaceutische naam van den wilden of
ezels-komkommer (momordica elaterium, L)
Deze naam is ook gegeven aan het sap
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van de vrucht dezer plant, tot de dikte
van een extract uitgedampt, het welk een
sterk drastisch purgeermiddel is ; — elatérometer, z. elasticiteitsmeter;
— elateriet, H. veerkrachtig jodenlijm
of aardpek.
Elátie (spr. t ts), f. lat. (elatto, v.
eíérre, elatum, uitdragen, naar boven dra gen) verheffing, hoogmoed, opgeblazenheid,
trots.
Elatiet, in. gr. (van eláté, den) ver
dennenhout.
-stend
Eldert of Elderik, m.ansn., eene ver spelling van A l r i k, het angels A t h e 1r i c h : adelrijk.
Eldorado, n. sp. (eig. el Dorado, d. i.
het vergulde, van 't sp. lidwoord el, en dorado, verguld) een fabelachtig land in Z.
Amerika, waar goad en edelgesteenten langs
de wegen liggen. Orellana, luitenant van
Pizarro, beweerde zulk een land ontdekt te
hebben, en een Engelschman gaf er op het
einde der 16de eeuw eene beschrijving van,
met eene kaart er bij ; een land, waar ieder
in overvloed en weelde leeft; een goudland,
zoo als Californië, Nieuw-Zuid-Wallis.
Esleagneen, f. pl. gr. Bot. heesters
met meestal afwisselend geplaatste bladen,
waarvan het bloemdek naar eerie uitgewerkte buis gelijkt en regelmatig in twee
of vijf lobben gesplitst is ; -- eleagnus,
m. gr. Bot. de olijfwilg of boheemsche olijfboom.
Eleázar, hebr. mansn. (verbasterd v.
E 1 i ë z e r, z. aid.) Godhelp, God helpt.

Eleáten, pi., eleatische philozophie of school, eene oud-grieksche
wijsgerige secte, die het zijn of bestaan
voor één en onveranderlijk, veelheid en ver
voor schijn hield (zoo geheeten-anderig
naar de stad E 1 (a in Beneden - Italië, alwaar haar stichter, X e n o p h á n e s uit
Kolophon, leefde, en Parmenides en Zeno
geboren waren).
Eléctie (spr. t ts), f lat. (electio,
van eligére, uitkiezen) de keus, verkiezing,
keur ; electio canonica, de kanonische, d. i.
kerkwettelijke verkiezing; — eleetief,
adj. nw.lat. door keuze geschiedend, met
keuze; -- eléctor, lat , of electeur,
fr. m. een kiezer; ook keurvorst; — electrice, fr. eene kiesster ; keurvorstin ; —
electorale wol, f. de keurvorstelijke
(keursaksische) veredelde schapewol ; —
electoraat, n. nw.lat. bet keurvorstendom , de keurvorstelijke waardigheid ; —
electus, m., p1. electi, een uitverkorene.
Electrieiteit,enz., z. e 1 e k t r i c i t e i t.
Electuarium, n. mid.lat. (vgl. e k 1 e gm a), Pharm. eene slikartsenij, een likkepot.
Eleemosynarius, m. gr. een uitdeeler van aalmoezen, aalmoezenier.
elegant, adj. lat. (elégans, eig. die wél
kiezen kan, die smaak heeft, ook eligans,
geschreven, een bijvorm v. eligens, part. v.
eli-gére, kiezen ) uitgelezen , sierlijk , net,

---
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schoon, smaakvol, aardig, lief, hupsch, opgetooid, aanvallig; — elegant, m. fr.
een modegek, pronker ; -- elegante, eleganteménte, con elegánza (spr. --tsa) it. Muz.
met sierlijkheid, aanvalligheid: — elegantie (spr. t=ts), f. (lat. elegantta) sierlijkheid, netheid, aanvalligheid, bekoorlijkheid,
tooi.
Elegïe, f. gr. (elegefa, f. en elégos, in.)
oorspr. een treur- of klaagdicht, klaaglied,
treurzang; in ruimeren zin een beschouwend
(contemplatief) of gevoelvol dichtstuk, waarin zachte hartstochtelijkheid of een uit weemoed en vreugde gemengd gevoel heerscht ;
vooral zulk een gedicht in elegische vers
onder); — elégisch, adj. wee--mat(z.
moedig, treurig, klagend, zacht aandoenlijk ;
beschouwend, gevoelvol ; de e I e g i s c h e
versmaat, die versmaat, welke uit afwis
-selndhxamtrpes
bestaat; — elegisch gedicht, ieder in
die maat vervat dichtstuk.
eleison ! gr. (eig. eleéson, gebiedende
wijs v. elermn (medelijden of ontferming heb
erbarm u! ontferm u!
-ben)
Elektriciteit, f. nw.lat. (van 't gr.
elektron, barnsteen) iarnsteenkracht, bliksem- of wrijfvuurkracht, trilkracht, het
vermogen van ligchamen, b. v. van den
barnsteen, om ten gevolge der wrijving, zekere lichtere ligchamen aan te trekken en
bij aannadering van andere eene knetterende vonk -voort te brengen ; pozitieve
en negatieve of plus— en minuse—
lektrieiteit, of korter —{— E en —
E, tegenovergestelde elektriciteit e n, of aantrekkende en terugstootende elektriciteit ; — atmosphee:rische elektriciteit , lucht-elektriciteit , de
elektriciteit der gewone lucht : dierlijke
elektriciteit, z. g a l v a n i s m u s; —
medische elektriciteit, de aanwen
elektriciteit tot genezing van som--dinger
mige ziekten ; -- elektriciteitswij zer,
m. eene inrichting tot waarneming van de
elektriciteit der dampkringslucht — eléktrisch, elektriek, elektriciteit bezittende en vertoonende, bliksemend, lichtend,
barnsteenkrachtig ; elektrisch e l i g c h am e n, zulke, welker wrijving tegen andere
een' aanmerkelijken graad van elektriciteit
opwekt; zij Ileeten ook i d i o ë 1 é k t r i s c h,
op zich -zelven elektrisch of niet -geleiders,
b. v. glas, hars, barnsteen, zwavel, enz.,
omdat zij de opgewekte elektriciteit op hunne
oppervlakte behouden; niet -elektrisch e
l i g c h a m e n zijn geleiders, b. v. alle metalen, water, vochtig hooi, enz. — elektrizeeren, elektriciteit opwekken of mededeelen ; oneig. doordringen, schokken (van
vreugde, hoop, enz.); vrolijk verrassen, bezielen, ontvlammen, aanvuren ; — elektrizeermachine, f. een wrijfvuurwerk tuig, een samenstel, waardoor de oorspronkel ijke elektriciteit van een elektrisch lig
opgewekt en aan andere ligchamen-cham
;

;

ELEMENT
medegedeeld wordt ; — elektrochemísmus, n. de leer of meening, dat de chemische verschijnselen gevolgen zijrean de
elektriciteit, die door de aanraking der lig chamen opgewekt of werkzaam wordt ; -elektrocultuur, f . de kunstmatige toepassing van de elektriciteit op den akker bouw ; -- elektrodynamiek, I. de leer
an de wetten der elektriciteit in (ten toestand der beweging, of van de werking der
elektrische stroomen op elkander ; --- elek-

trogenium, n. de bliksemstof.. Ile elek-

-
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stof, van welke de nieuwere scheikunde er
thans but kent (waarbij de zoogen. onweegbare elementen (licht, warmte, electriciteit
en magnetismus) niet in aanmerking komen; oneig. de elementen eener wet e n s c h a p of kunst, de eerste gronden
daarvan; Log. de elementen van een
b e w ij s, de ken teekenen der begrippen ; de
elementen van een getal, van een
gedicht, de cijfers, de verzen; in de boogere Geom. zijn elementen de oneindig
kleine grootheden of differentialiën ; Astron.
a Ie eigenschappen van de banen der planeten
en honieten, waardoor zij zich wezentlijk
van elkander onderscheiden ; — ook levens stof, levensvoorwaarde: »Het spel, de wijn,
enz. is zijn e l e m e n t", is zijne levens voorwaarde, levensstof, d. I. hij kan zonder

trieke vloeistof, de oorzaak, die ale elektrische werkingen voortbrengt ; --- elektro 1-se, f. (le ontleding van chemische verbindingen en bare beslanddeelen +foor middel van den elektrischen stroom ; --- elektrolyt, m . eene vloeistof, onderworpen aan
de ontleding door den galvanischen stroom;
die niet leven ; -- elementair, adj. tot
— elektro - magnetísmus, n. de in
ale elementen behoorende, grondstoffelijk ;
de jongste tijden ontdekte samenhang der wat de eerste gronden betreft, naar de beelektrische en magnetische verschijnselen en
ginselen ; --boeken,
de leer der wederzijdsche werking van de
boeken, die de eerste gronden of beginselen
elektriciteit en het magnetismus op elkaneener wetenschap of kunst.behelzen ; —
der; — elektrometeóren, n. pl. (vgl. elementaire functiën, de grondwerk
elektrische luchtverschijnselen ; zaamheden (der ziel) elementaire gees--metor)
;

— elektrometer, in., elektroskoop, ten, de geesten of daemonische wezens, die
n. elektriciteitsmeter, «rijfvuurmeter, een
werktuig om de sterkte der elektriciteit bij
een ligchaam te bepalen ; de beste zijn die

naar het volksgeloof der middeleeuwen in
(le - ier elementen heerscben : gnomen in
ate aarde, ondineu in het Rater, sy 1van Cava 11 o ; lucht-elektrometer phen in de lucht, salamanders in het
-

,

of atmosphl erische elektrometer, vuur; — elementaire scholen, f pl.,
m. een werktuig om de luchtgesteldheid en
elementair onderwijs , n . lager e
sterkte der gewone lucht -elektriciteit waar
te nemen, waartoe ook de zoogenaamde
elektrische vliegers en elektricite i tsw ij ze rs behooren --- elektro-

scholen ; het eerste onderricht in de volksscholen in 't algemeen ; — elementairsteen, een edele opaal, die vier verschil lende kleuren vertoont ; ---- elementair
mótor, m . gr.-lat., elektriciteitsopwekker, vuur, de warmtestof — elementeewrijfvuurop`3wekker -- elektrophoor,
ren, barb.lat., een woord in zijne klanken
;

;

;

een wrijfvuurdrager, een door Volta in
1775 bekend gemaakt instrument, om de
daarin opgewekte elektriciteit langen tijd te

ontbinden en daaruit weder samenvoegen.
Elemi, elemi - hars of gummi-

elemi, n. hindost., hars van den elemi-

bewaren ; -- elektropunctuur, f. gr. - struik in 0. Indië, Z. Amerika, enz.; zij
lat., de elektrische naaldsteek, eene soort
van acupunctuur (z. a.), waarbij de ingestoken naalden met eene kleine Voltasche
kolom in verband gebracht worden; -elektrostatika, f. de leer van de wetten der elektriciteit in den toestand van

rust ; -- elektrovegétometer, m. een

planten - elektriciteitsmeter, een werktuig,
door Berthollon uitgevonden, om den
invloed der elektriciteit op den wasbom rlet'
planten te bewijzen.
Elemént, n. lat. (eletoaënlu.cnn) de hoofd of grondstof, de oorspronkelijke of grondbestanddeelen der ligchamen. Door de vie i
elementen
ni
verstonden ale Ouden vuur,
lucht, aarde en water, als zijnde de vier
verschillende vormen , waaronder de stof
zich voordoet; ook wij bedoelen er hef.
zelfde mede in het gemeenti leven, doch in
wetenschtappelijken zin verstaat men door
elementen noch vuur, noch lucht, noch
aarde, noch water, netar alleen de enkel
vourlige, niet ontteedbare bestanddeelen tier

wordt, wegens hare prikkelende kracht, tol
wondzalven, als ook door de schilders tot
vernissen gebruikt.
Elénehus, m. gr. (élenchos) Log. een
tegenbewijs, eene wederlegging, wraking;
- elenktika, f. de overtuigings- of we^lerleggingskunst, kerkelijke strijdleer, po-

lemiek.

eleodorischwas, z. e l ae o d o r i s c h.
Was

Eleonore (provenc. Elionor, lfelinor,
Of van 't gr. ëleos, erbarmen, Of meer waarscb. misvormd van 't gr. fl" liodbra) vr.naam.:
de erbarmende, medelijdende.
Eléphant, m. (gr. en lat.. eléphas, lat.
ook elephántus), o 1 i fan t, het grootste nu
levende landdier ; --- elephantiasis, f.
gr. Med. de knobbelachtige melaatschheid,.
olifantsziekte, leprozij, de hoogste graad
van melaatschheid, door de kruisvaarders
naar Europa overgebracht, waarbij de beenen en voeten met een naar olifantshuid
gelijkend bekleedsel overtrokken worden ; --
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elephantomáchen, nl. pi. of i fan (bestrijders; -- elephantophágen, m. pi.
olifanteters; — elephantópus, rn. Med.
de olifantsvoet ; -- elephants -orde,
eene deensche ridderorde, naar men wil door
Kanut VI. ingesteld ; — elephants–
of olifantspapier, n. zeer groot hol
-landsch
papier.
Eleutherïën, f. pi. gr. ( tan eleulheros, vrij, eteutheria, vrijheid) oud -grieksche
feesten, die om del jaren te Plataa ge
werden ter gedachtenis van de daar-vierd
op de Perzen behaalde overwinning; --eleutheriologie, f. de vrijheidsleer, leer
van de vrijheid des menschelijken wils;
volgens Kant het tegendeel van e u d a7m o n i e — eleutheriomanie, f. vrij
overdrevene, kwalijk begrepen-heidswo,
zucht tot vrijheid ; — eleutherionomie, f. de wetgeving van den vrijen Ril,
zedelijke wetgeving.
Eleuzin iën of eleuzinische mysteriën, f. pl. gr., de geheimzinnige
feesten van Ceres of Demeter, de oudste
en eerwaardigste mysteriën in Griekenland,
zoo geheeten naar de attische stad E 1 e us i s, thans Lessina ; zij waren in groote en
kleine verdeeld (vgl. mysteriën).
eleveeren, lat. (eleviire) , verheffen,
verhoogen; het protest eleveeren. Kmt.
eenen afgewezen' (geprotesteerden) wissel
met den eersten post laten terug loopen ; —
elevátie (spr. t=ts) f. de verheffing, ver
hoogte (de poolshoogte); de op--hogin;
heffing of bet verhoogen der hostie in de
r. kath. Kerk ; Mil. de hoogterichting, die
men een stuk geeft ; de verhevenheid, grootbeid, rang; -- elevatorium, n. nw.lat.,
een hefmiddel, hefwerktuig, heftang, inz.
een heelmeesters-werktuig om ingedrukte
plaatsen van de hersenpan weder op te heffen ; — elève, m. en f. fr. (van é(ever,
opvoeden) een kweekeling, pleegzoon, pleeg
leerling, scholier, b. v. van eenen-dochter;
kunstenaar.
Elf, m., en Elfe, t., doorgaans pl. Elfen (eng. elf, angels. wi!, oudnoordseh álfr,
zw. elf, deensch elv, oorspr. vaarsen. berggeest — alp; vervolgens vloed- of watergeest) in de noord. M th. kleine rondzwevende natuurgeesten, die of als goede en
scboone wezens (liós-álfar) in den hemel
(Al fheim), Of als kwade en leelijke (dijk-álfar) onder de aarde wonen.
Elf-en- dertig, i e t s o p z ij n e l fen-dertigst verlangen, zeer moeijelijk
in zijne vorderingen te voldoen zijn, at te
kieskeurig zijn. (De zonderlinge uitdrukking
is ontleend aan de oude friesche staatshuis
bij welke tot het nemen van be--houding,
langrijke besluiten de eenparigheid van stemmen der elf steden en dertig grietenijen werd gevorderd.)
Elias, hebr. (Elijah), manse., eig. Jehova is mijn God, godvereerder --- Elias–
vuur, z. v. a. e1mu?vntir tz. a.).
;

;

eleceeren,

lat. (elicrre, v. lacy , 'r , e, lok-

ken) uitlokken, te voorschijn lokken, opwekken, aanleiding geven.
elideeren, lat. (elidli-re, v. lae(lére,
stooten) uitstooten, wegwerpen, uitlaten,
b. v. eene letter ter wille van de wellui dendheid of omdat de versmaat het vordert;
---- elfzie, f. (lat. elisTo) de wegwerping,
uitlating of het uitwerpen, verzwijging van
Bene letter, inz. van eene klinkletter vóór
eene klinkletter, ter vermijding van den
hiatus (z. ald.) -- elizief, adj. nw.lat., wegwerpend, veglatend , u itstootend ;
elizieve artikelen, n. pi. zulke stel
tegenbewijs, waardoor juist-lingevaht
het tegendeel wordt gestaafd van dat gene,
het welk het andere gedeelte bewijzen wil.
Eliezer (vgl. E 1 e a z a r), hebr. manse.
eig. Gods hulp.
eligeeren, lat. (eligére, van legére,
lezen) uitkiezen, uitzoeken, uitlezen; —
eligíbel, adj. nw.lat., of eligible, fr. (spr.
eli-zj—) kiesbaar, verkiesbaar, bevoegd om
gekozen te voorden ; -- eligibiliteit, f.
(fr. éligibilité) de verkiesbaarheid; — Eligius , mansn. de uitverkorene.
elimineeren, lat. (elimindr , eig. over
den drempel treden, uit het huis werpen,
van lieten, de drempel) uitdrijven, verbannen ; doen verdwijnen, uitdelgen, uitwisschen ; — eliminatie (spr. t (s) f, uw.
lat. de uitstooting, verbanning; uitdelging,
verwijdering; inz. in de algebra: het ver;

;

--

drijven van eene in onderscheidene vergelij-

kingen voorkomende grootheid; Chir. de afstooting van verstorvene deelen ; de doorschrapping uit lijsten, inz. van de bezoldig
-denofvrba.
eliqueeren, lat. (eliqudzre) vloeibaar
maken, smelten; louteren; -- eliquãtie
(spr. t ts) f. (eliqucatio) de `melting, het
vloeibaar maken ; de loutering.
Elite, f. fr. (van étire = lat. elip re,
uitkiezen) de keur, kern, bloem, bet uitgelezene gedeelte, b. v. van een leger; —
eliten, m. pl. uitgelezene soldaten, keur
keurbende.
-soldaten,
Elixãtie, f. nw.lat. (van 't lat. elirtire,
uitkoken, elixus, uitgekookt, v. lix, (oog,
aseb) het langzame uitkoken, het koken bij
zeer matig vuur; de weekmaking door koken;
-- elixivátie (spr. lts) f. nw.lat. de
uitlooging.
Elixir, n. arab. (el-iksir, do. steen der
wijzen, de kunst om onedel metaal in goud
te veranderen, en ook om door vloeijend
goud of goudtinctuur het menschelijke leven
te verlengen, v. ka,crara, breken) eene oplossing van verschillende zelfstandigheden in
alkohol, eene samengestelde alkobolische
tinctuur, kookdrank, krachtartsenij ; nu een
geneesmiddel in eenigszins verdikten vorm,
dat druppelsgewijze wordt toegediend ; tot
de bekendste elixirs bellooren Hoffmans en
Stoughtons maagelixir en Hallers zuur- elixir.
Elizabeth en afgek. Elíze, hebr. (gr.
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Elisabét, hebr. eli-sclreba', wiens of wier
eed God is, die big God zweert, d. i. die
God vereert) de Godvereereude) vr.naam:
de Godgewijde.
Elizie, elizief, z. ond. e 1 i d e eren.
Elleriaansehe of R o n s d o r f e r sec=
t e, f. een aanhang van dwepers, die de
burgemeester Elias Eller te Itonsdorf
in het groothertogdom Berg sedert 1126
om zich verzamelde ; zij noemden zich S i onieten; Eller heette Sionsvader,zijne
vrouw Sionsmoeder, en dc zoon, dien
de laatste in 1 13 4 baarde, werd de zone
Gods betiteld. Deze secte, die gevaarlijke
leden telde, werd na I 30 0 door de rei;eering uiteen gedreven.
Ellíps of ellipsis, f. gr. (!at. ellipsis,
van 't gr. élleii1€sis, van elleipe-i€1, uitlaten,
ontbreken) Gram. de weglating of uitlating
van een woord, dat tot de spraakkunstige
volledigheid van den zin er bij gedacht moet
worden, het tegendeel van pleonasnius;
Geom. een langwerpig rond, de dwarssnede,
eene der drie kegelsneden, die ontstaat, als
men eenen kegel schuins doorsnijdt, zoodanig dat het verlengde der doorsnede liet
grondvlak ontmoet; Muz. het overslaan van
de oplossing eener d i s s o n a n t i e, door terstond een ander accoord te doen volgen ;ellipsimber, m. Geom. eene holgebogene ellips, eepe kromme lijn van dubbele
kromming, in welke zich, wanneer een
loodrechte cilinder met cirkelvormig grond
bol gaat, zonder dat de as-vlakdoren
des cilinders door het middelpunt des bols
loopt, deze beide vlakken snijden; — ellipsograaph, m. een werktuig ter beschrijving eener ellips; — ellipsoide, f.
een ligchaam, dat door (le omwenteling
eener ellips om hare as wordt voorgebracht
(juister zegt men elliptische sphoe-

-

r o ï d e) ; — elliptisch , adj. bij wijze
van uitlating ; langwerpig rond ; -- e 11 i ptische hypothése, f. de onderstelling

van de beweging der planeten in ellipsen;
ellipticiteit, f. het quotient, dat
verkregen wordt, wanneer men het verschil
der beide assen eener ellips of eener ellipsoïde door de groote as deelt ; e 11 i p t i c i
i t der aarde, de zoogennamde afplat -te
aarde.
-tingder
Ellychnium, n. gr . (ellychnion, v.
l ychnos, lamp) eene pit in lampen.
Elmire, z. E l w i r e.

—

Elmusvuur of Elmsvuur (St-),
fr. feu St. El^n.e (ontstaan uit H e l eensvuur, vgl. Castor en Pollux) een elektrisch verschijnsel in de gedaante van rui
vlammetjes, die men bij zware on--schend
weêrslucht soms aan hooge, inz. spitse voor
scheepsmasten, torenspitsen,-werpn,b.v
enz. bespeurt.

Eloãh, m., en pl. elohim, God, Heere
de hebr. naam van God.
eloceeren , lat (elocare , V. locaroo
plaatsen, verhuren) verhuren, verpachten;

3('1

een uitzet ïrev en; .--- eloeátie (spr. t=ts)
f. de verhuring, 'verpachting; het uitzet
-

eener

dochter.

Elocutie (spr. t=tc) f. lat. (elocutio,
van elllqu.i, uitspreken, in woorden uitdrukken) de uitdrukking, uitspraak, voordracht
des redenaars, de uitv oer ing der gedachten;

welbespraaktheid, welsprekendheid.
Elódes, gr. Med. (van élos, moeras),
de Ouden verstonden onder dezen naam eene
zeer zware aanhoudende koorts, van den
beginne af niet sterk zweet verbonden,
zweetkoorts.
eloq'um, H. lat. v. togus, gr. lógos, rede)
eig. de uitspraak ; het opschrift, b. v. op
grafteekens ; doorgaans z. v. a. het fr . eloge
(spr. eloxj'), f. de lofrede, lofspraak, loftui
lofschrift., de lof; -- elogiast,-ting,he
m. ❑w. lat., een lofredenaar ; een overdrijvend lofverspiller, vleier.
Elohim, z. E l oa b
elongeeren, nw.lat. (van lonqus, a,
um, lang) verlengen, langer maken, uitrek.

ken ; -- elongátie (spr. t=ts) f. de ver -

lenging, uitrekking ; Astron. de uitwijking,
de afstandshoek, de hoek, onder welken men
den afstand eener planeet van de zon ziet,
overgebracht tot het vlak der ekliptika.
eloquént, lat. (el1quens, van elóqui;
val. elocutie) en fr. (spr. eloká'i) w elbespraakt, welsprekend; --- eloquentia (spr.
t ts) f., fr. éloquence (spr. elokáns') de
welsprekendheid.
Elpenbeen, n. (oudd. helphantesbein)
de stof der lange slagtanden van den olifant,
waarvan (ie beste uit 0. Indië komen, het
ivoor. Ook de tanden van andere dieren,
b. v. van den walrus of de opgedolvene
overbljfsels van den mammoeth en andere
grootere dieren komen in den handel onder
dien naam voor. Door het elpenbeen in
eerie geslotene ruimte te verkolen, verkrijgt
men het zoogenaamde gebrand elpen
be e n, dat reeds door Apelles als verfstof
werd aangewend en nu onder den naam
van k e u l s c h zwart bekend is, maar uit
andere beenderen wordt bereid. Verkoolt
men het elpenbeen in open vaten , dan
verkrijgt men uitgebrand elpenbeen,
dat tot het glanzen der metalen gebruikt
wordt.
-

Elpistici of Elpistische philozophen, m. pl. gr. (v. elpistikós, hoopvoedend, v. élpis, de hoop) grieksche wijs
beschouwden als dat -gern,dihop
wat het meest ter onderhouding van-gen,
het leven bijdraagt.
elucideeren, nw.lat. (van lucidus, a,
um, helder) ophelderen, verklaren, toelich-

ten ; — elueidátie (spr. t=ts) f. de toelichting, verklaring, opheldering.
elueubreeren, lat. (elucubráre ; vgl.
1 u c u b r e e r e n) bij lamp- of kaarslicht bearbeiden, des nachts bewerken ; -- -elueubrátie (spr. t=ts) f. eene geleerde (deels
nachtelijke) bearbeiding, .een nachtwerk.
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eludeeren, lat. (eludére, van luclére,
spelen) eig. spelend of behendig afwenden,
ontwijken, verijdelen, ontgaan , ontduiken,
krachteloos maken ; ook misleiden, foppen ;
— eluzie, f. nw.lat. de verijdeling, uit
om den tuin leiden, de uit=-wijkng;het
vlucht, misleiding, streek of treek ;— eluzief, adj. verijdelend, ontwijkend; ver
; = eluzóriseh, adj. bedriege--draijen
lijk, vergeefsch, vruchteloos.
Elul, m. hebr. (v. álal, inzamelen, inoogsten, aram. alal, graan), eig. oogst, van
daar de tijd van den oogst, de oogstmaand,
de Ode maand van 't burgerlijke, de 12de
van 't godsdienstjaar der joden, met een
gedeelte van onzen Augustus en September
overeen komende.

Elutriátie (spr. tie tsie) f. nw.lat.
(van elutrilire = elucre, elutum, afwasschen ;
vgl. het gr. lutrón, het wasschen, afwas schen) Chem. de doorzijgang, beldermaking,
klaring.

Eluzie, eluzief, enz., z. ond. e l udeeren.

Elwin, z. Afwin.
Elwire, Elmire (sp. Elvira, wellicht
van 't arab. al- amn(rah, de vorstin) vr.naam:
de verhevene.
Elysium, n. gr. (Flysion) of de ely-

zeesche (beter elyzische) velden,
naar de beschrijving der oudste dichters liet
land of het verblijf der zaligen, de hemel
der Ouden ; oneig. een land, een oord vol
genieting, verrukkelijk verblijf ; e 1 y z e es c h e v e l d e n (champs élysées of élysiens)
is ook de naam van eene geliefkoosde wandelplaats te Parijs; — elysee (Bourbon)
naam van een paleis te Parijs; waarin de
tegenwoordige fransche keizer vroeger als
prezident der republiek zijn verblijf hield;
elyziseh , adj. bekoorlijk, heerlijk,
vreugderijk, hemelsch.
Elytretésia, f. gr. (van el7(rón, hulsel , scheede) Med. liet ontbreken van de
opening der scheede of van de schaamspleet;
— elytritis, f. ontsteking der scheede;
— elytroblennornccea, T. slijmvloed
uit de scheede ; — elytroeéle, f. de
scheedebreuk ; — elytróncus, in. de
zwelling der scheede, het scheedegezwel;
— elytrophyma, n. een vleeschuitwas
der scheede ; — elytroptósis, f. de uit

— elytrorrhã--zakingdersch;
gie, f. de bloedvliet uit de scheede.

Elzeviers, of Elzeviridna, pl. benaming van zeer schoone voortbrengselen der
drukpers van E l z e v i e r (een beroemd Amsterdamsch en Leidsch boekdrukkersgeslacht
der 17de eeuw), grootendeels klassieke werken, die door geheel Europa zeer gezocht
waren en het hier en daar nog zijn.
em-, gr. en fr voorzetsel in samenstellingen (zoo als emballeeren, emblema,
enz.) in de plaats van en, z. aid.
emacereeren, lat. (emaceráre ; vgl.
mace ree re n) uitmergelen, afmatfen, uit-
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hongeren ; — emacer tie (spr. f=is)
f. de vermagering, uittering, uitmergeling,
afmatting.
emaceeren, lat. (emaci? re) vermageren ; — emacorátie (spr. t ts) f. ver-

magering.

Email, n. fr. (spr. emálj ; oudfr. esmaii .,
esmal, provenc. esmaut, it. smalte, mid.lat._
smaltuin, esmalctucm, V. smelten, hoogd schrnelzen, oudhoogd. sinelzi,gasmnelzi, smelzan,..
smaltjan) glas of eene in het vuur licht vloei
verbinding, die door bij voe--barekizlu
ging van tin en lood ondoorschijnend gemaakt en door smelting op porselein, metaal, enz. wordt aangebracht, smelt (smalt,
smout), smeltglas, brandverw, glazuur; oneig.
verscheidenheid van bloemen, van kleuren;
— emailleeren, met email overdekken,_
versieren , brandschilderen . niet minerale
kleuren beleggen ; — emailleur, m. een
smeltwerker ; — emaillure, f. smeltwerk.
Emanatie, z. ond. emaneeren.
emancipeeren, lat. (emancipure; vgl.
mancipium) vrijmaken, vrijlaten, van lijfei
voogdijschap, vaderlijke macht vrij -genschap,
voor mondig verklaren ; gelijke-sprekn,
rechten geven ; van de burgerlijke of kerke
beperkingen ontheffen ; zich eman--lijke
cipeeren, zich van alle beperkingen of
belemmeringen der vrijheid ontdoen, zich te
veel veroorloven, zich vermeten ; -- emancipátie (spr. t ts) f. (emancipatió, hand`lichting) de vrijlating, het ontslag der slaven uit de lijfeigenschap, en der kinderen
uit de macht des vaders of des voogds; de
mondigverklaring ; — emancipationlst, m. een tegenstander van de slavernij
der negers ; — emancipator, in. bevrijder, verlosser.

emaneeren, lat. (emani re, v. manclre,.
vloeijen) uitvloeijen, uitgaan ; afkomstig zijn;
doen uitgaan ; -- emanatie (spr. t=ts),
f. (emanatio) de uitvloeijing, het uitstroomen b. v. van zeer fijne, van de ligchamen afgezonderde deeltjes, zoo als reukdeeltjes, enz., Theol. de uitgang des Woords
van den Vader ; Jur. het afkondigen, bekend maken b. v. van eene verordening;-- het emanatie- of emissie-systeem.,
de uitvloeijingsleer, de leer van de uitvloeialler dingen uit een hoogste eerste-jing
Wezen, naar het indisch, perzisch en egyptisch godsdienststelsel ; de emanatie leer, in de chr. dogmatiek: de leer, naar
welke de Zoon en de H. Geest uitvloei
Vader zin ; Phys. de licht--selvand
volgens-uitsromnglevaNwt,
welke de lichtstralen uitvloeijende deeltjes.`
van lichtende ligchamen zijn.
Emánsor, n. later lat. (van e-manëre,.
uitblijven) Jur. de over zijnen verloftijd uitblijvende.
Emánuël, Emmánuël, (vgl. I mm a n u ë 1) hebr. manse.: God met ons.
emargineeren, lat. (van emarginiire,
vgl. margo) uitranden; ;eëmargineerd,.

EMBALLEEREN
,adj.. Bot. uï°tgerand (van de kroonbladeren
der schermdragende planten).

emballeeren (spr. anb—), fr. (embalIer, van balie, baal) pakken, inpakken, omwikkelen, in balen doen ; — emballeering, f. de inpakking, omwikkeling ; -emballage, f. (spr. anbalá-zj') het inpakken der waren ; dat gene wat tot inpakking dient, de verpakking, pal.doek; ook
het pak- of bindloon ; — emballeur, in.
de inpakker, pakker.

Embarcadero, m. sp., embarcadère, m. fr. eene kleine zeehaven of landingplaats, die tot haven dient van eene
dieper landwaarts liggende handelstal ; -embarcadère en d é b a r c a d è r e, m. aan
hoofd. steiger ; ook de plaats, waar-legpats,
de spoortreinen passagiers en goederen opnemen en afzetten, station.
Embárdar — basji, m. perz. de eerste
opzichter over de koninklijke voorraadschuren in Perzië.
Embargo, n. sp. (prov enc. embarc,
V. embargar, hinderen, versperren, v. 't sp.,
proven., it. en mid.lat. barra, fr. barre,
staaf , spijl, s] uitboom , een oorspr. eelt.
woord) bet beslag of arrest op de in eene
haven liggende schepen, de havenversper
ring of het sluiten der haven.
embarllleeren (spr. anbari-lj--), fr.
(embariller; vgl. b a r i 1) in fust, in vaten pakken — embarillage, f . (spr. — ri-ljázj') het pakken van buskruid en kogels in
;

vaten.

embarqueeren, fr. (embarquer, spr.
anbark—; vgl. bark) inschepen , scheep
brengen, laden, aan boord brengen ; —
embarquement, n. (spr anbarh'má'n)
.

de inscheping, lading der waren.

Embarras, n. fr. (spr. antiara ; van
barre, staaf, slagboom ; vgl. embargo) de
verwarring, zwarigheid, verlegenheid, beklemdheid, belemmering, het gedrang, de
hindernis ; embarras d'abondance of de ri,ch.esse (spr. —ri-sjéss' ), verlegenheid uit
overvloed ; — embarrasseeren (fr. embarrasser) verwarren, in verlegenheid brengen, verlegen maken, ophouden, verhinderen ; — embarrassant, adj. lastig, bezwaarlijk, hinderlijk, belemmerend, in ver
brengend.
-legnhid
Embarren, pl. (russ. ambar, perz.
ambár, turk. ambár, embár, nw.gr. ampári,
pakhuis, magazijn, van 't arab. anbár, als pl.
van nibr, pakzolder, en dit van nabara, ophoopen) in Petersburg zekere voorraadshui2en, inz. voor hennep.
Emba.terien, n. pl. gr. (embati ria,
V. den sing. emba(érion, marsch- muziek, v.
embainein, instappen, marcheeren) marschliederen, krijgsliederen der oude Spartanen
in anapaestische maat.
embaucheeren (spr. aibo-sj—) fr.
(embaucher ; vgl. d e b a u e h e e r e n) een'
knecht met list in dienst of te werk stelen ; iemand met list aanwerven of soldaat
,

—
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mal en ; -- embaucheur, m . een listig
werver, zielverkooper, ronselaar.
embeguineeren (spr. anbegi—), fr.
(embéguiner, van béguin, kindermutsje, oorspr.
hoofddoek of huif eenex non ; vgl. begijn)
het hoofd omwikkelen ; iemand iets in liet
hoofd brengen, voor iets geheel innemen
eerie dwaze liefde doen opvatten.
embellisseeren (spr . a^tbelli-s--), fr.
(embellir, van beau, belle, schoon) verfraaijen,
opsieren, schooner maken ; -- embellis sement, n. (spr. anbelli-s'man), de ver
-fraijng,
versiering, optooijing.
Embergans, f. (eng embergoose, ook
imber, immergoose, op de Faroer- eilanden
imbrim) eig. aschgans (naar hare kleur zoo
geheeten), eene soort van wilde ganzen op
de schotsche eilanden.
Emberizee,f .pl. N.H. eene vogelsoort tot
de familie der kegelbekken behoorende.
Embléma, n. gr. (van embállein, inwerpen, inleggen, enz.) eig. ingelegd werk, sieraad; kenteeken (b. v. de uil is het emhierna van Minerva) een zinnebeeld --emblematisch, adj. zinnebeeldig; --emblematizeeren, door zinnebeelden
voorstellen.
emboiteeren (spr. anboat—), fr. (embo)ter, van bofte, doos) ineen schuiven, in
elkander doen vatten ; — emboitement,
n. fr. (spr. anboat'má)t) de ineen -schuiving,
inelkander-passing; Log. de ingewikkeldheid
van den stijl, waarbij de eene zin als ware 't
in den anderen is geschoven.
;

Embolísmus, m. gr., z. v. a. int e rcalatie (z. aid.)

Embolus, m. gr. (embólos, van embállein, vgl. e m b l e m a) de kolf of stempel (in spuiten en luchtpompen); de zijgang
in de oude gr. kerken ; --- embólisch
of embolifórr, adj. kolf- of stempel
-vormig.
Embonpoint , n. fr. (spr. anbonpwain,
ontstaan uit en bon point, in goed punt,
d. i. in goeden toestand) staat des ligchaams
van menscheii of dieren, bij welke de hoeveelheid vet geëvenredigd is aan den omvang en de gestalte, de lijvigheid, gezet
gevuldheid des ligchaams, het voorko--heid,
men van gezondheid en kracht.

Embouchement , n. fr. (spr. anboesj'mán) of embouchure, f. (spr. anboesjuur; van bouche, mond) de mond, uiten instroomingsplaats van eene rivier ; de
mond van een kanon ; het mondstuk, blaas
fluit, een' waldhoorn, enz.; de-gatvne
uitgang van een' hollen weg, enz. ; eene
goede embouchure hebben, een blaasinstrument wél weten aan den mond te
zetten, zuiver en liefelijk blazen.
embourseeren (spr. anboers---), fr.
(embourser, van bourse, beurs) in de beurs
of den zak steken, zakken.
embrancheeren (spr. anbransj—), fr.
(embrancher, van branche, tak) vertakken,
ineen vlechten ; Arch. balken en sparren in
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elkander laten, inkepen ; — embranehemént, n. (spr. an" bransj'mán) de vertakking, doorvlechting; de verbinding der balken en sparren.
embrasseeren (spr. anbrass—), fr.
(embrasser, van bras, arm) omarmen, omheizen, omvatten, omvangen ; in 't fr. inz.
voor kussen, eenen kus geven (welvoegelijker dan baiser); — embrassáde, f. of
embrassemént , n. (spr. anbras'mán)
de omarming, omhelzing.
embrazeeren (spr. an' br—), fr. (embraser, van braise, kolengloed, provenc. brasa, van 't oudnoordsch brasa, soldeeren, zw.
brasa, vlammen, vgl. b r a s e r o) aansteken.
in brand steken ; — embrazure, f. het
schietgat in een' vestingmuur ; de schuinsche
uitwerking eener deur- of vensteropening,
vensterindieping.
Embrégma, n., embrocha, f gr.,
of embrocãtie, f. nw.lat. (van 't gr. embréchein, bevochtigen) Med. het druipbad;
de inwrijving eener artsen (j.
embrocheeren (spr. anbrosj—), fr.
embrocher, vgl. broche) aan het spit steken ; aan den (legen rijgen, doorboren, doorsteken.
embrouilleeren (spr. anbroelj—), fr.
(embrouiller; vgl. b r o u i 11 e e r e n) verwar
wanorde of verwarring brengen ; —-ren,i
g e ë wi b r o u i 11 e e r d, verward, ingewikkeld;

— embrouillement,

n. (spr. anbroelj'

man) de verwarring.

_..._.

EMEUT E.

plaatsen in geschriften ; — emendator,
m. de in- orde -brenger, verbeteraar — eménde, f. mid.lat. (eménda) eene geldboete, wegens eene begane wederrechtelijke handeling betaald ter vermijding van grooter nadeel.
Emerentia, f. lat. vr.naam : de ver
-dienstl;k.
emereeren, lat. (emeréri) uitdienen;
zich verdienstelijk maken ; -- emeritus,
m. - een uitgediende, van de dienst ontsla
een oud-ambtenaar, rustend ambte--gen;
naar, predikant met behoud der jaarwedde;
iemand emeriteeren (nw.lat.) of pro
emerito verklaren, hem voor uitgediend. voor
der ambtsrust waardig verklaren, van verderen ambtsarbeid ontslaan.
emergeeren, lat. (ecoerg re) opduiken,
opkomen ; beroemd worden, zich onderschei
luctor et emer,go, z. 1 u c t e e r e n; —-den;
emérgens, n. iets dat zich opdoet, dat
plaats grijpt, iets voorvallends ; emérgens
novum, n. Jur. eerre zich voordoende nieuwe
omstandigheid ; emergéntie (spr. t ts),
f. nw.lat. liet opduiken, opstijgen, het bovenkomen uit het water; het beroemd -worden ; — emérsie, f. Astron. het te-voorschijntreden eener planeet uit de schaduw
,eener andere, het oogenblik, waarop die
uitgang plaats heeft; ook het zichtbaar worden eener ster.
Emeritus , emeriteeren, z. ond.
emereeren.
Emersie, z. ond. emergeeren.
;

embruneeren (spr. an —), fr. (embrunir, van brun, bruin) Piet. bruinen, don-

emerveilleeren (spr. - -welf -), fr. (émerveiller; vgl. m e r v e i 11 e) verwonderen, ver

ker houden, met donkere verve overdekken;
mettertijd zwart worden.
Embryo, n. gr. (embrJon, van brein,
ontspringen, kiemen) eene dier- of menschenkiem, eene nog onrijpe ligchaamsvrucht,
de vrucht in de baarmoeder gedurende de
vier eerste maanden der zwangerschap; z. v.
a. het lat. f w t u s; kiem der planten ; —
embryographie of embryologie, f.
de beschrijving of de leer der ligchaamsvrucht ; -- embryothiasis (vgl. t h ] as i s), bet verbrokkelen van de vrucht in
den moederbuik; -- embryothlást, m.
werktuig, dat de vrucht in de baarmoeder
verdeelt, om haar te ontlasten ; — elubryotomie, f. het stuk-snijden, de ver
breking der vrucht ; — embry--delingof
ulkie, f. de leer van de te-voorschijn
brenging der vrucht door haken, de geboortehulp ; — embryulkus m. het daartoe
dienende instrument.
embusqueeren ( zich ), (spr. an1 u-sk—), fr. (s'embusquer; gevormd van het
duitsche b o s c h, b u s c h, vgl. bosquet) zich
in eerre hinderlaag leggen om op den vijand
te loeren ;— embuseáde, f. de hinderlaag.
emendeeren, lat. (emend( re, van mendeem, fout) verbeteren, te recht brengen;
— emendatie (spr. t- = (s), f. (emendato) de verbetering van geschriften, schrift
bijzondere-verbting,ch va

ver -bazen;—gëmrvild,aj.
verbaasd, verstomd.
-wonder,
EméSis, f. gr. (van eméin, uitbraken)
Med. bet braken ; — emesie, f. de neiging tot braken ; — emésma, n. het uit
emetatrophie, f. de uit -gebrakt;
aanhoudend braken ontstaan -tering,do ;
— emeticum, n., pi. emetika, een
braakmiddel ; — emetine, f. een plant.aardig alkali, door Pelletier in den braak
(ipecacuanha) ontdekt, waaraan deze-wortel
zijne brakingwekkende eigenschap te danken heeft; — emétisch, adj. braking
verwekkend, om te braken ; — emetokathársis, f. de ontlasting naar boven
en beneden, braken en purgeeren te gelijk;
— eme tokathartika, n. pl. middelen,
die te gelijk braken en purgeeren lhevorderen ; — emetologie, f. de leer der braak
; — emetomanie, f. de te-mideln
groote zucht tot het bezigen van braak
; — emetophobie, f. vrees-mideln
voor braakmiddelen.
Emeu, m. de nieuwhollandsche k a z ua r i s (z. aid.)
Emeute, f. fr. (als ware 't lat. ernav)'ta voor emdta, van emovére, uitdrijven,
van moerre, bewegen, motus, beweging, opstand, mid.lat. movita ; vgl. e m o v e e r e n)
de oploop, opstand, dreigende volksbeweging,
het oproer, de muiterij.
-
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EMGALO
Emgélo,

ilL

het aE111iopische zwijti (sits

oethiopcus).

Emicãtie (spr. t=ts), f. lat. (emnica-

tTo, van emncire) het uitspringen, uitsteken
het vonkenwerpen.

emigreeren, lat. (emniqrãre, Ir. cmigser ; vgl. in i g r e e r e n) naar elders trekken, het land verlaten, uitwijken ; - emigrant, mm (lat. emgrans) een naar elders
trekkende, vluchtende, z. v. a. emigre,
11. , p1. émigrés, een uitgewekene, vlucli
die vrijwillig zijn-teling,advrhuz
vaderland verlaat om vervolging of onder
drukking te ontgaan ; -- emigratie (spr.
t=ts), f. de uitwijking, landverhuizing, verlating van het vaderland ; emnigrato cocicta,
gebodene, gedwongene ii itwijking ; em. soluntaita, 'vrijwillige iiitwijking.
Emiliaan, ii. acne aardsoort, in 1810
door Drose te Gotha ontdekt, en die de
eigenschap van porselein en aardewerk heeft.
Emilius (fr. Emotie, van het lat. Emi
Luns, verwant met het gr. 1maimnmlos, /îaimolios, vleijend, liefkozend) niansn., de vleijende,
gedienstige ; innemende - Emilia, f. (fr.
Emilie, lat. iEmilia), de vleijende, enz.
EmIne, 1. (v. 't lat. en gm. htmna) graanmaat in Piemont en Fiansch Zwitserland;
ook, eene oude vlakteinaat in 't Zuiden.
emineeren, lat. (e 21mi?mre) uitsteken,
bovenuit steken ; - eminent, adj. uitstekend, uitkomend ; voortreffelijk, iiitmun
tend, onderscheiden ; -- eminéntie (spr.
t=ts), f. (lat. emninentta) de verlievenheid
of het uitsteken 1). V. van een been ; voortreffelijkheid, verlievenheid, sedert de 7de
eeuw een titel der bisschoppen, en sedert
1 6 17 die der kardinatn, aan wie paus UiImanus VIII. dien schonk ; ook de titel der
geestelijke keurvorsten.
Emir, un. arab. (eomr, anhîi, d. i. de
bevelenile, van amnaca, bevelen) een arabisch
vorst, krtjgslmevelhebber en stadhouder in
cciie veroverde provincie ; to Turkije een
eeretite] , dien Mulmameds afstammelingen
voeren ; ook dragen sommige ambtenaren dien
titel : emir-achor, de stalmeester des
sultans ; - emir-alem, de rtjksvaanclragem; - emir-bazar, de opziener over
de markten ; . emir-al-moemenin,
l)elmeersctmer der geloovigen, een titel der
Almoraviden; vgl. A I m o h a d e n ; - emir
n1-omrâ of al-oemarã, bevelhebber
der Imevelhebbers, een titel van den eersten
minister bij de khalifs en de indische magals; de titel van sommige stadhouders van
provincien in Turkije ; emir-hadsji, m.
de aanvoerder der pelgrims naar 1\Iekka of
der mekkasche karavanen, pasja van Damascus.
emitteeren, lat. (emittre) uitzenden,
doen uitgaan ; cmissa nmanim, .ini. met toegereikte hand, met handslug ; - emittent, m. (lat. emmmitte )i s) de uttzender, verzender - emissarus, of fr. emissaire (spr. emni-sèr'), in. een afgezondene,
-

;

zeiideling, kondsclmapper, geheime bode ; ook
ccii afleidingskanaal, eene inrichting tot outlasting eener beslotene watermassa ; emissie, f. (lat. emissto) de uitzending;
Ui tvloeijin g.
Emma (oudd. ook I am iii a, wellicht van
i ni in e, eene hij) en Emmeiln
a, vr.naam:
de vlijtige, bedrijvige, huiselijke ; - Emmerik, nmnsn : de werkzame, vlijtige.
emmagazineeren (spr. auto—), fl.
(emnmnayasinei) in ecn magazijn of pakhuis
brengen, opzolderen, bewaren - emmagasinage, f. (spr. —ndzj) de bewaring
in het magazijn ; liet bergloon, leggeld of de
pakhuishuur ; - emmagasineur, rn de
voorraadverzamelaar, opzotderaar.
Emmanchement , im. fr. (spi. at)maisj
sndh) ei . liet zetten van een heft of steel
aan een werktuig ; Piet. liet aanvoegen der
leden aan den romp.
Emmanuel, z. E iii a ii u e l; - Emmelina, Emmerik, z. Emma.
Emmenën, pl. gr. (emmm 2n7nia, van emin7jntos, maandelijkscli) maandelijks gevierde
feesten ; Med. de maaimdelijksclie reiniging der
vrouwen, de maandstonden ; -- emmeni
agôga, doorgaans, maar niet zoo goed, emmenagdga, mm. p1. middelen ter bevordering
van de maandelijkselie zuivering ; -f. de leer der maandelijlsche zuivering.
emmeubleeren, fm. (spi. ameit ---vgl. in e u b e I) vnuì huisraad, voorzien ; emmeubiement, it (spr. máh) het kitmergereedschap, imuismaad, beter a ni e u b Ienl C Ii t.
Eminötuin, e. gm. (émnmnhtoo, van mbtOn, piuksel) eene op plukset gestreken wondzaif.
emolliëeren, lat. (eimollfte; vgl. mollis)
zacht maken, week maken, verzachten ; emimol
bess. mm. iets weekinakends, verzaclmtemmds
p1. eiimollicnita, weekmakende middelen.
Emolument, n. lat. (emmmolummmentmmom)
liet voordeel, gewin, i)aat ; amlmtsvoordeel ;
bezoldiging, tiactemen toevallig voordeel
loen het bepaalde (iienstl000, bijiimhonmsieim,
of voordeeleim, huitenkansjes.
Emotie, z. oisml emoveereii.
Emouchette, p1. fm. (spi. cmmmoesj--;
van (umnom,clmel, de vliegen afweten, v. uimommclie, vlieg) vliecrenet over paarden ; - emouchoir, nm (l'• e ) mmoesjobm) , vliegew a aijer.
einoveeren 3 ]at. (emmmovVee) wegdoen,
oatroerm'im ; --- emötie (spi. I ts), f. uw.
lat . hevige gemoedsbe Wegi rig, aandoen i ii 1t1 5
ontroering, Ol)Welliilg. oplmruisehing; ook volksopstand, gistmng.
eanpailleeren (op.. atpa1j-- ), ft. (enpaillem, van paille, stroo) met stroo omwik;

g

-

kelen, opvullen.

Empaistka, f. gr. (eummpaisti/mit , scil.
iéclmng, kunst, van emnp iein) de kunst om
a

gedreven werk te maken.
empaleeren (spr. ah»—), ft. (emna -

Ier) eenen l)aal instekcn ; sl)ietsen.
3'l
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empaqueteeren (spr. oIpa1c'--), fr.
(empaqueter; vgl. p a q u e t) inpakken, sa
omwikkelen.
-menpak,
Empásma, n. gr. (van emppássei,)i, instrooijen) Med. strooipoeder.
Empatement, n. fr. (spr. anpat'nnán)
of i m p a s t e e r i n g (z. a.) Pict. het lijvige
of vette opdragen der verwen ; bij graveurs:
de zachte ineensmelting der streepen en
punten.
empêeheeren (spr. a7ipèsj --), fr. (enzpécher; provenc. emnpachan, empa-itar, it.
emnpacciare, als kwame dit van een lat.
7mpacti re, impactiáre , van imnpin Acre, aanslaan, iemand iets aanhangen ; het tegengestelde v. dépêclzer, vgl. d e p è c h e e r e n) ver
beletten, ophouden ; — empê--hinder,
ehemént, n. (spr. —má) het beletsel,
de verhindering, hindernis, het ophouden.
Empecinade (el), sp., eig. de bepikte, bijnaam van den moedigen verdediger
der Cortes, Juan Martin, die zich in
18 0 8 aan het hoofd eener bende G u e r i 1las stelde, later veldmaarschalk werd en in
1825 werd gehangen.
Emphasis of empháse, f. gr. (van
emphaínein, aantoonen, aanschouwelijk maken) eig. aanschouwelijke voorstelling; Log.
de nadruk in het spreken of lezen, bijzondere klem op sommige woorden en plaatsen;
— emphátisch, adj. nadrukkelijk, klemmend, krachtig.
emphráktisch, adj. gr. (van empiarássein, verstoppen) Med. verstoppend ; — emphraktieum, n. een verstoppend middel ; — emphráxis, f. de verstopping
der vaten, ingewanden.
Emphysema, n. gr. (vgl. p h y s a, enz.)
Med. bet wind- of luchtgezwel ; het opzwel
wond ; — emphysemátisch-lenr
of emphysemateus, adj. nw.lat. opgeblazen, trotsch; — emphysematicae earl tae,
pl. lat. de windpokken.
Emphyteusis of emphyteuse, f.
gr. (van emmcphyteuein, inplanten) Jur. eerie
soort van erfpacht, waardoor iemand liet
vruchtgebruik van een stuk gronds heeft,
met bet recht dat te vervreemden en te
vermaken tegen eene jaarlijksche opbrengst
aan den eigenaar; ook de bevoegdverklaring
tot het vruchtgebruik van een stuk gronds;
— emphyteutisch contract, n. zulk
een erfpachtverdrag ; — emphyteuta,
m. de erfpachter.
Empirance, f. fr. (spr. a)zpirás', van
empirer, verergeren, van Aire, erger) de af-

--

EMP\'EUAIIATOSIS.
volksgeloof of eenzijdige waarneming tegen
deze en gene kwalen als heilzaam aanwijst;
— empirisch, adj. op ervaring gegrond,
van de ondervinding afhangend ; e in p i r i sche wetenschappen, zulke weten
hoofdzakelijk op de waarne--schapen,di
ming en verzameling an liet werkelijk
gebeurde, het waargenomene berusten, b.v.
geschiedenis, natuurkunde, enz.; — e m p irische psychologie, de ervaringsziel
; — empirísmus, n. eene enkel-kunde
op ondervinding gegronde kennis, eerre wijze
van denken, van handelen, die alleen de ervaring toi richtsnoer neemt, die den grond
alle weten in de ervaring zoekt;-vlagn
--- empirist, m. een ervaringswijze, een
leeraar, die het empirismus voorstaat.

emplaceeren (spr. aIlpias---), fr. (emplacer; vgl. p 1 a c e è r e n) aanstellen, aan
— emplacement, n. (spr.-wend
—mália) de aanstelling ; de plaats, bouw
geschikte plaats voor een gebouw,-grond,
een' tuin, enz.
emplástisch, adj. gr. (van emplássein,
insmeren ; vgl. p 1 a s m a, enz.) Med. ver
; — emplasticum,-stopend,mr
n. een smeermiddel, verstoppingsmiddel ; —
emplástrum, n'. lat. (van 't gr. émplastron, liever, émnplaston) eene pleister, wond
— emplastrum adhaestvum, eene-pleistr;
hechtpleister; -- e. anglicunum, engelsche
pleister; — e. attractivu -2n, eene trekpleister; —: ceplialicusn, eerre hoofdpleister;
— C. consolidans, eerre hecht -, heelpleister;
— C. de[ensrvum, eene verdeelende pleister;
— C. diachylon simpler, eenvoudige lood
— C. epispasticum of vesícato--glitpesr;
rium, eene blaarplefster ; — e. mercuriále,
eene kwikpleister; — C. saturninum, eerre
loodpleister; — e. stomachicun i, eene maag
; — emplastreeren, lat. (em--pleistr
plastráre) griffelen, enten, o c u i e e re n (z.
aid.); — emplastratie (spr. tie ts ie) f.
de griffeling, enting.
Emplette, f. fr. (spr. aizplétt; oudfr.
eniploite, v. einploiter, provene. emmzpleitar, v.
't lat. ini.plicitdre, versterking, v. implicare,
vgl. e ni p 1 o ti e e r e n) de koop, inkoop eener
waar; het ingekochte; emplettes maken, inkoopen.
employeeren (spr. anploaj— ; -i . lat.
impl icáre, dus eig. in iets vouwen, wikke
aanwenden, tot iets besteden, aanleg -len)
aanstellen, verzorgen; — een em--gen;
ployé of geëmployeerde, m. een
aangestelde, ambtenaar; — emploi, n.
;

,

,

neming, het slechter- worden der waren ; de

Cr. (spr. a *` )log) het gebruik, de aanwen -

waardevermindering der munten ; de scheepsschade.
Empirie, f. gr. (enzpeiria) de ervaring,
de ondervinding, ervaringsleer, het weten
en kennen uit de ondervinding; — empiricus, ni. een ervaringsgeleerde ; inz.
een ervaringsarts, d. i. zulk een, die, uit
gebrek aan theoretische medische kennis,
slechts middelen voorschrijft , welke het

ding; van daar het aanleggen eener geldsom; de aanstelling, dienst, verzorging, post,
bediening, liet ambt; de rol in het schouwspel.
emplumeeren (spr. aulpl—), fr. e nplumer, van 1ilu7ne, veder) van vederen of
pennen voorzien (een klavier).
empneumatósis, f. gr. (vgl. p n e u m a,
enz.) z. v. a. emphysema; ook inblazing
der lucht.

empoeheeren (spr. ag^pos ..-- ), fr.
(e?npocher, v. pocke, zak) in den zak steken,
zakken.
Enlpois, rit. fr. (spr. ara € oá ; v. enpoisser, poisser, pikkel, teren, v. 't lat. pix,
gehit. eicis, pik, teer; fr. empese? ) stijfsel,
,

stijfselpap•

Empolokratie (spr. t =ts) f. gr. (van
ernp?olé, koopwaren ; Handelsgewin) de han
handelsheerschappij, inz.-delsbhrcing,
ten aanzien van den inkoop der waren.
Emporium, nn. lat. (van 't gr. e-mnl)ôrion) eerre llandelplaats, stapelplaats, markt
-- jets erJ?or i'i:, Z. jus.
-plats;
,

emporphyrisch, adj. gr. i eis purperkleurigs; met purper bekleed.
eniporteeren (spr. anrp--"), fr. (emporter) Mil. in- of wegnemen, veroveren ;
-- zich e m p o r t e e r e r:, zich driftig maken, uitvaren, opvliegen ; — geëmporteerd, adj. driftig, in toorn ontstoken ; -emportement, n. (spr. at?lortnzd i) liet
opbruischen, uitvaren, de drift, toorn, ver
haastigheid, onstuimigheid, opvlie--voering,
gendheid ; — emporteering, I'. de inneming, verovering.
empótisch, adj. g r. (émpotos) drankbaar.
mpoui11e, f. fr. (spr. anp€oelj'1 nog
te veld staande of aan den boom hangende
vruchten.
empraktisch , adj. gr. (émpraklos)
werkzaam, krachtig afdoend.
E mpreinte, f. fr. (spr. are--- ; van
emp?reinzdre = lat. mp'rim('?'e, in-, opdruk
indruk, afdruk, stempel.
-ken)d
Emprësis, f. gr. het ontsteken, ver-

branden.
empresseeren (zich), fr. (spr. an—)
zich beijveren, haasten, zijn best doen, streven, volijverig zijn; —_ geempresseerd,
adj. volijverig, bedrijvig, vol haast, druk
-bezig ; — empressement, n. (spr. a-zpress'rnati) de ijver, aandrang, bedrijvigheid,
werkzaamheid, dienstijver, opmerkzaamheid.
emprisonneeren (spr. aïi1€riz—), fr.
(empprisonner; vgl_ prison) in hechtenis
nemen. gevangen zetten.
empróstiseh, adj. gr. (é?amppi-ostlie?l)
voor, van voren, vooraan zich bevindende;
-- emprosthokyst ®sis, f. de uitzak king van het borstbeen of der ruggegraat;
— emprosthotonie, f. of empro –
sthotÓnus, m. de krampachtige sa m entrekking des ligeliaams naar voren.
Emprunt, ii. fr. (spr. antaruzcin; van
c-rnprunter, benen, ontleenen ; it. improntdre, mid.lat. zmpr untPre, als ware 't lat.
in-tpromuludre, V. pronnutuum, leening) een geleend voorwerp, Bene leening ; — emprunt
foreé, Bene gedwongene leening ; — em-

prunteeren, leenen, Bene leening sluiten.
Empsychcsis, f. fir. (vgl. i s y c ti os i s) eig. bezieling ; de vermeende zielsverempsychisch , adj. bezield.
huizin gr;
Empsyxis, f . gr. (vgl. p s s k t c r, enz.)
de afkoeling, verfrissching.
—

EMUSCATIE.

--
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Empusa of Empüse, f. gr. 1%iv thh.
een door lokale gezonden nachtspook, dat
in verscheidene gestalten verscheen ; ook'

de dans op één been.

Empyéma, n. gr. (van pi on , etter) ,
Med. eerie inwendige ettering, inz. de etter
borstverzwering, longverettering; ----borst,
empyesis, f. de vorming van een etter
e?aipy7s'ds oculi, lat. tiet etter--gezwl;
oog; --- empyëtisch, adj. aan inwendige ettering, inz. aan longverteering lij
gr. eene etter -den;'mpyol,f.
eens- verettering in den balzak ; —-breuk,
empyomphálos, m. een ettergezwel
aan den navel.
Empyr_eum, n. (van 't gr. émp))ros,
in vlam staand, brandend; van ppr, vuur)
de vuurhemel, de verblijfplaats der geluk
; — empyréïseh, adj. hemelsch -zaligen
- _ empyreuma, n. de brandige reuk
of smaak, de aangebrande smaak van spijzeia, het brandige, de brandigheid ; --- em–
. tisch, adj. brandig, brandig
pyreum
riekend; — empyrie, f. het waarzeggen
uit het offervuur ; -- - empyrnsis, f. de
brand, verbranding.
emt)o, f. lat. (van em(re, koopen) Jur.
de koop, aankoop; --- elntto commentitáa of
e. i agina.Îia,, ceii schijnkoop; — e. spet= of
in speen, een koop op goede verwachting,
1}. vv. van halmen en boomera vOOr de r ij pheid der vrucht; e. per aversiónem, een gezamentlijke koop, een koop bij den roes;
e_ vestr•ictiva, een Bepaalde of afgemeten
koop, W aar bij het te veel den verkooper,
het te kort den kooper te goed komt; e. et
venditio in en sine scri stis, koop en verkoop niet en zonder schriftelijk verdrag;
e'mliónis jure, naar het kooprecht ; — emmmtidnis letje, naar de koopvoorwaarde ; —
emtor, de koopeg; (into) bonne fdCz, een
kooper te goeder trouw, in vertrouwen op
de eerlijkheid of het rechtmatig bezit des
verkoopars; — emluix, f. de koopster.

Emulatie, z. a m u I a t i e.
Emlá.lzie, f. nw.lat. (em ulsio, van eni'uul,

ycre, uit of afmelken) plantenmelk, zaad-

melk, inelkacltige verbinding van olieachtige en slijmige stoffen met water, P. v.
amandelmelk, als koeldrank ; — emul-

zine, f., z. v. a. a m y- g d a l i n e.
Emunctoria, n. pl. nw.lat. (vair 't
later lat. van emunqre, uitsnuiten) Med.

afvoerende vaten, reinigende organen, P. v.
-

de neusgaten.

emundeeren, lat. (emundáre ; vgl.
in u n d u m, enz ) reinigen ; — emundantia (sI r. 11s), n. pl. Med. uitwendige,
tot reiniging van wonden en verzweringen
dienende middelen ; .-- emundátie (spr.
t ts) f. de reiniging.
cmunitas, f. nw.lat., bevrijding, ontslag,
voorrecht, enz. der geestelijken, z. v. a. 1 mm u n i t e i t; emun'y tas 'legla, een koninklijke
vrijbrief.

Em iscátie, f. lat., bet wegnemen van

EMYS
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het mos aan de boomes ; — emuscee-

ren, van mos reinigen.
Emys, f . gr., de zoetwaterschildpad.-emydosaurisch, adj . schildpad- en hagedisachtig.
(,n- of (vóór tipletters) em-, gr., z. v. a.
het fr. en, em (spr. ah) een voorzetsel in
vele samenstellingen, beteekenende in het
algemeen in, inwaarts.
Ent ct, n . nuw.lat., de verordening, het
besluit — enaetief, adj. verordend, bepaald ; verordenend ; — enactor, m. de
verordenaar, verrichten.
Enoemon , n. (éna i mos, van haima,
bloed) Med. een middel tegen bloedingen,
bloedstelpend middel ; — en emiseh, adj.
bloedig; met bloed voorzien, bloedstelpend.
enaërisch, adj. gr. (vgl. oer) lucht vormig, luchtkleurig.
E'n eorëma, n. gr. (enaibréma) Med.
een urien-Nvoikje, een in de his drijvend
;

wolkje.

E'nakskinderen, ir^ensclien van reus-

acrtige gestalte, zoo geheeten naar de kinderen van Enak, die in de boeken van Mozes
en Jozua vermeld worden.

Enallage, f. gr. (van en

allássein, ver ruilen, verwisselen) Gram. de verwisseling
van het eerre woord met het andere, inz.
de verwisseling van rededeelen der zelfde
soort ten opzichte van hunne afstamming
of hunnen vorm, 1_€ . v. van liet abstracte
substantief met het concrete, van den eigen naam niet den soortnaam, enz.; ook `vel de
-

verandering van het eerre rededeel in liet
andere, b. V. van een zelfstandig in een
bijvoegelijk woord ; --- enálliseh , adj.
veranderd, omgekeerd, verwisseld ; — enallostegisch, adj. niet om vele punten
gelegene afdeelingen.

Enamorádo, ni. sp. de verliefde, liefhebber.
Enanthéma, n. gr. (vgl. a n th os,
enz.) inwendig huiduitslag, inz. de slijmhuid van het darmkanaal.
Ena:n ti odromie en enantiotrópie, f.gr. (vane enantíos, tegenover) het te -gemoet-loopen, de tegenwerking, het voort durend tegen - elkander - werken der dingen,
waardoor het eerre ontstaat, terwijl liet ander e vergaat ; -- enantiologie, f. de

ENCEPHALOS.
en arrière, z. arrière.
Enarthrósis, f. gr. (van dit/iron, lid,
gewricht) Med. de invoeging of inlating van
een beenderhoofd in zijne holte of zijn bekken ; de diepe bewegelijke geleding.
enástrisch, adj. gr. (van astér, ster)
gestemd ; aan den invloed der gesternten
blootgesteld.
enátmisch, adj. gr. (van atmë, damp)
dampig, vol dampen.

en attendant, z. ond. a t t e n d e e r e n.
enaudisch, gr. (van ond, geluid,
stem) stemhebbend, sprekend.

en avant, z. avanti ; — en bas, z. bas; —
en Blanc, z. ond. 1) 1 a n c ; — en bloc, z. bloc.
Encablure, f. fr. (spr. n)ik---) eene
maat van 1 0 vademen op zee.

encadreeren (spr. ah—), fr. (encadrer; vgl. cadre) in eene lijst zetten, b.v.

eene schilderij ; ook insluiten, in rij en gen. (spr.
lid plaatsen ; --—má^i) de invatting, lijst, rand, het raam.
eneageeren spr. anhazj—), fr. (enc(1-

ger, van cafe, kooi) in eerre kooi opsluiten.
Enean, n. fr. (spr. ankán) verkooping
bij opbod, auctie.

en canaille en eneanailleeren, z. c anaille.

en carrière, z. carrière.
Encaustiek., enz., z. e n k a u s t i e k.
Enceinte, f. fr. (spr. arts--; van en-

eeinrlre, omgorden, insluiten, lat. in ( a ?lÜ)re)
Mil. de wallen met of zonder de buiten\ esten, de gezamentlijke buitenwerken eener
vesting ; bij jagers : de omsluiting van het
wild ; ook de besloten plats, omheining,
omwalling, ringmuur.

Eneeladus, ni. gr. Math. een geduchte
reus, door Jupiter hij de bestorming van
den 01vvnlpus overwonnen, op het eiland
Sicilië nedergew'orpen en daar me(, den Etna
bedekt. De uitbarstingen van dien vulhaan
en de aardhevingen op Sicilië getuigen van
den benaau widen toestand, waarin hij zich

daar bevindt.

Encephálos, m. of encephálur,
n. gr.

enkéhlialos, van hephnlP, liet hoofd-

merg, de hersenen ; — eneephalalgie,

f. het hersenlijden, Bene ziekelijke aandoe ning der hersenen — encephalitis, f.
de ontsteking der hersenen ; -- eneephategenspraak, tegenrede ; -- enantiopalocèle, I. de hersenbreuk ; — encethie, f., z. v. a. allopathie (z. aid.); phalodynie, f. hersenpijn, hoofdpijn ; —
— enantiophanle, f. schijnbare tegen - eneephalognomiek, de her senkunde
spraak ; — enantiosis, f. de tegenstel - schedelleer ; — eneephalolíth, m. herling, tegenspraak. sensteen, steenachtige massa in de hersenen
Enargie, f. gr. (endrgeia) de oogen- — eneephalolithyásis, f. eig. herschijnlijkheid, lijfelijkheid,duidelijkheid, klaarsenversteening; gedeeltelijke verharding der
heid, z. v. a. evidentie (z. aid.) ; —
hersenen, vorming van steenen daarin ;
enárgiseh, adj. (gr enarpPs) , duidelijk,
eneephalologle, f. de hersenleer -in het oog loopend, aanschouwelijk. lijfelijk. encephalomaláxis of —malacie, f.
enarreeren, lat. (enarrare) verhalen, de hersenverweeking ; — eneephalovertellen, verklaren ; --- enarrabel , adj. pathïe, f. een hersenlijden ;— eneephaverhaalbaar, verklaarbaar; — enarrdtie
lophyma, n. liet, hersengezwel, uitwas
(spr. tits) f. de vertelling, het verbaal,
der hersenen ; -- eneephaloskopie,
;

;

;

de verkla'ing.

f. onderzoek der hersenen ; ook z. v. a.

EI^CIIAINE EIIEN

-- E CYKLISC H . 3(9

kranioskopie --encephalotomïe,
;

f. hersensnede ; ontleding der hersenen.

enchaineeren (spr. an^jén—), f. (en
rhainer, vgl. c h a i n e) met elkander ver

-

aaneen schakelen, aan elkander ke--binde,

tenen ; -- enehainernent , t. (spr.
e)zsjenmán) de aaneenschakeling, samenhang;

de reeks.

enchanteeren (spr. ahsjanl , fr enchanter; van 't lat. incantdre) betooveren

verrukken, innemen ; -- g e e li c h a ii t e e r d,
adj. betooverd, verrukt ; -- enchante
(thsjanl'máh) de lietoove--ment,.(spr
ring, verrukking, opgetogenheid ; ----- en–
chanteur, m. een toovenaar, beloovenaar.
Encharáxis, f. gr. (van en-cliarássein,
inkerven, krassen ; vgl. karakter) Chir.
de inkerving der huid, het koppen ; -eneharáktiseh, adj. tot het koppen behoorende.

enchasseeren (spr. (tnsjass ), fr. (enchásser, V. chassis, z. ald.) vatten, invatten,
zetten ; — enehassure, f. de invatting ,
zetting van paarlen en edel gesteenten .
en chef, z.

ond. chef.

Eneheiresis, f. gr. (van enrteir^zn,
hand aanleggei;, van their, de hand) behandeling, handgreep, inz. bij het operecren
—

enoheiridion of enehiridion , n.
-

een handboekje, een beknopt leerboekje van
deze of gene wetenschap .
Enchélys, f. gr. de aal ; ---- enchelyden, pl, dieren niet rolvormig ligchaann;
— encheloidisch, adj. aalvormig ; ---

enehelysómiseh, adj. met aalvormig
iiggchaarn.
Enchere, f. fr. (spr. ahzsjér; van Cher,
duur) liet opbod , overbod, hoogere bod; --enehereeren, encherisseeren ( fr.
enchérir) overbieden, den prijs verhoogen,
duurder maken.
en chifres, fr. (spr. (1h sj'ieff'r) in cijfers,
in geheimschrift.
Enchiridion, z. ond. e n c h e i rests.
encháriseh schrift der Egyptenaren
(v. het gr. enchörios, inlandsch, inheemsch)

z. V. a. demotisch schrift (z. ald.).
Enehrisis, f. gr., vgl. (c h r i s nt a, enz.)
de inzalving -- enchrysma, u. zalf.
;

Enchymóma, n. of enchymQsis,
f. gr. (vgl. chyinos en ebeinie) Med. de
uitstorting van het bloed in liet celweefsel ;
naar Hippokrates; het vloeijen en verdeelen
der vochten door den omloop in het geheele
Iigchaam ; het scliaamrood- worden.
Enclave, f . fr. (spr. an klaa ic' ; van enclover, z. lager) gebied, rechtsgebied, inz.
een door vreemd gebied ingesloten land, in
vreemde landen liggende bezittingen, inge,

sloten grond. ook enclavure ; ---- enelaveeren, fr. enclaver, v. 't midlat. inclavare, insluiten, v. 't lat. clams, sleutel)

insluiten , met vreemd gebied omgeven ; insluiten, invoegen, inschieten, inkepen, enz.
Enclitica enz. z . e n k 1--.
Eneeelialgie, f. gr. (van enkoilia, de

ingenanden) filed. buik- of ingewandspijn ;
---- encceliitis, f. de ontsteking der buiksinge wanden, darmontsteking.
Encolpium, z. enkolpioti.
Encombrement, n. fr. (spr. a(koi,br'mánt, van enco2nbrer, firovene. encombrer,
it. ingombrare, door puin versperren, v. 't
lat. cuinulus, hoop, mid.lat. combrus, port.
combro, cómoro, aardhoop, waarvan het oudd
kumbern, belemmeren, kommer, puin) de ver

puin, belemmering, verstop -speringdo
hindernis, verdietelijkheid.
-ping,

Encomium , z. en li o In Yo ii ; — en
coinparaison, z. ond. c o in p a r e e r e n; -cia con/innce, z. ond. c o n f i d e eren.
encore fr. (spr. ankor),
u
z. V. a. het il.
ancora, \ . 't lat. ad hanc horam, tot dit uur,
nog eens, d a capo!
en corps, fr. (spr. ah/ede), z. in corl)ore.
en couleur z. c o u l e u r.
encourageeren, fr. spr. anikoera- zj—,
vgl. courage) bemoedigen, moed inspre
ken, aanmoedigen, opwekken. aansporen, aan
aanvuren, aanwakkeren, aanzetten;-drijven,
— encourageant, wij (spr. ankoerazjá ii), opwekkend, bemoedigend, enz. ; —

encouragement (spr. -- ra -z 'nián) benioediging, opM'ekking, aandrijving, aanwakkering.

Encratiten, Encriniet, z. e n k r—.
en croupe, fr. (spr. ah kroeg') achterop
(het paard), op liet kruis.
encyklisch, adj. gr. (enkyklios, on;
gl. e S e 1 u s) in eerleis kring omloopend -

;

encyclium, n., of encyclica, f. (stil.
eppistola) cel) e ii c v 1, l i sc h e brief, rond gaande brief. c i r c u 1 a i r e; — encyklopoed: e, f. (gr. eiikyklopiaideia, liever enkyklios paideía) de kring of omvang der tot
eenc omvattende wetenschappeli jke vorming
behoorende kundigheden, en bel kort begrip
of leergebied der wetenschappen in het algemeen, of der tot een bijzonder vak behoorende (1). v. philosophische, theologische enz. encylkl.), inz. de groote
fr. encv klopa^die, door Diderot inde
18de eeuw ontworpen en door vele beroemde
mannen (Button, Raynal, d'Alembert, Condiliac, Helvetius, Mably en anderen) bear
ene klopadie,-beid;alphts
of ene yklopa disch woordenboek, een

woordenboek voor zaakkennis, woordenboek
der samenleving, der conversatie; --

encyklopa disch, adj . algemeen weten
een algemeen overzicht der we--sciyapeljk
tenschappen , behelzende of gevende ;

encyclopaedísten, m. pl. eig. de bearbeiders der groote fr. encyklopaedie in
de vorige eeuw ; bepaaldelijk verstaat men
onder dien naam hare uitgevers Diderot
en A l e m b e r t, en die mannen, welke zich
in letterkundig opzicht om die beide mannen,
en in maatschappelijk opzicht vooral om den
baron HHolbach, schaarden ; — eneyklo poedísmus, n. de eneyl klopoedische leervorm, inz. de wijsgerige grondstellingen
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en met de aangenomene godsdienstbegrippen
deels strijdige meeningen der fr. encyklopwdisten ; -- encyklopozie, f. het ronddrinken, het rondgaan van den beker.
Endéixis, f. gr. (v. en-deiknynai, daar
bonen, aanwijzen), z. v. a. indicatie,-an
z. ald.
Endekagoon, en endekasyllabum, z. hendekagoon, enz.
Endemie, f. gr. (van éndPmos, inheemsch, van dimos, volk) Med. Bene heer
landsziekte, inheemsche, plaatselijke,-schend
uit lucht en levenswijs voortkomende ziekte,
onderscheiden van epidemie (z. ald.); —
endémiseh, adj. (van ziekten), aan een
land of een volk eigen; inheemsch, inlandsch,
plaatselijk.
en déppit, z. d e p i t ; — en depot, z. ond.
deponeeren.
endermatisch, adj. gr. van dérma,
huid) Med. in de huid liggende ; op de huid,
inz. de onderhuid aangewend, b. v. endermatische middelen ; — endermatiea,
n. pl., endermatísmus, m. de aan
geneesmiddelen op de van op--wendigva
perhuid ontbloote onderhuid.
en déshabilté, z. deshabille; -- en
détail, z. detail.
endetteeren (spr. andetteeren), fr. (endeíter, van dette, v. 't lat. debita, pl. v.
debitum, schuld) in schulden steken ; —
g e ë n d e t t e e r d, adj. met schulden beladen
of belast.
Endiadys, z. hendiadys.
Endiometer, n. gr. (van éndiós, op
den middag) een meridiaanmeter.
endogénisch, gr. (van éndon, inwendig) inwendig uitgroeijend — endokardi'am, n. Med. de inwendige vlakte der
hersenen ; — endokardztis, f. ontsteking daarvan ; — endokarpium, n. Bot.
het inwendig vruchthulsel; — endoperikarditis, f. ontsteking der in- en uit
vlakte der hersenen.
-wendig
endommageeren (spr. andommazjeren) , fr. (endommager, van dommage, schade;
vgl. dedommageeren) beschadigen, nadeel of schade toebrengen.
Endorrhízon, n. gr. (van éndon, inwendig, en rhidza, wortel) Bot. een gewas,
dat den wortel uit den kiem schiet.
Endósis, f. gr. (v. en-didóna, aangeven, toegeven) Med. het verminderen, afnemen eener ziekte.
Endosmose, f. (v. 't gr. éndon, inwendig, en ósmósis, voor ósmésis, het ruiken,
de reuk, V. osmi sthai, ruiken), de in- of
opzuiging eener minder dichte vloeistof door
eene dichtere, door middel van een daar
geplaatst vlies, bet tegengestelde-tuschen
V. e x o s m o s e ; — endósmometer, m.
gr. osnn? , reuk) een werktuig om die inzuiging te onderzoeken.
endosseeren (spr. and—), fr. (endosser), of indosseeren, it. (indossáre, van
't ital. dosso, fr. dos, rug) eenen wissel door
;

--

ENFILEEREN.

een opschrift aan zijne keerzijde aan een
ander overdragen of afstaan ; — endossant (spr. anáossan) of endosseur, ook
indossant, m. de overdrager van een'
wissel, hij, die den wissel endosseert ; —
indossaat, m. de persoon, aan Wien de
wissel is overgedragen; — endossement,
fr. (spr. an.doss'mán), indossement of
indósso, it. n. het overdragen van eenen
wissel op een ander.
Endrezeh, m. eene lengtemaat te Constantinopel, 281 parijsche lijnen of 6
centimeters.
Endymion, m. gr. Myth. een schoone
herder, vermaard om de liefde, die hij «de
zuster van de zon ," Diana, inboezemde,
welke godin tot hem afdaalde terwijl hij in
slaap lag, om hem te kussen ; een jonge
langslaper.
en écharpe, z. e c h a r p e; — en échec
en en échiquier, z. echec; — en échelon, z.
ond. échelle.
Enechéma, n. gr. (enéchQ' a, van enchain, inklinken) Med. het oorgesuis ; —
eneehésis, f. het ontstaan daarvan.
en e fet, z. ond. effect; — en égard, z.
egard.
Enema, n. gr. (v. enii mi, ik laat of
werp in) Med. het inspuiten of het ingespotene, het klysteer --- n.
pl. middelen, die door den aars in het lig
gevoerd worden.
-cham
Energie, f. gr. (en-érgeia) werkzaam;

heid, een hoogere of sterkere graad van

werkkracht, nadruk, vuur, klem ; — enérgiseh, adj. (gr. energós, van érgon, werk,
daad), werkzaam, krachtvol, nadrukkelijk,
krachtig, vurig — energumeen, m.
gr. (energum)nos , van energéin ; eig. een
bewerkte, n 1. door een' boozen geest) een
bezetene, dweper, waanzinnige; — energumeniseh, adj. dwepend, waanzinnig.
enerveeren, lat. (enerviire; vgl. nerves)
ontzenuwen, krachteloos maken; verzwakken,
uitmergelen ; -- enervatie (spr. t=ts),
f. de ontzenuwing, verzwakking, uitputting,
uitmergeling.
en escarpins, z. e s c a r p i n s; — en espagnol, Z. e spa g n o 1; — en espalier, z.
e spalier; --- en espèces, z. ond. espèce;
--- en état, z. e t a t ; — en éventail, z.
é v e n t a i l; — en extase, z. ond. e k s t as i s ; — en face, z. face ; -- en famille,
z. ond. f a m i l e.
enfant, D. fr. (spr. anfán, kind; — enfants perdus, pl. (spr. anfan perdu, eig. verloren kinderen ; Mil. eertijds lichte voortroepen, die het eerst moesten aanvallen,
storm loopen, enz. ; in gevaar verkerende
voorposten ; waaghalzen ; — enfanee, f.
(spr. an fans') de kindsheid ; — enfantillage, f. (spr. —ti-ljaazj') kinderachtigheid;
-- enfantin (spr. anfantéui), kinderachtig.
en faveur, z. f a v e u r.
enfileeren (sp. an—), fr. (en/Per; van
lat. filecm) eig. eenen draad
fl 1, draad
;

ENFIN
insteken, aanrijgen, b. v. paarlen; verstrikken; inwikkelen ; Mii. overlangs bestrijken,
met kanon beschieten ; ook overtellen (bij
het whistspel) ; — enfilade, fr. (spr.
an,ilaad') eene volgrij, b. v. vair kamers;
ook z.

V. a. enfilement, n. (spr.

anfiel'

má1i) de bestrijking niet geschut, tiet beschieten van ter zijde, inzonderheid bij ver
-schanige.
enfin, fr. (spr. anfén), eindelijk, ten slotte;
in het kort, niet één woord.
enflammeeren (spr. a^i/laniéren) , fr.
(enHammer, van flamme, vlam) ontsteken,
aansteken, doen ontvlammen.
enfonceeren (spr. ahzEons—), frr. en foncer; van fond, grond, diepte) in den grond
drijven, den bodem inslaan, doorbreken, inbreken, doorboren ; verzinken, inzinken ; --enfoncement, n. (spr . ánfons'má))') de
indieping, verdieping, de donkere zijde, ach
Bene schilderij.
-tergondva
enforceeren (spr. anfors — ), fr. (enforcir; vgl. force) versterken, sterker maken.

en front, z. front.

enfumeeren (spr. aI^ ), fr. (enfu-mer, van fumee, rook) rooken, berooken,
—

doorrooken; ook bemesten (van fumier, mest).
engageeren (spr. angazj—), fr. (engager, eig. verpanden, van gage, pand) ver
verplichtend maken, verplichten,-bindeof
in dienst nemen, aannemen, aanwerven, overreden, overhalen of bepraten, bewegen, noodigen ; zich tot iets verbinden, zijn woord
geven, zijne eer verpanden ; — g e ë n g ag e e rd, adj. verplicht, verbonden, enz.; beloofd, verloofd, verzegd; — engageant
(spr. atagazjdI), innemend, verplichtend, uit -

lokkend, aantrekkelijk; — engagement,
n. (spr. —man) de verplichting, verbintenis, verloving; verpanding, dienstaanneming,
aanstelling, dienst, het ambt, de bediening;

ook een

ENTKANTHIS.

---

gevecht.

en gala, z. g a 1 a, -- en garcon, z. g a r -

e on.
Engáreb, n. arab. eene soort van rustbed of sopha in 't Oosten, bestaande uit een
raam van stevig hout met een daarover gespannen net uit strooken van ossenhuid, op
bet welk een tapijt uitgespreid is.
J
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en géneral, z. generaal.
englizeeren, z. an glizeeren.
englouteeren (spr. angloet—), fr. (engloutir; vgl. gl o u t o n) doorslikken, verslinden, doorbrengen.
Engonáden, m. pl. gr. (van góny,
knie) egy ptische figuren, die op de knieën
rusten.

engourdeeren, engourdisseeren,
fr. (engourdir, spr. angoerd—) verstijven,
stijf- of gevoelloos maken, verslappen, ver
slaperig worden of maken;-doven,lmf

— engourdissement, n. (spr.

—di-

s'máh) liet verstijven, slapen der ledematen,

de verdooving.

Engraisseri.e , f. fr. (spr. auigrèss--;
van engraisser, vet maken, van graisse, vet)
eene inricb^ing tot vet maken, mesterij; ---engraisseur, m. een mester, vetmaker;
hij, die zich op eens anders kosten te goed
doet.

en grande tenue, z. ond. grand,.
Engrélure, f. fr. (spr. angrèlthtr') een
getande rand, randversieringen met afgeronde
punten (aan borduurwerk, kant, enz.).
en gros, z. g r o s ; -- engroíst, z. v.a.
grossist.
En'gymeter, n. gr. (van engs, nabij)
een werktuig tot meting van geringe afstanden ; — engyskoop, n. een nabijkijker,
vergrootglas, 1 o u p.
en haie, z. hale.

enhardeeren, enhardisseeren, f.
(enhardir, spr. anhard--) verstouten, stout,
moedig, vrijpostig, vermetel maken.
enharmonisch, adj. gr. (vgl. h a rm o n i e) in de harmonische toonreeks der
Grieken geplaatst, naar welke de quarte

of tetracborde zóó verdeeld was, dat de
beide eerste intervallen kleiner dan halve
tonen waren ; in 't algemeen geschikt, gepast, behoorlijk, wel bijeenkomend.
en hout, z. Naut.
Enhérion, m. (vgl. einheriar) in
de oudd. godenleer, de verzameling der bel
hemel of Walhalla.
-deni
Enhydris, f. gr. (van hydor, water)
de waterslang; — enhydriet, m. eene
soort van chalcedoon (z. aid.), die somtijds
waterdruppels in zich besluit.

Engastriloog of engastrimyth,

Enigma, enigmatisch, enigma-

m. gr. (van gastér, buik) een buikspreker,
z. v. a. ventriloquist; — engastrials profeten ; — engastriman--sprek
tie (spr. tie stie) buikwaarzeggerij, voor
middel van 't buikspreken ; ----spelingdor
engastromythísmus, n. de buiksprekerskunst.
Engelot, m. eng. (spr. endzj'lót), eene

tiseeren, z. enigma, en z.
eniteeren, lat. (enitPre) beroemd worden, uitblinken.
enivreeren (spr. aniww—), fr. (enivrer,
van ivre, dronken of beschonken maken,.
eenen roes aanzetten; bedwelmen, verblinden.
Enjambement, n. fr. (spr. anzjan
b'má)t; van enjamber, overschrijden, van jambe,
been) Poet. het overstappen, overspringen,
de oversprong, de onafgebroken voortgang van

engelsche goudmunt met eenen engel, = 8
shilling of 4 gl. 80 ct.

den zin des eenen versregels in den anderen.
Enjeu, m. fr. (spr. anzjeu; van jeu,

Engels, n. een onderdeel van het oude
pond trooisch gewicht, = Tv ons of 1,á38O2
gramme of wichtje.

spel) de inzet in 't spel.
Enkánthis, f. gr. (van kanthós, oog
traankliergezwel ; enkanthis-hoek,Md.t

nl a n t e s,m .,

pi. engastrimanteis of en-

gastrimánten, buikwaarzeggers; buik

-ENORM.
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inflomrnatoria, de on tstoken tcaanlie U vel; enIcantitIs scirrh?isa, het kiioestgezwelletje van
den traanheuvel ; enleanlhi.s careinornatösa,
(le kanker van den traanheuvel.
EnkathIsma, n. gr. (van en-katie(Izein, inzetten) Med. een had, waarin men
tot aan den nave l in het water zil, het
halve bad, zitdampbad.
Enkiüma, m. gr. (van kanena, brand,
kaiein, branden) Med. eig. het ingebrande;
eene diepe brandende zweer van het hoornvlies; enkausis, F. het inhranden;-enkaustisch, adj. ingebrand ; -- 0flkaustiek, t. of enkaustisch schilderwerk , ingebrand schilderwerk met
wasverwen (in plaats van olieverwen), het
wassehilderen) vgl. punish was).
Enklisis, f. gr. (eig. le aanleuning,
overbuiging, van en-kiInein, aanleunen) in
de grieksche taal het terugwerpen van het
accent eens woords op het voorgaande Woord;
- enklitika, f. of enkiltisch, adj.
heet een woord, dat zijn accent op het voorgaande woord terug werpt.
Enkolpion, n. gr. (van kdlpos, boezem) eig. iets, dat zich aan den boezem
bevindt ; van daar een aan den hals gedragen doosje met reliquidn ; ook het borstkruis der bisschoppen ; enkolpIsmus,
II. Med. het inbrengen of inspuiten van geneesmiddelen in de vrouwelijke scheede.
Enkomium of gr. enkomon, n.
de lofrede, het lofschrift ; - eflkOmiâSt,
m. de lofredenaar ; - enkomiastiek,
t. de lofredekunst; - enkomiastikon,
n. het lofdicht ; - enkomiâstisch, adj.
op de wijze des lofredenaars, lovend, prijzend.
Enköpe, f. gr. ( enkopk, van en-kOptein, insnijden) eene insnede, spleet ; Med.
eene snij- of houwwond, inz. in de hersenpan.
Enkratie (spr. i ts), f. gr. (enkrdteia, v. kratkin, sterk zijn, beheerschen) de
gave der onthouding, zelfbeheersching;
enkratieten, m , p1. ontboudzamen, matigen, naam eener gnostiscbe secte, die zich van
het huwelijk en bet gebruik van vleesch
en wijn onthield; ook tatianisten, z. aId.
Enkrinieten, m. p1. gr. (van krinon,
lelie) leliesteenen, de versteening eener voorwereldlijke plantdierensoort ; de afzonderljke deelen van den steel beeten t r o c h I eten en entrochieten, radersteenen, bonifacius-penningen, enz.

enlaidoeren (spr. anléd—), fr. (enlaider, van laid, leelijk) leeltjk maken, misvormen.

en ligne, z. I I g II e; - en main, z. main;
- en maitre, z. ond. maItre; en masque, z. onder m a s k e r ; - en médailion, z.
m e d a i 11 o n ; - en miniature, z. minia-

tuur.

ennaëtëris, 1. gr

gebeden voor eeen overledene op den 9den
lag na zijnen dood ; --- enneachórdisch,
adj. negensnarig ; - enneadakt5îlisch,
met negen teenen ; - ennede, f. een
getal van negen ; - enneadekaëtöris,
f. Metons negentienjarige periode ; -- Onneagoon, n. een negenhoek ; - OflflOagynie, t. (le plantenklasse niet negen
stijltjes ; - enneahexaëdrisch, adj.
vierenvijftig-hoekig ; - enneakontaë—
drisch, adj. ne entighoekig ; - OflflO—
andrïa, n. p1. zulke planten, welker tweeslachti e bloemen negen vrije nieeldraden
hebben, de tide klasse in het stelsel van L.;
-- eineanthérisch adj. met negen
stamperijes ; - enneapetálisch, adj.
met negen bloembladeren ; - enneapharmacurn, n. een geneesmiddel uit negen
bestanddeelen ; - enneaphllisch, adj.
met uit negen blaadjes bestaande bladeren;
- enneaptergisch, adj. met negen
vinnen ; --- enneaspérmisch, mij. negen
zaadleorrels bevattende.
ennobleeren, fr., z. v. a. a n o b eeren (z. aId.).
ennoëmátisch, adj. gr. in 1n geest
zelven gevormd.
Ennosigoeos, m. gr. (v dnnosis, énosis,
beweging, schokking, en gtZia, gk , de aarde)
de schokker der aarde, een bijnaam van
Neptunus.
Ennui, m. fr. (spr. ahu) i; provenç. enuei,
enoi, sp. enojo, port. nojo, it. noja, v. 't
lat. in odio, in haat) de verveling, het verdriet, ongenoegen ; -- ennuyeeren (spr.
ahwi-.jéren), verveling veroorzaken, vervelen;
lastig worden ; ennuyant of OflnU—
yeux, adj. vervelend, Iangwijlig, verdrietig, lastig.
enodeeren, lat. (enodflre ; van nodus,
knoop) ontknopen, ontwikkelen , oplossen;
- enodãtie, f. (eno (1, atTh) de ontknoping,
ontwikkeling, oplossing.
enódisch, adj. gr. (enOdios , van en- en
leodOs, weg) tot den weg behoorende, onderweg gebruikelijk.
enódmisch, adj. gr. (énodenos, van
en- en o(lmk, reuk) riekend, geurig, frisch.
encedisch, adj. gr. (enodës, van en- en
od os, gezwel) gezwollen.
enOlmisch, adj. gr. (nolrnos, van enen hdimos) op den drievoet zittende, voorspellend, propheteerend.
Enomotie (spr. t=ts), f. gr. (endmôtia,
van en Omotos, wie gezworen heeft) in 't algemeen eene schaar van beëedigde krijgslieden ; inz. hij de oude Spartanen eene
bende van 25 tot 36 man; - enomo—
târchös of enomotârch, m. de aanvoerder van zulk eene schaar.
Enoptromantie (spr. tie=tsie), f. gr.
(van énoptron, spiegel) de spiegelwaarzeg
gerij, wigchelarij door spiegelkijken ; - enoptrománt, m. de spiegelwaarzegger.
en ordre, enz., z. ond. ordre.
enorm, adj. lat. (enée'mis, e, van e, ex,
g

g

-

van ennéa, negen,
en etos, jaar) een negental jaren; --- en—
nta, n. p1. in de oudheid: offers op den
eden dag na de begrafenis; in le gr. Kerk:
.

(
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ENORMON
uit, en norma, ie el, richtsnoer) uit le maat,
onmatig, overmatig, overdreven , huitenge
gedrodhtelijk, ongehoord, afsdhuwe--men,
lijk ; enOrinis laeso, z. laesio, ond. 1 e d e er e n ; - enormiteit, f. (lat. enorrntas)
de buitenmatigheid, le buitengemeene of gedrochtelijke grootte, afsehuwelijkheid.
EnórmÔn, n. gr. (van en-orrnãn, in-,
aandrjven) de innerlijke levenswerkzaamheid,
levenskradht.
EnostOsis, f. gr. (vgl. o s t o s t s) Med.
een inwendig heengezwel, waardoor de mergholte geheel verloren gaat.
en particulier, z. ond. p a r t i d u I a ; en parure, z. p a r u r e; - en passant, z.
passeeren; —en pastel, z. pastel, ond.
paste; - en peine, z. p eine; - en prolu, z. p r o f i 1 ; - en quarrë, z. ( u a r r é;
- en quatre couleurs, fr. (spr. as kat' koeleur) in vier kleuren ; - en question, z.
q U a sti e.
Enquête, f. fr. (spr. a?tlit' ; oudfr.
enqueste, provenç. enquesta, als ware 't lat.
inquaesita, hij samentrekking inquaesta =
inquisito, van inquirre, vgl. i n q U i r e eren, van 't lat. inquisitto) gereehtelijk onderzoek in burgerlijke of diviele zaken ; enquêteur, m. de onderzoeker, rechter
van onderzoek.
enrageeren (spr. airazj'—), Ir. (enraper, vgl. rage) razend, dol worden ; vertoornen, vergramd, woedend maken ; - enragé, m. (spr. atrazjé) een razende, dolleman, uitzilInig mensch ; hartstochteljk aanhanger van eene politieke partij.
enreqard,z. regard, ond. r e g a r d e e ren.
enregistreeren (spr. a?trezji -st--), Ir.
(enrtqistrer; vgl. register) inschrijven, inbrengen in 't register; - enregistrement, n. (spr. aIsrezji-str'rndh) de inschrj
op 't register.
-ving,boekplats
en retraite, z. ond. re t ra h ee ran.
enrliurné , Ir. (spr. altruml) verkouden,
met verkoudheid bevangen.
enrhthmisch, adj.. gr. (énrhytlimos,
on) in den r h y th m u s (z. ald.) vervat,
evenmatig geregeld.
enricheeren, enrichisseeren (spr.
altrisj—), Ir. (enrichir) verrjken, opsieren,
tooijen.
enroleeren, of enrolleeren (spr.
atr—), Ir. (enrôler) op tie rol (fr. rôle) of
lijst schrijven, voor de krjgsdienst inschrj
ven, aannemen, aanwerven; - een geënr 0 1 e e r d e, een ingeschrevene, aangewor
vene ; -n. (spr. auirdl'
man) en enroleering, f. de inschrijving
tot de krijgsdienst, aanwerving; - enrôleur, m. de werver.
en roturier, z. and. roture.
ens, n. lat. een ding, wezen ; ens ratiiinis,
een redewezen, iets, dat enkel in de voorstelling, in de gedachte aanwezig of voorhanden is; - entiteit, I. de wezentlijkheld, het werkelijk bestaan, het zijn of
aanzijn van een ding.
g

-

-

Ensemble, n. Ir. (spr. (i ssáhbl') een
geheel, iets vereenigds; het gezamentljke,
de samenhang der deden de eenstemmigheid ; - ensemble —stukken, Muz. de
meer dan vierstemmi g e zan g stukken der
opera's.
ensicaudisch, nw.lat. (van 't lat. ensis, zwaard) met zwaardvormigen staart ; - ensifer, adj. lat. zwaarddragend ;
ensifóliseh, adj. nw.lat. met zwaardvormige bladeren -- ensfórm, adj. lat.
zwaardvormig ; - ensigérisch, adj. lat.
een zwaard voerend ; - ensipénnisch,
adj. nw.lat. met zwaardvormige slagvederen;
- ensirôstrisch, adj. met zwaartivor
migen snavel.
Ensooph, m. gr. (énsop/ios, van sophós,
wijs) het goddelijk wezen in de kabbalistische vijsbegeerte.
en suite, z. ond. suite.
Entablemént, n. Ir. (spr. auitabl'raáus)
Arch. het bovenste van eenen muur, waarop
de daksparren rusten, de rollaag; ook de
architraaf, fries en kornis samen genomen.
entameeren (spr. alit—), Ir. (entamer,
provenç. entamenar, als ware 't lat. intaminare, voor attamindre, taminëre, aanroeren,
aantasten, kwetsen) eig. aansnijden ; oneig.
aanvangen, openen, op de baan brengen,
b. v. eeoc onderhandeling.
Entsis, f. gr. (van en-teinein, aanspannen) eig. aanspanning; Arch. velving of
buikswijze rondlng der zuilen.
entasseeren (spr. an--), Ir. (entasser,
van tas, hoop) ophoopen, op elkander dringen ; - entassement, n. (spr. antass'
rndt) de ophooping.
Entelechïe, I. gr. (enteléckeia) de onafgebrokene, onvermoeide werkzaamheid, inz.
van geest ; ook werkelijkheid ; hij Aristoteles: de v r ij e werkzaamheid, die het doel
in zich zelve heeft.
Entente, f. (spr. ahtdItt'), fr. (van entendre, vernemen, verstaan, lat. intendere), de zin
van een woord; verstandhouding; - entente
cordiale, hartelijke verstandhouding, goede
gezindheid, inz. in de staatkuncie tusschen
Engeland en Frankrijk onder Louis Philippe.
Entéradenographie, f. gr. (van én
darm, ingewand) de beschrijving van-t)ron,
de darmklieren ; - enteradenologie,
I. de leer der darmklieren ; - enteralgIe, f. het kolijk, de darmjicht; - enterangiemphrâxis, f. de verstopping
van de bloedvaten des darmkanaals ; enterelkôsis, r. de verettering, verzwering der darmen ; - enteremphráxis,
I. de verharding, verstopping der darmen;
- enterenchta, m. de darmspuit, Mysteerspuit ; - enterepiplocële, f. eerie
darmnetbreuk ; - enterepiplomphalocële, f, de navelbreuk, waarin een stuk
van den darm en van het net gesloten is;
- entérisch, adj. (gr. enterikOs, e, ón),
de ingewanden betreffende of daarvan ko
mende ; - enteritis, f. de darmontste-
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— enterocéle,

f. de darmbreuk ;

-- enterocystoeéle, f. de

darm-

en

pisblaasbreuk ; -- enterocystoscheo céle, f . de balzakbreuk, in welke een stuk
van den darm en van de Misblaas vervat is;
— enterodársis, f. de ontvelling der
darmen ; — enterodynie, f. de darmpijn; — enterogastrocele, f. de buik darm breuk ; — enterographie, f. de
ingewandbeschrijv ing ; — enterohydro eele, z. enteryrdrocéle; — entero11th., m. een darmsteen ; — enteroli thiásis, f. de steenvorming in de darmen
of ingewanden ; de pijn daardoor veroorzaakt;
— enterologie, f. de leer van de inge-

wanden ; — enteromalacie of enteromaláxis, f. verweeking van liet dar mka -

naal ; — enteromerocele, f. de darm dijbreuk; — enteromphálus, m. de
navelbreuk — enteropathie, f. het
darmlijden ; — enteroperistole, f. de
;

beklemde darmbreuk; — enterophlo-

gie, f., z. v. a. enteritis ; — entero
prra, f. koorts met darmlijden ; — enterorrhagïe, f. de bloeding uit de dar
uit den aars ; — enterorrhaphie,-men,
f. eene darmnaad, de boutwerkersnaad (ter
vereeniging van gewonde darmen), thans

buiten gebruik ; — enterosarkocéle,
f. de vleeschbreuk in vereeniging met eene
darmbreuk ; — enteroscheocéle, f. de

balzakbreuk ; — enterotomie, f. de
darmsnijding ; — enterozóon of ento-

zóon, n., pl. enterozoa, een ingewands -
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begeesterd, vol geestdrift, hooggevoelig,
ontvlamd an zinnen, dweepziek.
Enthyméma, n. gr. (van enthy7nnsttai., ter harte nemen, zich aantrekken; van
thymés, gemoed) eig. het behartigde of te
behartigen, de betrachting; Log. eene onvolkomene, afgekorte sluitrede, die slechts
uit twee deden, namelijk een voorzindeel,
of een der premissen, en eene gevolgtrek-

king bestaat — enthymemátisch, adj.
in een afgekort slot bestaande ; — enthy ;

memísmus, in. verrassende gevolgtrek-

king uit kort verbondene voorzindeelen of

premissen.

Entiteit, z. ond. ens.
Entoilage, f. fr. (spr. antoalá-zj' ; vare

folie = lat. tela, weefsel, linnen), geweven
kant zonder tandjes; ook het vasinaaijen

van kant aan doek.
Entomon, n., p1. entoma, gr. (van
éntornos, ingesneden, en-témnein, insnijden}
gekorvene dieren, insecten (z. ald.); —

entOmiseh, adj. de insecten betreffende;.
-- entomof .giseh , adj . wormenver-drijvend — entomogénisch , adj. op
;

doode insecten ontstaande; — entomograaph, in. een kerfdier- of insectenbeschrijver; — entomographie, f. de kerfBierbeschr ijving — entomográphisch,
adj. tot de insectenbeschrijv ing behoor ende; —
;

entom.olíth, m. een versteend insect;
entomoloog, entomologist, m. een
insectenkenner; — entomolog?e, f. de
leer vary de insecten, de kerfdierenleer;

-

dier of -worm ; — enterydroeèle, f. eene
darm- en waterbreuk.
entêteeren (zich) , (spr. antèt — ) , fr.
(s'ent^(er, van tote, hoofd) zich iets in het
hoofd zetten, eigenzinnig iets begeren, er op
staan ; — g e ë n t e t e e r d, adj. hoofdig, kop
eigenzinnig, stijfzinnig — entête -pig,
antét'mán) de eigenzinnig-ment,.(spr
koppigheid.
-heid,stjfog
Entheomanie, f. gr. (van dntheos,
vgl. e n t h u s i a s m u s) de vrome razernij,
krankzinnige gel000fswoede.
Enth1asis, f. gr. (van en-thliin, indrukken) Med. de indrukking van den schedel,
beleediging of breuk der hersenpan.
Enthronisticum, n. gr. (van enthroníd zein, op den troon of zetel verheffen),
een intreêgeld bij de overneming eener prebende.
Enthusiásmus, m. gr. (van énthoes,
samengetr. uit énthéos, van God vervuld, van
theós, God) de geestverrukking, geestvervoering, geestdrift, begeestering, ontvlamde

entomologisch, adj. tot die leer be-

verbeelding, dichterlijke vlucht; geestdrijverij,

Entophthalmie, f. gr. (van entós,.
binnen, en o p h t h a l m i e, z. ald.) Med. de
ontsteking van het inwendig gedeelte van.
het oog.

;

zinsvervoering, dweperij , inz. het levendig
ingenomen zijn met iets — enthusias meeren, begeesteren, ontvlammen, in
vuur of gloed zetten, verr ukken, vervoeren ; — enthusiást, m. een b e g e e s t e r d e, verrukte, een hartstochtelijk bewonderaar of vereerder; een dweper, opbruischend hoofd —. enthusiástisch, adj.
;

;

hoorende ; in die leer bedreven ; — entomophaag, m. een insecteneter, gelijk Jo

-hanesdDopr;—tmhílus,.
m. een liefhebber van insecten; — entomophóriseh, adj. insecten dragend ; —

entomorhizisch , adj. op insecten nor-

telend en wassend; — entomostracieten, m. pl. versteende kreeftachtige dieren ; — entomozoologie, f. de natuur
fnsecten ; — entomo -geschidnr
-zolbgiseh,adj.to-enaturgeschidnis der insecten behoorende ; — entomoZOOlOgíst, m. een kenner dier wetenschap.
Entonie,f. gr. (v. en-teínein, aanspannen)
Med. spanning, inspanning,; — entónisch,,
adj. gespannen, overspannen, door te sterke.
inspanning van ziel of ligchaam ontstaan.

Entonnoir, m. fr. (spr. antonnoár;-

van entonner, in een vat [tonneau] doen),
de trechter; de trechtervormige kuil van
eene gesprongen mijn ; aftappings-buis van.

eersen stroom, eene sluis, inz. in Zwitserland -

Entophyton, n. gr. (van entcs, bin-

nen , en phytón, gewas) eene woekerplant,..
eene plant, die op eene andere en te harenko,te leeft.

entápiseh, adj. gr. (entóppios, van en,.

ENTOPTISCH

--

in, aan, en tóppos, oord) aan een oord aan
-wezig,nhmsc
plaatselijk.
entóptisch, adj. gr. (van entós, innerlijk ; vgl. optisch) tot inzien diende,
daardoor ontstaan, b. V. entoptische
verschijnselen, die bij het inzien (in
eenen spiegel, enz.) waargenomen vc orden;
— entoptische kleuren, de gewone
kleurverschijnselen, ter onderscheiding van
de dioptrische.
entortilleeren (spr. antortielj--), fr.
(entortiller) omwikkelen, omstrikken, omslingeren; verwarren, verwikkelen.
Entostósis, f. gr. (van entós, binnen,
en o s t o s i s, z. ald.) beendergezwel naar
binnen.
Entours, m. pl. fr. (spr. antour; vgl.
tour) de omstreken, het omliggende oord;
— entoureeren (fr. entourer), omgeven,
omringen, insluiten ; — entourage, f.
(antoerá-zj') de omgeving, omhulling, omzetting, inz. bij vrouwetooi.
en tout, z. ond. tout.
Entoxísmus or liever entoxieísMuS, m. (vgl. toxicum) vergiftiging.
Entozoon, z. e n t e r o z o o n oud. e nt e r a d e n o l o g i e; -- entozóiseh, adj.
in ingewanden levende ; -- entozoogenesis, f. de voortbrenging der ingewandswormen ; — entozoogenétisch, tot
die voortbrenging behoorende ; — entozoologie, f. de natuurgeschiedenis der
ingewandsdieren; — entozoologist, de
kenner dier wetenschap.
Entr'acte, n. fr. (spr. antr'ákt') eene
tusschenhandeling, een tusschenbedrijf, tusschenspel (z. acte).
en train, z. train ; - entraineeren
(spr. antrèn-, fr. entrainer), voort -, mede
-slepn,
wegvoeren, tot zich trekken.
Entrata, z. in trade.
entre, fr. (spr. antr' lat. inter) tusschen, onder, in het midden (in samenstel
als entrecolonne, entredeux).-linge
Entrebandes en entrebattes, pl.
fr. (spr. antr'band en antr'batt') het begin
en einde van eene wollen stof, de zelfkanten.
Entrechat, m. fr. (spr. antr'sjá; van
't ital. intrecciato, stil. salto, van in-treccidre,
ineen vlechten, dooreen slingeren) een kun
danssprong, kruissprong, luchtsprong,-stige
kuitflikker.
entre chien et loup, fr. (spr. antr'sjèn e
Joe), z. v. a. lat. inter canem et lupum, z. ald.
Entrecolonne, f. fr. (spr. antr'kol—;
vgl. colonne) Arch. de zuilenafstand of
ruimte tusschen twee pilaren.
Entredeux, m. fr. (spr. antr'deu, eíg.
tusschen twee) het middelstuk, middelding;
de scheidsmuur, tusschenwand, de tusschenruimte; als adverb.: tusschenbeide, tamelijk,
middelmatig.
Entrée, f. fr. (spr. antré'; v. entre ei en) de intrede, intree, ingang, toegang van
een, huis, enz.; de intreêkamer, voorzaal; de
toegang bij groote heren ; de voorspijs,
-
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eerste schotel, het voorgerecht bij een gastmaal; het intreêgeld, de toegangsprijs; de
inkomende rechten ; Muz. het invallen eener
stem ; de inleiding, het openingsstuk bij
opera's, enz.; in het omberspel : de vraag;
— entrée–billet, het toegangsbriefje,
intreêkaartje; — entreeren (spr. ant—),
fr. (entrer = lat. intrdre) ingaan, binnentreden ; een ambt aanvaarden, beginnen wagen.
ondernemen.
Entregent, n. fr. (spr. antr'zján) de
welgemanierdheid, aanvalligheid en ongedwongenheid in iemands doen, inz. omtrent
dames.
Entrelacs, pi. fr. (spr. antr'lá; vgl.
lacs) Arch. dooreengevlochten of gestrengeld
loofwerk ; dooreengetrokken letters, strikletters.
Entremets,' n. fr. (spr. antr'mè, van
mets, gerecht, spijs) een tusschengerecht,
eerie bijspijs, een tusschenschotel.
Entremetteur, in. fr. (spr. antr'—)
de onderhandelaar, bemiddelaar ; -- entrernIse (spr. s z) f. de bemiddeling,
tusschenkomst.
entre nous, fr. (spr. antr'noe) tusschen
ons, in vertrouwen.
Entrepas, m. fr. (spr. antr'pá ; vgl,
pas) in de rijkunst : de halve of gebroken
pasgang, middelpas, halve draf.
Entrepilástre, m fr. (spr. antr'—)
de zuilenafstand, pilaarwijdte.
Entrepont, n. fr. (spr. antr'pón) een
tusschenverdek op schepen.
Entrepot, n. fr. (spr. antr'pó ; van
't lat. interpositum) eene plaats, waar doorvoer- en andere goederen worden gelost, opgeslagen of overgeladen, een pakhuis, magazijn; eene stapelplaats, stapelstad; —
entreposeur, m. (spr. antr'poz—) de
opzichter van een' e n t r e p o t.
entrepreneeren (spr. antr'—), fr.
(entreprendre) iets ondernemen, bestaan, op
zich nemen ; — entreprenant, adj. (spr.
—ná,z), ondernemend, stout — entrepreneur, m. de ondernemer, aannemer
(van gebouwen enz.); — entreprise, f.
(spr. --pri.ez') de onderneming, het bestaan,
voornemen.
Entresol, n. fr. (spr. antr'— ; eig. de
tusschenbodem, van sol, bodem, grond, lat.
solum) eene half- of tusschenverdieping tusschen twee grootere verdiepingen, inz. tusschen het benedenhuis en de eerste verdieping; een opkamertje.
entreteneeren (spr. antr' —), fr. (entretenir) onderhouden, ondersteunen, verzorgen ; met gesprek onderhouden, onderhoud
verschaffen ; -- entretien, n. (spr. antr'tj'èn) de onderhouding, verzorging, het
gesprek, onderhoud ; — entretenue, ft
eene gekamerde, bijzit.
Entretaille, f. fr. (spr. an" tr'tálj; van
taille, snede, snid) bij plaatsnijders ; de tij
dansen : een-nertuschp;ie
pas, waarbij de eerie voet op de plaats van
;
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den anderen gezet en deze voorwaarts in
de hoogte gehouden wordt.
Entrevue, f. fr. (spr. antr'wu') de
samenkomst, bijeenkomst, het gesprek, onderhoud.
Entrichóma, n. gr. (vgl. t rich oma)
Med. de haarrand der oogleden.
en tricot, z. ond. tricot.
Entripsologie, f. gr. (van éntripsis,
inwrijving ; vgl. t r i p s is). Med. de inwrijvingsleer, de leer der inwrijving van onderscheidene geneesmiddelen.
Entrochiet, m. gr., p1. entrochieten (van trochós, kring, rad) radersteenen,
rolsteenen, z. e n k r i n i e t.
Entropium, n. gr. (van en-trépein,
naar beneden- of inwenden) Med. de inwaartskering der oogleden.
Entychieten, m. pl. gr., de aanhangers van Simon den toovenaar (Handelingen VIII.).
enucleëeren, lat. (enucledre, van nucléus, de kern) eig. uitkernen ; ontwikkelen,
verklaren, ophelderen ; -- enueleátie
(spr. t=ts) f. eig. de uitkerning; Med. de
verwijdering van een lid uit het gewricht;
de uiipelling van e n beursgezwel; ontwikkeling, opheldering, verklaring.
enudeeren, lat. (enudi re, van nudus,
z. ald.) ontblooten, onthullen ; — enudátie (spr. t—ts) f. de onthulling, ontblooting.
Enula, n. pl. gr. (van oelon, tand
binnenzijde van het tand -vlesch)Md.
-vlesch.

enumereeren, lat. (enumerdre; vgl.
n u m é r u s) optellen, opsommen, stuk voor
stuk opnoemen, overrekenen, berekenen ; —
enumerátie (spr. t ts) f. (enumeratio)
de optelling, opsomming, berekening.
enunceeren, liever enunciëeren,
lat. (enunciáre ; vgl. n u n c i u s) uitspreken,
uitdrukken , verklaren, verkondigen ; --enuneiátum., n. eene uitspraak, rechterlijke beslissing; -- enuneiátie (spr.
tits) f. (enunciat)'o) de uitdrukking, uitspraak; de verklaring, verkondiging, bekendmaking, de meening, de woorden van
een ander — enunciatief, adj. verklarend, uitdrukkend.
Enurésis, f. gr. (van en-oerein; vgl.
urea) Med. de pisvloed, het onvermogen
om de pis bij zich te houden.
enutreeren, lat. (enutrire) voeden,
opkweeken, opvoeden.
Enveloppe, f. fr. (spr. anw'lópp', van
't lat. involvere, inhullen) de omslag, het
hulsel of de bedekking; een vrouwemantel,
omwerpmantel ; ook Mil. een voortloopende
wal, mantel, die bij sommige vestingen in
plaats van de buitenwerken den hoofdwal
omsluit; --- enveloppeeren (fr. envelopper), inwikkelen, omhullen, inslaan, omgeven, insluiten ; verwikkelen; ook zich in
kwade zaken verstrikken.
en verité, z. ond. verftas.
;

-- EPAGOGE.
Envers, n. fr. (spr. anwèr; van 't lat.
inverses, a, um, omgekeerd) de keerzijde,
de linker- of verkeerde zijde ; — a l'envers,
verkeerd ; - enversins, m. pl. fr. (spr.
anwerzén), grove wollen s e r g i e (z. ald.)
envi, m. fr. (spr. anwi ; voor envie, nijd,
begeerte, lust, v. 't lat. invidia ; alleen gebruikt in :) a l'envi, om strijd, om het zeerst.
environ, fr. (spr. anwirón ; van 't lat.
in Byrum, in den kring, rondom; vgl. het
fr. virer, draaijen) omtrent, ongeveer, ten
naasten bij ; -- environs, m. pl. fr. (spr.
anwirói'as) de omstreken, het omliggende
oord van eene stad ; het omgelegen land,
de in de nabijheid gelegen plaatsen,
en vogue zijn, z. vogue.
Envoi, m. fr. (spr. anwoa; van envoyer, z. ald.) eene zending, verzending, overmaking; — envoyeeren (spr. anwoaj—,
fr. envoyer; van 't mid.lat. en ital. envii re,
sp. enviar, V. 't lat. via, weg, fr. vole) zenden, iemand ergens heen zenden ; — envoyé, m. (spr. anwoajé) een afgevaardigde,
gezant; inz. een gezant van den tweeden
rang, zaakgelastigde.
Enyo, f. gr. Myth. de krijgsgodin, tweedrachtstichtster, zuster van Mars, vgl. B e 11 o n a ; — enyalios, m. de krijgshaftige,
bijnaam van Mars.
Enypnion , H. gr. een droom ; —
enypniódiseh, adj. droomachtig, weinig beteekenend.
Enystron, n. gr. (vnystron, van anyein, voleindigen) de vierde maag der herkaauwende dieren, waarin de vertering vol
wordt.
-eindg
Enziaan, m. (van 't lat. gentii na, f.,
naar den illyrischen koning Gent)us benoemd) bitterwortel ; naam van verscheidene planten met zeer geneeskrachtiger
wortel, b. v. duizendguldenkruid, enz.; z.
lazerkruid.
Enzoótie (spr. t ts) f. gr. (v. dzdon,
het dier; vgl. z o o c h e m i e) inlandsche vee
ziekte ; — enzeótisch, adj. zulk eene vee
betreffende of daartoe behoorende. -ziekt
eo animo, z. ond. animus.
eddem (scil. die), lat. (van idem, z. ald.)
op den zelfden dag.
eo ipso, lat. juist daardoor, daarmede te
gelijk.
Eortologie, z. heortologie.
Eos, f. gr., z. v. a. Aurora (z. aid.).
eo sensu, z. ond. sensus.
ep –, gr. voorzetsel in samenstellingen,
z. e p i.
epeenétiseh, adj. gr. (epainetikós) tot
den lofredenaar, de lofrede behoorende, loftuiting bevattende, lofgezind.
Epagneul, m. fr. (spr. epanjéícl ; oudfr..
espagneul, bijnaam van Espagnol, spaansch,
Spanjaard, als kwame 't van een lat. Hispaniólus, verklw. van Hispanus) de patrijshond.
Epagóge, f. gr. (epagdgë, van ep-dgein,
bij -, aanvoeren) de aanlokking, verleiding;
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Log. de aanvoering van bewijzen, een bewijs door het aanvoeren van gelijksoortige
voorbeelden (inductie) ; de aanmarsch, inval ; -- epagógiseh, adj. aanlokkend,
verleidelijk ; van zelf genezend of heelend.
epagoméniseh, adj . gr. toegevoegd,
bijgevoegd; epagomenische dagen, de
6 dagen, die bij het egyptische jaar gevoegd
werden, dat uit 12 maanden, elk van 30
dagen, bestond, aanvullingsdagen.
Epákme, f. gr. (van ep-, epí, z. ald ,
en akme, z. aid.) Med. de toeneming, wasdom der ziekte ; — epakmastika, f.
eene steeds sterker wordende koorts; —
epakmátiseh, adj. toenemend, stijgend,
klimmend.
Epákten, pi. gr. (van ep- aktes, toegebracht, bijgevoegd) inlaschdagen, overschietende dagen van de laatse nieuwe maan
des jaars tot op den 1 sten january van het
volgende, de maans- ouderdom bij het begin
des jaars, of het onderscheid van een gewoon zonnejaar en een maanjaar, namelijk
11 dagen.
Epanadiplósis, f. gr. (vgl. a n a dip 1 o s i s) Log. de verdubbeling, herhaling
van het begin, door welke een volzin met
het zelfde woord sluit, waarmede hij is
begonnen ; Med. herhaalde terugkeer der
koortsaanvallen ; overgang van eene enkel
ziekte in eene samengestelde.
-voudige
Epanaklisis, f. gr. (van ep-ana -klinei-n, aanleunen, terug buigen) Mil. rugwaartsgaande zwenking naar de linkerzijde.

Epanalépsis of epanastrophe, f.
gr. (vgl. a n a s t r o p h e) Log. de wederopneming of herhaling, door welke het zelfde
woord, dat eenen zin of een vers sluit, den
volgenden zin of versregel wider begint;

kettingrijm.

Epanaphora, f. gr. Log., z. v. a.
anaphora, z. aid.
Epanastéma, n., pl. epanastenlata, gr. Med. kleine vleeschuitwassen en
gezwelletjes van het bindvlies en hoornvlies.
Epanastrophe, z. epanalepsis
epancheeren, fr. (spr. epansj--) uit
uitstorten ; zich uitlaten, uitboeze--gietn,
men, zonder terughouding spreken ; —
epanchement, n. (spr. epansj'má*i') de
uitstorting ; de ontboezeming, uitstorting des
harten.

Epanódos, f. gr. (van epi en ánht(1os,
terugweg) de terugkeer tot het hoofdvoor
na eene uitweiding of afwijking -werp
Log. de herhaling van woorden in omgekeerde orde.
Epanorthósis of epanorthóse, f.
gr. (van ep-anorthoen, weder oprichten, herstellen), herstelling, terugbrenging in den
vorigen toestand, verbetering; Log. de zelf
spreken, verbetering van-verbtingh
bet gezegde, door eene meer zeggende of
juister bepalende uitdrukking; — ook de
vermaning tot liet goede; — epanorthotikon, n. wat tot verbetering behoort
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en geschikt is ; — epanorthótiseh,
adj. tot het goede vermanend, opwekkend,
stichtelijk.

epanoueeren, epanouisseeren,
fr. (spr. ou =oe) zich openen, ontvouwen,
ontplooijen, open gaan, ontluiken, opbloei jen ; opvrolijken, verruimen vau harte.

Epanthérna, n., z. e x a n t h e m a.
Epapheerézis, f. gr. (vgl. a ph are5 i s) Med. herhaalde wegneming of afneming,
inz. van het bloed.
Epaphrodizie, f. gr. (vgl. A p h rod i t e) de beminnelijkheid, aanvalligheid; -epaphroditiseh, adj. door Venus bemind, geliefd.
Epárch, m. gr. (p— archos, van archi ,
heerschappij) een stadhouder, landvoogd; —
eparehie, f. het stadhouderschap ; liet
gebied eens bisschops in de gr. kerk.
epargneeren (spr. eparnj—), fr. ( e arpace, oudfr. espargner, espargnier, esparner,
provene. espargnar, ital. sparag,záre, sparmniare, van het duitsch sparen, angels.
sparian) sparen, uitsparen, overleggen, uitzuinigen ; — epargne, f. (spr. epárnj') de
zuinigheid, spaarzaamheid ; de spaarpenning,
het bezuinigde, de spaarpot, spaarbank.
Epárma, n. gr. (van ép•airein, ver
ontsteking-hefn)vrogi;Med.
van de oorklier; bij Galenus ieder boven de
huid verheven uitslag.
Epaulette, f. fr. (spr. epolétt, van
épaule, schouder, provenc. espada, van 't
lat. spathula, verklw. v. spat/ia, gr. spátli ,
de breede ribben, het schouderblad) schouderband, -lint, - kwast, het belegsel of galon
op eiken schouder eens krijgsmans ; ook
schoudernaad -- epauleeren, Mn. de
flanken door water, moeras en dgl. gedekt
houden; — epaulement,n. (spr. epol'máiz)
de verschansing, borstwering van opgeworpene aarde, zandzakken, schanskorven, enz.
Epave, f. fr. (van 't lat. e.xpavrre, ea°pavescËre, schrikken, schuw worden ; dus oor
een schuw geworden of verschrikt dier)-spr.
eer, goed zonder eigenaar, een dier, slaaf,
enz. zonder meester; strandgoed, dat de
zee aanspoelt (vgl. (trait (t'épave).
Ependyma, n. gr. (v. ep- endueini,
daarover aantrekken) het fijne vlies, dat
de hersenholten overdekt.
Epenthésis, f. gr. (van epi en énthésis,
inzetting) Grain. de inlassching, insehuiving
van eene letter of lettergreep in een woord,
b v. ordéntelijk in plaats van orde 1 ijk ; de woordverlenging, woorduitrekking
in de dichtmaat, b. v. t w a 1 e f, v o 11 e k,
voor twaalf, volk;-- epenthétisch,
adj. ingeschoven, ingelascht.
Eperdu, adj. fr. ontsteld, onthutst, ver
zich - zelven; — eperdument,-biuft,en
adv. (spr. —mdn) hevig, buitensporig, razend,
smoorlijk (verliefd).
Epernay, m. fr. (spr. —né) eerre soort
van Champagne -wijn, naar de stad van dien
naam geheeten.
;
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Eperon, m. fr. (provenc;. espper- , it.
sperone, v. het hoogduitsch spporn, nederl.
spoor, oudhoogd. sporo, accus. sporon) de
spoor ; Arch. een steenen beer ; een ijs
klein bolwerk uit een' uit--brek;Mil.
springenden hoek.
Epexegésis of epexegése, f. gr.
(vgl. exegese) Gram. de verklaring, opheldering, een toelichtend bijvoegsel ; vgl.
appositie.
eph —, gr. voorzetsel in samenstellingen,
z. e p i.
Epha, m. eerie hebr. korenmaat, bevattende ongeveer 4 5 kilo ; — ephata, rn .
eene oude vochtmaat, omtrent — 91 liter.
Ephébe, m. gr. (éphPbos, van hPbe,
manbaarheid, jeugd) een manbaar jongeling;
— ephebéum, bij de Romeinen eene
gymnastische school ; ook een bordeel ; --ephebie, f. de manbare jongelingsleeftijd;
— ephébiseh, adj. tot den jongeling
behoorende.
ephekticus, n. gr. (ephektikós ; van
ep-échein, terug houden) een terughouder
van zijn gevoelen en zijne goedkeuring, een
bijnaam der sceptici ; — ephéktiseh,
adj. aan zich houdend, terug houdend.
Ephehdes, f. pl. gr. (sing. ephélis)
Med. zornervlekken, zonne- of zomersproeten;
ook levervlekken.
ephemeer of ephemérisch, adj.
gr. (van héméra, dag, ephPméros, op den
dag, éénen dag durend) wat slechts éénen
dag duurt, ééndaagsch, voorbijgaand, kortstondig, vluchtig ; — ephëméra of
ephemére, f. Med. voorheen iedere kort
aanhoudende koorts; tegenwoordig-duren,
een zacht koortsje, welks oorzaken spoedig
verdwijnen, en slechts één' dag (of twee
dagen, ephe7nera prolongdta) aanhoudt ; ephemera uterina, de moederkoorts, zogkoorts;
— ephéméron, n. de tijloos, eene plant;
de dagvlieg, het oeveraas, haft, een dag
een insect, dat in zijnen volkomen'-diertj,
staat slechts weinige uren leeft ; — ephemeríden, pl. dagbladen, nieuwsbladen,
couranten ; astronomische jaarboeken of
tafels.
Ephéten, m. pl. gr. (ephétai) zekere
rechters te Athenen, ten getale van 51, ingesteld door Demophoon ; zij oordeelden over
burgerlijke rechtszaken, wordende de meer
gewichtige voor den a r e o p a g u s betrokken.
Eph©zer, m gr. een lustige broeder,
drinkebroêr, goede -siermaker.
Ephialtes, m. gr. (eig. de opspringer)
de nachtmerrie, een beangstigend, schier
verstikkend gevoel van drukking in den
slaap (bij de Duitschers alp geheeten).
Ephidrósis, f. gr. (van hidroen, zweeten) Med. het zweet, inz. uit de bovenste
ligchaamsdeelen, een sterk, ziekelijk zweet.
Ephïppium, n. gr. (ephippion, van
hippos, paard) het paardedek, schabrak ; de
zadel ; ook Anat. de turksche zadel (van liet
wiggebeen).

--
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Ephod,

in. hebr., de lijfrok der jood
-sche
priesters.
Ephodus, m., liever f., gr. (éphódos,
eig. toegang, van hodós, weg) de voorinnemende inleiding der rede.
Ephérus, m. gr. (éphóros, van ephoran, beschouwen) een opziener, toeziener,
inz. een kerk- en schoolopziener; in 't oude
Sparta : de hoogste overheidspersoon, die de
macht der beide koningen matigde en in
evenwicht hield — ephoraaf, n. het
opzienersambt; — ephorie, f. de werkkring, het district eens kerk- of schoolopzieners.
Ephraïm, hebr. (van parch, voort
vruchtbaar zijn) mansn.: de vrucht -breng,
wassende ; — ephraïmieten, m.-bare,
pl. benaming der munten van gering gehalte, die Frederik II. van Pruissen in den
zevenjarigen oorlog sedert 1759 door de
Joden Ephraim, Itzig en Comp. te Leipzig liet slaan.
Ephydriáden, f. p1. gr. (van hydvr,
water) waternimfen, godinnen der fonteinen en bronnen.
epi —, vóór klinkletters ep —, voor de it
of den spiritus asper eph —, gr. voorzetsel
in vele samenstellingen, beteekent in 't algemeen bij, daarbij ; ook op, aan, over,
daarover, enz.
Epiála, fr. gr. (epíalos, m.) Med. eene
boosaardige koorts; koortshuivering met wei
-nigof
niet te bespeuren hitte.
Epibléma, n., pl. epiblemáta, gr.
(van epi-bállein, bij- of overwerpen, -leggen,
enz.) overdekkingen, dekens, kleederen ; toevoegsels, aanhangsels, bijwerken.
Epibolé, f. gr. (ep-bállein, opwerpen,
drukken) de nachtmerrie (z. v. a. e p h i a 1tes).
Epibómium, n. gr., een lied, dat bij
het altaar (bómnós) gezongen wordt.
Epicarpium, z. e p i k a r p i u m.
Epicédion, n. (van 't gr. epi-kédeios,
d. i. tot den rouw [kédos] behoorende) een
lijkgedicht, treurzang, graflied, eerie lijkrede.
Epicerastïka, n. pl. gr. (epi-kerastiká,
eig. bijmengend) Med. verdunnende, verzachtende middelen.
Epicerle, f. fr. kruiderij (z. v. a. (specerij, z. ald.); een winkelhandel in kruiderijen of specerijen — épicier, in. (spr.
episjé) een handelaar in kruitlei ijen.
Epieheiréma, n. gr. (van epichetréin,
eig. de hand aanleggen, ondernemen ; in de
Log. besluiten , bewijzen) de opgehoopte
sluitrede, waarin bij ieder voorafgaand voor
te gelijk zijn bewijs is opgenomen ; —-stel
epicheirésis of epichiresis, f. de
handaanlegging ; het aanvatten, ondernemen
epichólisch, adj. gr. (epicholos) galzuchtig; de gal aankweekend; opvliegend,
driftig.
epieh®risch, adj. gr. (epichórios, van
chöra, oord, land, inheemsch) naar landsgebruik, z. v. a. endemisch.
;

;

-.
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Epiehrösis , 1. gr. (vgl.

t ii

r o in a,

enz.) , huidkieuring, gekleurde huiduitsiag.
epici, z. ond. epos.
Epiccenum, n. gr. (epikoinon, gemeenschappelijk) Gram. een woord, dat beide de
natuurilike geslachten door het zelfde spraakkunstig geslacht moet aanduiden ; vgl. genus
epicanum.

Epieranium, z. epikranium.
Epicurist, z. epikurist.
Epic k1us, m. gr. (vgl. t y K I ii s)
-

Astron. een bijcirkel, welks middelpunt zich
in den omtrek van een' anderen cirkel beweegt ; - epicftliseh, adj. tot den
bijcirkel behooreticle ; - epicyclolde, f.
eene kromme lijn, die beschreven wordt door
een punt in den omtrek eens cirkels, die op
den omtrek eens anderen cirkels omwentelt.
Epidëxis, t. gr. (van ej) i- (l eiknnas,
op-, aanwijzen), het ten -toon-stellen ; het
proefstuk, gegeven bewijs; ---- epideiktisch, adj. ten toon stellend, pronkend;
e p i d e i k t(s c h e r e d e, pronk- of kunstrede.
EpidemIe, 1. (van het gr. épidrn)os,
inlandsch, ondei 't volk of in 't land verspreid, van ddrnos, volk) de in een oord
heerschende ziekte, de lands- of stadsziekte,
volkskwaal ; in erigereii zin : eene van buiten aangekomene, voor een' zekeren tijd
heerschende, doch aan liet land iiiet eigene
ziekte (onderscheiden van e n d e iii i e);
epidëmisch, adj. in een land heerscheiid,
rondgaande ; . epidemiologïe, f. de
leer van de landsziekten.
Epidéndron, ti. gr. (van dendron,
]boom) eene op boomen groeijende woeker
plant ; - epidéndrisch, adj. op boomen groeijend.
Epidermis, 1. gr. (van dérma, huid)
de opper- of bovenhuid ; -- epidérmisch,
ad). tot de opperhuid behoorend ; - epidermoide, f. het opperhuidsweefsel.
Epidésis of epidése, t. gr. (van
epi-déein, verbinden) Chir. de ondebinding
van een toevallig of opzettelijk doorgesneden
bloedvat - epidésma, n. of epidésmus, m. ccii bindsel ter 'vasthouding van
bet onderliggend verband; een aatihatigsel.
Epididmis, f., p1. epididymides, gr. (vgl. didvmi) de bijbal, door de
ontleedkundigen in het hoofd (caput) en den
staart (condo) verdeeld ; epididymitis, f. ontsteking der bijhallen.
epidiktisch, z. epideiktiscli.
Epidösis, f. gr. (vgl. dosis) eig. toegift; Med. de toeneming van ziekten ; ongewone vergrooting van een ligchaamsdeel;
- epidoot, m. eene steensoort; schorl,
schorlsteen.
Epidröme, f. gr. (v. epi-diamPïn, epitréc/tein, toeloopen) Med. de aandrang der
vochten, inz. van het bloed, naar cenig deel;
z. v. a. congestie.
Epigamie, f. gr. (van goiitPn, trouweri) natrouw,, tweede huwelijk; wederzijdsch huwelijksrecht tusschen dc burgers
-

;
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van twee grieksche staten of steden ; ook
het trouwen uit den eenen stand in den
anderen.
Epigastrium, Ii. gr. (epigdstrion, 'van
g a s t P r, buik) Med. de opperbuikstreek, de
ruimte tusschen den hartkuii en de navelstreek ; epigastralgïe, f. de pijn in
de opperbuikstreek ; -- epigástrisch,
adj. tot den opperbuik behoorende ; - epigastrocële, f. de breuk van de opper
buikstreek.
Epigenéma of epigennëma, n. gr.
(v. epi-gignestliai, nog daarbij komen, daarna
geboren worden) iets hijgekornens, inz. eene
ziekte, die nog bij eene vroegere ziekte
komt ; - epigenesis, f. het trapsgewijze,
achtervolgende ontstaan en ontwikkelen van
bewerktuigde wezens door de vereeniging
der mannelij ke en vrouwelj he teelkrach ten
(ccii stelsel, waarvan Blurnenbach eene
bijzondere theorie heeft ontworpen); - epigenesIst, ni. een aanhanger van dat stel5e!; epigenle, f. de verandering der
chemische natunr 'van een kristal ; - epigénisch, adj. Bot. op de bovenzijde der
bladen groeijend.
Epiginoména of epiginéma, n.
gr. Med. de toevallige kenteekenen eener
ziekte, de oorzaken der toevallen in den loop
der ziekte ontstaande.
Epiglottis, f. gr. (vgl. glottis) de
strotklep, het keel- of luchtpijpdeksel, de tap
in den hals, die de stemspleet bij het slikken sluit ; - epiglottitis, f. de ontsteking der strotklep.
Epigónen, m. p1. gr. (epigonoi, vati
epigonos, daarna geworden, nageboren) nakomelingen, inz. de overgebleven zonen der
in den eersten oorlog tegen Theben gevallen gr. heervoerders of koningen ; ook kindeieiì uit het tweede huwelijk ; in 't algemeen het nageslacht.
Epigonion, n. gr. een muziek-iiistru
met 40 snaren, dus geheeten naar-ment
den uitvinder E p i g o n u s.
Epigram, n. gr. (epigramma, van epi
grOpitein, op iets schrijven) een opschrift,
inschrift ; eene korte zinrjke spreuk, eene
zinrijke, dichterljk ingekleede gedachte, iriz.
ecn puntdicht, kort hekel- of schimpdiclit;
epigrammãtisch, adj. naar de wijze
'van een epigram, kort en zinrjk, scherp,
stekelig; een epigrámmatisch dich-

-

ter,, eprigrammaticus, epigrammatist, m. een puntdichter; - epigrainmato1oge, f. eene verzameling
van opschriften, --- 'van puntdichten ; ook
de leer van het puntdicht ; - epigraaph,
n. bet opschrift van een gebouw, een boek;
eerie zinspreuk, kernspreu, z. motto; epigraphika, f. de opschriftkunde ;
epigrâphisch, adj. die kunde betreffende ; ook met letters of schrift voorzien, b.
N.de epigraphische zijde eener munt,
1. i. de letter- of schriftzijde.
Epikarpium, n. gr. (van ko'i pôs, vow-

EPIKAUMA
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hand) Chir. eene polspleister ; een verband
om den handwortel.

der besluiten, de gevolgtrekking van bekende omstandigheden tot nog onbekende;
ook de uitvluchten en verontschuldigingen
der geneesheren bij kwalijk gelukte behandeling, in 't algemeen uitvlucht, verontschuldiging.
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Epikáuma, n. g. (eig. het aangebrande, van epi-haíein, aan de oppervlakte
aanbranden) Med. eene knagende zweer op
het hoornvlies.
epikóliseh , adj. gr. Med. tot den kar
zich boven den blin--teldarmbhon;
den darm bevindende.
Epikranium, n. gr. (z. k r a n i o n)
de peesachtige uitbreiding, die den schedel
bekleedt, de peeskalot.

Epikrásis of epikráse, f. gr. (vgl.
k r a s i s) eig. bijmenging; Med. de genezing
door zachte ontlastingen, waardoor de scherpte
der vochten verbeterd wordt.

Epikrisis of epikríse, f. gr. (vgl,
k r i s i s), Med. de wetenschappelijke beoordeeling, inz. van ziekten.
Epikroesis, f. gr. (van epi-kroeein, er
op slaan) Med. het slaan van een ligehaamsdeelen met roeden, totdat er roodheid en
zwelling volgt (als uitwendig opwekkingsmiddel).
Epikurist, m. gr. eig. een aanhanger
van de wijsbegeerte van Epikurus, een' beroemd' wijsgeer te Athenen in de Ode eeuw
vóór Chr., die het hoogste goed gelegen
achtte in de vrijheid der ziel van onrust
en smart, doch wiens leerlingen zijne grond
misbruikten en zich meer aan-steling
bet zinnelijke genot overgaven ; van daar
gemeenlijk : een zinnelijk mensch, wellusteling, zwelger; — epikürisch, adj.
weelderig, zinnelijk, wulpsch, wellustig, zwel
-gend;—pikurísm,.elnvenswijze van Epikurus of veeleer van zijne
aanhangers; de neiging tot zinnelijkheid en
wellust.
Epikyëma, n. gr. (vgl . k y e s i s) Med.
eig. eene tweede of bijkomende ligchaamsvrucht, een vleeschklomp, een maan- of moe
bij eene ligchaamsvrucht.
-derkalf
Epilance, f . fr. (spr. --lá^as') de vallende ziekte der valken.
Epilarchie, f. gr. (epilarchia) eene
dubbele ruiterbende van 12 8 man ; het bevel daarover — epilareh, m. de aan voerder van zulk eene bende.
épilatoire (spr. —toár'), fr. (van 't lat.
e-, ex- en eilus, baar) haarwegnemend, ontharend.
Epilemma, n. gr. (vgl. 1 e m m a) Log.
de zelftegenwerping, die de redenaar zich
zelven maakt en beantwoordt.
Epiléne, f. gr. (van l?nós, wijnpers)
;

een wijngaardenierslied, wijnperslied.
Epilepsie , f. gr. (epilepsía, eig. de
aangreep, aanval, v. epi-lambánein, aanvat-

ten, aangrijpen) de vallende ziekte ; — epiléptisch , adj. met de vallende ziekte behebd ; — epileptika, n. pl. geneesmid
tegen de vallende ziel:te.
-deln
Epiloog, m. gr. (epi-logos ; vgl. 1 o go s)
fr. épilogue, f. de narede, slotrede, het
nawoord; -- epilogísmus, n. het ver-

epilytiseh, adj. gr. (van epi-lyein, oplossen) oplossend, verklarend.
Epimaehïe, f . gr. (ep) imachia) een verdedigingsverbond.
Epimerísmus, m. gr. Log. eene herhaling, een terugblik midden in de rede.
Epimétheus, m. gr. Myth. de zoon
van Japet, broeder van Prometheus (z.
aid.) bij nam, tegen de waarschuwing zijns
broeders, Pandora (z. ald.) tot. vrouw,
Bene onbezonnenheid, die het menschdom
duur te slaan kwam ; oneig. een mensch, die
altijd te laat bedenkt, die niet dan door
schade wil leeren.
epimetrische verzen, n. gr. zulke
verzen, die niet zijn ingericht om gezongen
te worden.
Epimétrum of epimétron, n. gr.
(vgl. metrum) eene overmaat, toegift; —
epimetraal, adj. tot de toegift behoorende.
Epimone, f. gr. (epirnon7, van e7piménein, vertoeven), het verwijlen ; Log. het
verwijl.n bij een voorwerp om het verder
uiteen te zetten ; ook de onmiddellijke herhaling van een woord.
Epimythium, n. gr. (epi-mythton, van
in y t h o s, Z. ald.) een aanhangsel tot een
verdichtsel of spreukje, de toepassing of
uitlegging daarvan , de moraal na eene
fabel.

epineux, adj. fr. (spr. epineu, doorgaans e p i n e u s, van epine lat. spina,
doorn) doornig, stekelig; bedenkelijk, nmoeijelijk, netelig, gevaarlijk ; — epinoziteit,
f. barb.lat. de netelige omstandigheid, zwarigheid.
épi-ngle, f. eene speld; à quatre epingles
(spr. a liatr' epèngl'), zeer netjes, keurig,
als een popje (gekleed); al te gemaakt, gezocht, sierlijk (van eene redevoering).
Epinicium, n . gr. (eapi-níkion, van nik,
zege, overwinning), pl. epinieia of epinikia, ook epiniciën, zegefeesten, zegeliederen.
epinocheeren, fr. (spr.—nosj—) langzaam en zonder honger eten, kieskaauwen.
Epinomis, f. gr. (van nómos, wet) een
toevoegsel tot de wet ; in 't algemeen eene
toegift.
Epinótium, n. gr. (van naos, de rug)
Med. het schouderblad.
Epinoziteit, z. ond. e p i n e u x.
Epinyktides, pi. gr. (van nyx, gen.
nylctós, de nacht) Med. de nachtpuisten, in
den nacht uitbrekende, pijnlijke puisten (bij
ons zeldzaam, doch in Syrië menigvuldig

voorkomende).

Epiparox.yrsmus, m. gr. (vgl. par ox •y s m u s) Med. een versterkte koortsaanval.

EPIPASTON
Epipáston, n. gr. (van épi 7aássein, opstrooijen) Med. strooipoeder.
Epipedologie, f. gr. (van epipédon,
vlak) of epipedometrie, f. de meetkunst der vlakken, de vlaktemeting (z. v. a.
planimetrie).
epipetáliseh, adj. gr. (van p e t á 1 o n,
z. ald.), met opzittende bloembladeren.

Epiphanoménen, n. pl. gr. (vgl.
p h ae n o m e n e n) Med. later zich opdoende

ziekteverschijnselen.

Epiphania, f. gr. (epipháneia, van
epiphainesthai, verschijnen) de verschijning,
inz. de verschijning eens Gods en de gedachtenisviering daarvan; sedert de Ode eeuw
in de gr. kerk de verschijning, d. i. de
geboorte van Chr. ; later (met zinspeling
op de verschijning der ster) het feest der
aankomst van de drie zoogenaamde koningen
bij het Christus-kind, driekoningenfeest, ook
het groote of hooge nieuwejaar (6 January);
---- epiphania's —zondagen, zondagen
na het drie-koningenfeest ; — epiphánes
(epiphanés), de doorluchtige, bijnaam van
Jupiter, ook van sommige oostersche vorsten, opvolgers van Alexander den Groote.
Epiphlogisma, n. gr. (vgl. phlogiston, enz.) Med. eene ontstoken huidplek ; — epiphlogísmus, m. gr. de
brandende hitte ; — epiphlogósis, f.
eene middelmatige ontsteking.
Epiphonéma, n . gr (van eppi phPnétn,
toeroepen) de toeroep, uitroep ; de bij eene
schildering of voorstelling gevoegde spreuk ;
Log. eene nadrukkelijke slotgedachte, eind
-spreuk,
slotspreuk eerier rede.
Epiphora, f. gr. (van epi 1phérein, bij -,
toedragen) Log. eene figuur, waardoor het
.

laatste woord van een voorstel met nadruk
wordt herhaald, de herhaling; het eindigen
van verscheidene zinnen met de zelfde woor-

den; Med. de tranenvloed, oogtraning, het oogdruipen ; ook eene vrouw, die licht zwanger
wordt; eene hoogzwangere; in 't algemeen wat
tot vruchtdragen en vruchtgeven geneigd is.

Epiphyllospérmse, f. pi. gr. (van
epí, phyllon, blad, en spérma, zaad) Bot.
planten, welker bloesems (eig. zaad) zich

op de bladeren bevinden.

---

EIIISKOPUS.

Epiplexis, f. gr. (van epi-pléssein, eig.
er op slaan, tuchtigen) berisping, verwijt,
straf -- epiplexie, f. gr. (epi )1"éxia
empléxia) Med. de eenzijdige beroerte.
Epiplokë, f. gr. Log. eene figuur, die
de trapswijze opvolging van denkbeelden of
verrichtingen uitdrukt, doorgaans z. v. a.
kliir,ax.
Epiploon, n. gr. het darmnet ; — epiplocèle, f. Chir. eene netbreuk; -- epiplokomíst e, in. pl. smeerbuiken. zij,
die een' dikken, vetten buik hebben ; —
epiploeystoschoeéle, f. de balzak breuk, waarin een stuk net en pisblaas bevat is; -- epiploëmphráxis, f. de ver stopping van bet net; — epiploënterosehoe^le, f. eene balzakbreuk, waarin
het net en een darm ligt ; — epiploi—
tis, f. de ontsteking van het net ; -- epi plomphálum, n. eene netbreuk door
den navel.
Epipoiesis, f. gr. (van epi-poiéin, bij
iets overvloedige, een toevoegsel. -voegn)
;

Epiporóma, n. en epiporósis, f.
gr. (vgl. p o r o m a, enz.) Med. eene opper
verharding, eelt ; een beenderuitwas.-vlakige
epirhi«iseh, adj. gr. Bot., op wortels
groeijend.

Epirrhóë, f. gr. (van epirrhé in, toevloeijen) Med. een toevloed van vochten ; —
epirrheoologïe, f. de leer van den invloed van uitwendige agentia op organische wezens.
Episarcidium, n. gr. (van sari, genit.
sarkós, vleesch) Med. eene algemeene huidwaterzucht.
Episeenium, n. gr. (vgl. scene) het
bovengedeelte van het tooneel.
episch., z. ond. epos.
Epischesis, f. gr. (van ep-échein, terug-,
aanhouden) Med. de ziekelijke verhouding
eener ontlediging, b. v. der pis ; de on-

derdrukking of terughouding der afscheidingen.
Episehium, n. gr. (van ischíon, heup,
lende) het schaambeen.

episcopaal, episcopaat, episcopus, enz., zie e p i s k o p u s, enz.
Episeynium, n. gr (episkynion) de
huid, waarop de wenkbraauwen staan ; oneig. de trotschheid, de hartstocht, die zich
kenbaar maakt door beweging der wenk
-brauwen.
Episemásie, f. gr. (van epi-sPmainein,
beteekenen) Med. voorteekenen van ziekten;
— episemeiósis, f. opteekening, kort
ontwerp, inhoudsopgave van een boek.
episepálisch, adj . gr. Bot. op de kelkspleet staande.
Episioeé1e, f. gr. (van episeion, de
schaamstreek) Chir. eene schaamlippenbreuk;
— episióncus, m. gezwel der schaamlippen ; — episiophyma, n. schaam
buil; — episiorrhagie, f. de-lipen
bloeding der schaamlippen.
Episkopus, m. gr. (episkópos, d. i. eig.
.

Epiphysis of epiphyse, f. gr. (van
epi phyein, er aan of bij groeijen) de aan
een been,-was,bijhetngrolva
dat enkel door het beenvlies en door kraakbeen met het hoofdbeen vereenigd is; door
verbeening van dit kraakbeen wordt het

eene apophyse (z. ald.) -- epiph ;

ton, n. gr. Bot. de woekerplant.
Epipígma, n. gr. Chir. een werktuig
om een' ontwrichten arm te zetten.
Epiplásma, n. gr. (van epi pplássein,
opsmeren) Chir. een brij- of papomslag, ook
kataplasma.
Epiplerósis, f. gr. (vgl. p 1 e r o s i s)
ziekelijke volbloedigheid, overmatige opvul
overvulling der bloedvaten (vgl. ook-lingof
plethora).
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opzichter, van epi-skopëin, naar of op iets
Epistasis, f. gr. (vgl. s t a s i s) Med.
zien) een bisschop, z. aid. ; — episcopus in al wat op de oppervlakte der geloosde pis
partibus (infidelium) een bisschop in 't land
drijft, in tegenst. van h ypostasis.
der ongeloovigen (Turken of Heidenen, enz.;
Epistáxis, f. gr. (van stádzein, drup
vgl. i n f1 d e e l) ;— episkopaal, adj.
herhaald druppelen ; Med. de he--peln)ht
bisschoppelijk — episkopaal-systévige neusbloeding.
ma, n. het stelsel, volgens het welk door
Epistel, f. (lat. epistóla, van 't gr.
de reformatie de bisschoppelijke macht in epistolé, zending, van epistéllein, toezenden,
Duitschland op de evangelische vorsen zou
bestellen) een zendbrief, brief; oneig. eene
ov-ergegaan en deze alzoo de hoofden hun
strafpredikatie, een verwijt; — epistolae
landskerk zouden geworden zijn, in on--ner
obscurórum virórum, brieven van onbekende
derscheiding van het territoriaal- en mannen, eene verzameling van brieven,
collegiaal -systema; — de episko- waarin de scholastici en monniken met onpálen, de bisschoppelijken, leden der bis
barmhartigen spot worden doorgestreken ;kerk in Engeland -- episko--schopelijk
epistoláren, m. pl. lagere geestelijken,
palizeering, f. de invoering der bisschops- die in de r. katte. kerk de epistelen zin
aardigheid en der bisschoppelijke macht ;
middeleeuwen de schrijvers, die-gen;id
—episkopalísten,m. p1. zulke R. Katbo- de keizerlijke bevelen uitvaardigden ; -lieken, die niet in den paus alleen, maar epistólisch, fr. epistolaire, adj. wat
in de op een algemeen concilie vergaderde tot de brieven behoort, b. v. de e p i s t obisschoppen de vertegenwoordiging der kerk 1 a i r e v o r in, de briefvorm; — epistolaaanschouwen (vgl. e uria 1 i s t e n); --- epis- rium, n. nw.lat. een boek, waarin de bij
kopaat, n. het bisdom ; de bisschoppelijke
epistels staan opgeteekend --- epis--belsch
waardigheid, het ambt eens bisschops ; — tolograaph, in. gr. een briefschrijver,
episkophobie, f. de bisschopsvrees, vrees briefsteller ; — epistolographi.e, f. de
voor de bisschoppen, zoo als die zich bij de
kunst om brieven te schrijven; — episc íerl. Protestanten i;, 1853 openbaarde;
tolium, n. een bri fje.
-- episkopiáni, m. pl. geestelijken in
epistemóniseh, adj. gr. (van epistémé,
de gr. kerk, die de uitspraken en besluiten
wetenschap) tot de wetenschap behoorende,
vary den bisschop moesten beoordeelen ; —
wetenschappelijk; — epistemonáreh,
episkopokrátie (ster. t—ts), f. de heer- m. de kerkelijke censor of geloofsopziener in
schappij der bisschoppen en in 't algemeen
de oude gr. kerk ; ook een titel« der gr. keizers.
van de geestelijkheid in eenen staat.
Epistomium, n. gr. (epistómion, van
Episóde, f. (gr. ep- eis -ódton, n., d. i. stóma, mond), Chir. een stop, prop ; de
eig. van buiten inkomend) het ingelaschte, kraan, sponde ; de windklep of het ventiel
ingeschovene, tusschengevoegde ; de inweving, aan een orgel ; — epistomia, n. pl. de
invlechting van een stuk, dat niet noodza
uiterste mondjes der vaten.
Epistróphe, f. gr. (eig. ep-istróph , van
hoofdonderwerp van een ge--kelijtoh
dicht, verhaal, enz. behoort; bijwerk, tus- epi-stréphein, omkeren) Med. de wederinstorting, de terugkeer van ziekte ; Rhet. eene fischenstuk; de tusschenhandeling, het tusschentooneel, bijverdichtsel, de tusschenzang;
guur, die door eene krachtige herhaling van
— episódiseh, adj. ingevlochten, inge- de zelfde woorden de meening des sprekers
lascht, ingeschoven, tot het bijwerk behoomet meer nadruk doet gevoelen (zie II Cor.
rende.
XI : 2 2), de slotherhaling; — epistroEpispadie, f. gr. (van epi-spáein, toe- phéus, m. Anat. de tweede halswervel,
trekken, aantrekken, enz. ; vgl. spado (Med.
draaijer.
de opening van de pisbuis op den rug van 't
Epistyl, n. gr. (van stylos, zuil) bet
mannelijk lid, eene aangeboren misvorming;
bovendeel of de krans eener zuil, z. v. a.
— epispadieeus, m. een met dit gebrek architraaf.
behebd persoon ; — epispásmus, m. het
Episyllogismus, m. gr. (vgl. s y lvoorwaartstrekken der voorhuid, bij de Is- 1 o g i s m u s) eene nasluitrede als gevolg eener
raëlieten in stede der besnijdenis in gebruik andere ; eene reeks van sluitredenen.
van de tijden der Maccabaeen tot aan den
Episynthetiti, m. pl. gr. (van epitijd van keizer Hadrianus; — epispá- syntithérni, nog steeds bijvoegen), z. v. a.
stisch, adj. (vgl. s p a si s, enz.) Med. trek- ek1ektiei.
kend, blaar- of ettertrekkend, b. v. zulk
Epitaphium, n. gr. (epitáphion, van
Bene pleister; — epispastieum, n. een
táphos, graf) het grafschrift ; de grafsteen,
trekmiddel, trekpleister, inz. om vreemde
graftombe ; — epitaphist, m. een grafligchamen, als splinters, uit te trekken.
schriftmaker.
Epispharie, f. gr. Anat. de kronkeEpitásis, f. gr. (van epi-teinein, aanlingen van de oppervlakte der hersenen.
spannen) bij de oud-gr. treurspeldichters het
Epistálma, n. gr. (van epi-stéllein ; 2de deel van een tooneelstuk, waarin de
handeling van het eerste (p r o t a s e) voort
vgl. e p i s t e 1) eene opdracht, een bevel, bewordt, om ze in het derde deel (ka-.-gezt
scheid.
epistaminaal, adj. gr. Bot. zich op t a s t a s e te voleindigen ; Med. vermeerdering, hevigheid en hitte eener ziekte.
de meeldraden ontwikkelend.
;

;

;

EPITHALÂMILTM

EPOS.

—•

. (van !hátrnos,
Epitha1amum 5 m gr
bruidsverirek) een bruiloftsged cht, bruilofts
lied; een huwelijkstafereel.
Epithelium, n. gc. (van th77, moelerborst, lepel) het teedere opper1ies van
het slijmvlies, b. v, op de lippen, de tepels, enz.
Epithöma, n. gr. (eig. het laaropgezette of -gelegde ; vgl. t Ii e m a, thesis,
enz.) Med. een omslag met een laauwwarm,
vocht, eene maagpleister ; - epithesis
of epithése, f. gr. een toevoegsel ; -epithéton, epitheet, n. een tijvoegelijk naamwoord, het woord, dat de eigenschap, de hoedanigheid uililrukt, b. v. de
V F0 ill e vrouw,, Karel de S t o n t e ; een
bijnaam, toenaam; epitleton oceans, lat. een
als sieraad aangewend bijvoegelijk woord; epithetizeeren, bijnamen geven.
EpithyrnIe, f. gr. (epitljrnIa, v. flymôs, ziel, gemoed) de begeerte, het hevig
verlangen, de belustheicl naar zekere spijzen in de zwangerschap.
Epitimon, n. gr. eene boete, mi.
geldboete ; 1fl de gr. kerk het zelfde wat
de p ic n I t e n t i e in de r. katli. kerk is.
Epitogum, n. gr.-lat. (van 't lat.
toga, z. all.) een overmantel ; Chir. een
scllouderverband.
Epitöme, t. gr. (epitorn, eig. het afsnijden of besnijden, van epi (énnein) een kort
uittreksel of begrip ; — epitomizeeren,
uiltreksels maken, in het kort samenval.ten,
ineen dringen ; — epitomtor, m. nw.
lat. de uittrekselmaker.
EpitonIÉn, f. p1. gr. (van epi-teinein,
aanspannen) de stiarenstiften, snaarnagels
- epitonieten, m. p1. gr. schroefstee
-ne,vrstig.
Epitriet of epitrtus, m. gr. (eig.
een geheel en nog een derde daarboven, d. i.
vier del de bevattende, v. epI en trItos, de
derde) Poet. de drieslag, een versvoet met
eene korte en drie lange lettergrepen, b. v.
ijevooroordeeld, of
(--- '- --) staafsgeheimraad, of
(-- '.- --) kunstwoordentolk, of
( --- .- ) staatshuishouding.
Epitrochasmus, m. gr. (van epitrocládzein) eig. het overheen -loopen, oppervlakkig aanraken ; Log. de ophooping
van vele denkbeelden in eene periode.
Epitröpe, f. gr. (epilrop, van epitré
pein, toevoegen, aanvertrouwen) eig. het
toevertronwen, de overgave op genade en
ongenade ; Log. de schijnbewilliging, de voorwaardelijke toestemming van iets, dat men
zou kunnen ontkennen.
Epixenagïe, f. gr. eene phalanx -afdeeling van 2 01 8 man - epixenaag,
m. de bevelhebber over zulk eene afdeeling.
epixliseh, adj. gr. (vanIon, bout)
op hout wassend.
Epizeuxis, f. gr. (v. epi-clzeugnnai,
aanknopen, bijvoegen) eig. de aaneenkno
ping; Log. de herhaling, verdubbeling van
i

-
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één of meer der eerste woorden met nadruk (Joan. XVI, 3), het tegengest. der
e p i p h 0 r a.
epizöisch, adj gr. wat zich hoven die
aardiagen bevindt, welke organische iigchamen bevatten.
Epizöon of epizöum, n., p1. epizôa, gr. (van dzOôn, dier), woekerdieren,
dierinsecten ; •- epizoor!osologie , f.
(vgl. n 0 5 0 1 0 g i e) de leer der veeziekten
- epizootie (spr. t=ts) f. de veeziekte,
sterfte onder het vee ; — epizoótisch,
adj. tot de veeziekte behoorende.
epoehant, z. epoque.
Epöde, f. gr. (epödOs ; vgl. ode)Poet.
de nazang, slotzang na de strophe en a ntistrophe in de oud-gr. koorzangen ; ook
eene soort van lierzangen van Horatius,
waarin meestal een korter vers (versus epidus) met een langer afwisselt ; - epödisch, adj. nazingend, met een nagezang
voorzien ; - epödus, m. gr,, een (door
epCdai, d. i. looverzangen of formulieren)
betooverde of genezene ; een magnetische
slaper.
Epömis, f. gr. (epömjs, van ömos, schouder) het bovendeel der schouders, de nek.
Epomphalion, n. gr. (van nap/aids,
navel) Med. eene navelpleister, wat op den
te hoogen navel gelegd wordt om hem terug te brengen ; ook de navelstreek.
Epopée, z. epos.
Epopsie, f. gr. (vgl. o p s i 5) de eigene
beschouwing, het overzicht ; -m.
(gr. ep (j pt?rs), p1. epOpten, aanschouwers,
ingewijden in den hoogsten graad der eleusinische mysteriën, die alles mede mochten
aanschouwen ; ook dwepers, zieners ; epoptka, f. de leer van de kleurspeling
op doorzichtige bladeren (een gedeelte der
kleurenleêr) ; — epOptisch, adj. daartoe
behoorende.
Epoque, fr. (van bet gr. epoch, het
stilstandpunt, van ep-échein, wederhouden)
een merkwaardig tijdpunt, tljdberekeningspunt, waarvan men eene reeks van jaren
begint te tellen, de grens der jaarrekening,
tljdsnede, gedenkttjd ; van daar epoque
m a k e n, zich-zelven of den tijd, waarin
men leeft, merkwaardig maken, groot opzien verwekken, gedenkwaardig zijn ; ook
de terughouding der goedkeuring ; - epochant, m. barb. -lat., de gedenkwaardige,
hij, die een nieuw tijdvak opent.
Epos, n. gr. (eig. woord, rede, verbaal,
v. eipin, zeggen, spreken, wortel ep) ook
epopa (gr. epo-poiIa, cl. i. eig. vervaardiging van een epos), of fr. épopée, f.
een heldendicht, heldenzang, een verilalend,
doorgaans historisch dichtstuk van eenige
uit ebreidheid, waarin groote en gewichtige gebeurtenissen behandeld worden ;
episch, adj. tot het heldendicht behoo
rende of dat betreffende ; - episehe
poëzie of heldenpoezie, in ruimeren zin
in bet algemeen de verhalende diclitsoort,
g

-
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eene der drie tloofdafdeelingen tier poëzie,
nevens de lyrische en dramatische;
dichters of epici, heldendich-epish

ters ; — epische verssoort, de versmaat van het heldendicht, de hexameter.
Epostratismus , n. gr. het spel ,
waar bij men scherven zoodanig op het watervlak werpt, dat zij daarvan opspringen,
het keilen, keilderen.

Epoulardage, f. fr. (spr. epoelardá - zj')
het uitschieten, of afzonderen der beschimmelde bladeren van den tabak.
epouvantábel, adj . (spr. epoewvan—),
fr. (épouvantable, van épouvanter, verschr^kken) ontzettend, verschrikkelijk.
Epreuve, f. fr. (oudfr. esprove, v. 't
fr. éprouver, oudfr. esprouver, espróver, van
't lat.

probatio, van probfre,

beproeven,

V. p r o b e e r e n) de proef , proefafdruk ;
épreuves d'artiste (spr. —epreuv' dartíést'),
kunstenaarsproefdrukken, de eerste en beste
afdrukken van koperen platen, zonder onderschrift ; — eprouveeren (spr. arc—
oe) beproeven, op de proef stellen, p r ob e e r e n; ervaren, ondervinden, gewaar worden, gevoelen, ondergaan ; — eprouvette, f. een kruidproever, een werktuig om
de hoedanigheid en de kracht van het kruid
te kennen, eene wondheelers-sonde ; een ijk
-staf, de proeflepel der tinnegieters,-keting,
ook der zeepzieders.
e profundis, lat. uit de diepte, z. p r o fu n d.
Epülis, f. gr. (van oelon, tandvleesch)
zwamachtig uitwas aan het tandvleesch.

epulónen, z. ond. e p u 1 u m.
Epulósis, f. gr. (van oeli , likteeken)
Med. de likteekenvorming; — epuloti-

kon of epuloticum, n., pl. epulotika, een likteekenvormend, vleeschvoortbrengend geneesmiddel ; samentrekkend en
verdrogend middel.
Epulum, n. lat. een gastmaal, eene
smulpartij ; — epulátie (spr. t=ts) f.
gastmaalhouding ; — epulónen, m. pl.
smulbroeders, slempers, brassers; ook zekere
offerpriesters bij de Romeinen, die den godenmaaltijd bereidden en bij de openbare spe
goede orde handhaafden.
-lend
epureeren, nw .lat. (van purus, a, um,
rein) reinigen, zuiveren, louteren, uitlezen;
— epuratie (spr. t ts) de reiniging,
uitwerping van het slechte, loutering; —
epuratief, adj. louterend, reinigend.
Eques, m., pl. equites, lat. (van
equus, paard) ruiters, ridders; equéstr"is sta
ond. statue.
-tua,z.

Equilibre, equilibrist, enz., fr.,
z. V. a. ae q u i l i b r i u m, enz. (z. ald.)
equipeeren (spr. eki—), fr. équiper,
oudfr. esquiper, van bet oudn. en goth.
skip = s e h i p, oudn. skipa, uitrusten, dus
oorspr. op scheepsuitrusting doelende) uitrusten, toerusten, kleeden zich met reisbehoeften en met al het verder noodwendige
voorzien ; verzorgen, bemannen, b. v. een
schip; — equipage, f. (spr. ekipa-zj')

EREMIET.

de reistoestel, de daartoe benoodigde bedienden, paarden, rijtuigen, reisbehoeften;
inz. koets en paarden, al wat tot de pracht,
den stoet, het gemak eens grooten behoort;
ook cle krijgsuitrusting van eenen officier;
in het zeew ezen : het scheepsvolk , de

scheepsbemanning, gezamentlijke manschap;

-- equipement, m. (spr. eki-p'mán) de
uitrusting, inz. van een schip; — equipeur, m. (sp. eki-p--) de werkman, die
de afzonderlijke door anderen vervaardigde
doelen van een geweer tot een geheel ver
samensteller.
-enigt,d
iquipollent, fr., z. J q u i p o l l e n t.
Equis^tum, n. lat. (v. equus, paard,
en sta, sterk haar) Bot. de paardestaart,
het schaafgras, eene waterplant met paar
haren.
-destarchig
Equitátie (spr. tie=tsie) f. lat. (equitatio, van equus, paard) de rijkunst, het rijden.
equivoque, fr. (spr. ekiwók', van 't
lat. aequivócus, z. equivoque) dubbel
twijfelachtig, verdacht, onbepaald;- -zing,équivoque, f. de dubbelzinnigheid, het
woordenspel ; bedekte wulpsche taal.
Eradiatie (spr. t=ts) f. nw.lat. (vgl.
radiatie, onder radius) de uitstraling,
straalwerping.
eradiceeren, lat. (eradlicdre) ontwortelen, met den wortel uittrekken, uitroeijen ; — eradicatie (spr. t ts) f. de
uitroeijing met den wortel, ontworteling.
eradeeren, lat. (eradÉ"re, vgl. r a d e eren) uitkrabben, uit- of afschaven, uitblus
vernietigen, vernielen, uitdelgen.
-scben,
Er^nos, m. gr. (waarsch. v. ern, beminnen) een gezelschap in 't oude Grieken
onderling genoegen of tot nuttige-landto
einden; inz. een maaltijd, waartoe iedere
gast het zijne aan spijs of aan geld toebracht, een p i e k e n i e k — eraneum,
;

n. een voorschot aan een' behoeftige, om
het eenmaal in beter omstandigheden zonder
rente terug te geven.
Eráasmus, mansn. (van 't gr. erdn, beminnen, erásmios, beminnenswaardig) ; de
beminnenswaardige.

Eráto, f. eene der Muzen (z. ald.).
e re, e re nata, z. ond. res.
Erébus, m. gr. (Erébos) Myth. de onderwereld, het doodenrijk, de hel ; — erébiseh, adj. onderwereldlijk, donker, akelig,
helsch ; — erebodiphónten, m. pi.
onderzoekers der duisternis, duisternisdoorzoekers.
Erectie, erectis digistis, z. ond. e r igeeren.

Eremiet, h e r e m i e t, m. (lat. erernia,
gr. erémités, van érémos, eenzaam) een kluizenaar, woudbroeder; ook de kluizenaarskreeft, die in eene schelp afgezonderd leeft;
— eremitage, heremita ge, f. de kluis,
kluizenaarswoning, but ; ook m. een edele
fransche wijn ; — eremitismus, n. het
kluizenaarsleven ; — eremodicium, n.

(van érémos, verlaten, en dik , rechtszaak)

EREPTIE
Jur. het verzuimen of laten berusten eener
rechtszaak van de zijde des aanklagers; eene
voor het niet-in- rechten -verschijnen opgelegde straf.
Ereptie, z. ond. eripiëeren.
Erethizie, f. en erethismus, m.
gr. (v. erethidzein, eréthein, prikkelen) Med.
de ziekelijk verhoogde prikkelbaarheid; -eréthiseh, adj. geprikkeld, opgewekt,
met prikkelbaarheid verbonden.
Eretrische aarde, eene graauwe en
ook witte soort van kleiaarde, zoo geheeten
naar Ere t r i u m (Negropont) ; in de geneeskunst wordt alleen de witte gebruikt.
Ereuxis, f. gr. (v. ereugesthai, uit
oprispen), z. v. a. het lat. e r u--spuwen,
et atie.
erga, lat., tegen; erga schedam, z. ond.
-

sched a.

Ergasterion of ergasteriurn, n.
gr. (van ergádzesthai, arbeiden) de werk
laboratorium ; ook voor werk- of-plats,he
tuchthuis ; klooster (als werkplaats voor
geestelijke oefening en ligchamelijken arbeid;
-- ergastiek, f. de arbeids- of werk
— ergástiseh, adj. tot-zamheidslr;
arbeiden geschikt, behoorend ; — ergástulum, n. lat. het werkhuis, tuchthuis,
de slavengevangenis; nw.lat. de werkplaats
in den pharmaceutischen oven.
ergo, lat. gevolgelijk, van daar, dus, daarom, alzoo ; — ergoteeren, fr. (erpoter)
altijd met dus en bij gevolg in de weer zijn,
over elke kleinigheid twisten, haarkloven;
ergotísmus, m. barb. lat. de zucht
tot redetwisten, tot gelijknebben ; — ergotíst, m. een twister, betoogzuchtige,
gelijkhebber.
Erica, f. lat. (van 't gr. ereik) heide,
heidekruid; pl. ericee, ericéën, heideplanten;— ericieten, m. pl.eene soort van
d e n d r i e t e n, welker teekening slechts afzonlijke boompjes niet stam en takken voorstelt.
Erich, Erik, oudd. mansn.: de eerrijke.
Eridanus, m. lat. (gr. Eridanós, de
mythische en dichterlijke naam van de rivier de Po of Padus in Italië) een groot
sterrebeeld aan den zuidelijken hemel van
69 sterren waaronder de a c a r n a r (z. ald.)
als ster der eerste grootte.
erigeeren, lat. (erigere) oprichten, optrekken, opbouwen, grondvesten, stichten,
overeind zetten; — erigíbel, adj. nw.lat.
oprichtbaar, wat zich overeind laat zetten;
— erectie (spr. t ts) f. de oprichting,
het overeindstaan ; de opbouwing, grond
bouw.
-vesting,
Erih (tahitisch eig. arii, d. i. koning,
hoofd, adellijke ; op de Sandwichs- eilanden
alit), de adel op de Gezelschapseilanden.
Erin (iersch Erenn, Erend) de oude
(celtische) naam van Ierland ; — eriniet,
m. eene soort van kopererts uit Ierland.
Erínnys, f., pl. Erinnen, gr. (van
erinnyein, vergrammen) Myth. de wraak
-godine,z.
Furiën.
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Eríometer, m. gr. (van eráon, wol)
een wolmeter, een door Young uitgevonden optisch werktuig om de fijnheid der
wol te meten.
eripiëeren, lat. (eripere) ontrukken,
onttrekken ; — eréptie (spr. t ts) f. (lat.
ereptio) de ontrukking, roof.
Eris, f. gr., in 't algemeen twist, strijd,
krakeel ; eene tot strijd aanzettende krijgsgodin, later in 't algemeen de twistgodin,
de godin van twist en tweedracht, zuster
van Mars ; -- Eristika, f. de twist- of
strijdkunst; — eristici, m. p1. strijdzuchtigen, twistzieken, eene oud-gr. philosophische school : de m e g a r i s c h e school ; —
erístiseh, adj. twistziek, strijdzuchtig;
ook te bestrijden, betwistbaar.
Erlanger blaauw, eene uit soda
van Alicante en een derde deel zuiver roet
gemaakte verfstof, zoo geheeten naar de
beyersche stad Erlangen.
Ermin, m. een tol, die in de levantsche
handelplaatsen van in- en uitgaande schepen moet betaald worden.
Ernestine, vr.naam van het mannel.
E r n s t: de ernstige, overleggende, welberadene.
erodéeren, lat. (erodére) afknagen,
wegbijten, wegvreten ; — erodentia (spr.
t=ts) pl., z. v. a. caustica; — erozie,
f. lat. (erosto) wegknaging, doorvreting.
erogeeren, lat. (erogdre) uitdeelen,
bedeelen, uitgeven; -- erogátie (spr. t—
ts) f. (erogatio) Jur. de uitgave, uitbetaling;
verdeeling ; -- erogátor, m. de uitgever;
de voltrekker van de laatste-wilsbepalingen.
erOico, eroicaménte, it. Muz. (z. v. a. h er o ï s c h) heldhaftig, fier; stout.
Eros, m. gr. (érós), de liefde, liefdegod,
z. A m o r ; — eróten, m. pl. liefdegoden;
— erotisch, adj. de liefde betreffende,
verliefd; -- erotische gedichten, liefdegedichten, minnedichten, losse en beval
dichtstukjes, waarvan de liefde het on--lige
derwerp uitmaakt of aan de hand geeft; —
erotleus, m. een liefdedichter, minnedichter, schrijver over de zinnelijke liefde; —
erotidiën, pl. gr. feesten ter eere van
Amor ; — erotomanie, f. de minne
liefde-razernij ; -- erotopaegnie,-woed,
f. verliefde beuzelarij.
Erothma, n. gr. (van erotán, vragen)
Rhet. de vraag, ondervraging, eene figuur,
waardoor een voorstel vragenderwijs ontwikkeld wordt ; -- erotematika, f. de
vraagkunst ; — erotemátisch , adj.
vraagswijze, b. v. zulk een onderwijs, waarbij
de eene vraagt, de andere antwoordt.
Eroticus, erotisch, erotomanie,
érotopiegnie, z. ond. E r o s.
Erozie, z. ond. e r o d e e r e n.
Erpetologie, erpetoloog, liever

h e .r p e t o l o g i e, enz. (z. ald.).
erráre humdnum est, lat., dwalen is menschelijk, dwalen is den mensch eigen ; -errant, adj. (lat. érrans), dolend, zwervend,
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ronddwalend; -- erratum, n., pl. er
fout, feil, dwaling, verzien, inz. druk--rat,
fout; errhtische rotsblokken, zulke
allengs voortgeschoven steenklompen, die
men ver van hunne oorspronkelijke plaats
op den aardbol vindt (door den fr. minera
dus geheeten); e r r t i s c h e-logBrniat
ziekten, z. atypische; — error, m.,
fr . erreur, de daling, vergissing, misslag,
fout, het verzien; error facti, eene feitelijke
dwaling; e. in calculo of e calculi, eene
rekenfout, vergissing in 't rekenen ; e. juris,
eene rechtsfout; e Justus, eene verschoon
dwaling; e. loci, eene de plaats betref -bare
dwaling; Med. tegennatuurlijke uit -fend
vochten in ligchaamsdeelen ,-storingde
waarin zij niet behooren ; error non est imputabzlis, de dwaling is niet toerekenbaar;
erróre ebrio, in den tuimel der dronken
bedwelming van den roes;-schap,inde
salvo erróre calculi, z. ond. salvos.
Errina, n. pl. gr. (van en, in, en chin,
neus, derhalve eig. alles wat men in den
neus steekt) Med. een niesmiddel, nieskruid.
Errhyysis, f. gr. Med. eene niet hevige
bloeding uit eenig deel, in tegenst. eener
sterke bloedvliet (h a^ m o r r h a g i e).
erubesceeren, lat. (erubescère) blo
schaamrood worden, zich schamen ; —-zen,
erubeseënt, adj. (lat. erubescens), blo
schaamrood wordend — erubeseen -zend,
t =ís) f. (later lat. erubescentia)-tie(spr.
het roodhorden, blozen, het schaamrood, de
schaamachtigheid.
eriuca, f. lat., de rups; — erucieten,
in. pl. nw.lat. rupssteenen, zoogenaamde ver
rupsen.
-stend
eructeeren, lat. (eructáre) oprispen;
-- eruetátie (spr . tie tsie) f. (eructatio)
de •oprisping der maag, het opgeven van
winden door den mond.
erudiëeren, lat. (erudire, van e, ex,
z. aid., en rudis, ruw, ongevormd, dus als
ware het uit den ruwen toestand brengen),
onderrichten, leeren ; -- erudiet, adj. (lat.
eruditus, a, um) geleerd ; — eruditie
(spr. t ts) f. (eruditio) de geleerdheid, ervarenheid, kunde.
erueeren, lat. (eruére) uitvorschen,
doorgronden, naauwkeurig onderzoeken.
erumpeeren, lat. (erumpére) uitbreken, doorbreken, uitbarsten, doorzakken ; —
eruptie (spr. t ts) f. (eruptio) de uit
vulkaan ; Med.-barsting,.Vve
iedere plotselinge en overvloedige tevoorschijntreding, b. v. van vlekken, puisten,
etter, enz.; uitslag, uitwas.
Erve, f . (lat. ervum, n.) de linze, eene
plant tot de familie der peuldragers behoorende ; ook fazantekruid.
Eryeina, f. lat . bijnaam van Venus,
naar den berg E r y x in Sicilië.
Erysipélas, n. gr (v. erythrós, rood,
en pélla, huid) Med. de roos, eene oppervlakkige bleekroode ontsteking der luid; —
erysipelateus, adj. nw.lat., roosachtig.
;
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Erythréma en erythéma, n. gr,
(van erythrós, rood) Med. roos zonder koorts,
ziekelijke roodheid der huid — erythria;

sis, f. de roodzucht van pasgeboren kinderen ; — erythrine, f. een kleurloos beginsel zonder stikstof, door H e e r e n in de
zeeorseille ontdekt, en dat violet-rood wordt
door de werking van, den ammoniak; —

erythrocepháliseh, adj. met rood
hoofd; — erythroeérisch, adj. met
roode voelsprieten ; — erythrodaktliseh, adj. met roode teenen; — erythrogástrisch , adj. roodbuikig; -erythrográmmiseh , adj. met roode
strepen ; — erythroidisch, adj. roodachtig ; -- erythrokárpiseh, adj. met
roode vruchte n ; — erythroknémisch,
adj. met roode beerven; — erythroleukisch , rood en wit; — erythrolóphisch, adj. niet roode kuif; -- erythronótiseh , adj. met rooden rug; ---

erythrópisch, adj. roodvoetig ; — erythrophille, f. naam door .B e r z e 1 i u s
aan de roode kleurstof der bladeren gegeven ;

-- erythrophthálmiseh, adj.

met roode oogen ; — erythrophyllis eh,.
met roode bladeren ; — erythroptériseh, adj. met roode vinnen ; — erythropygiseh, adj. met rooden stuit; —
erythrorhámphiseh, adj. met rooden
snavel; — erythrorhízisch, adj. met
rooden wortel — erythrorhynehisch,
met rooden snavel ; -- erythrósis of
;

erythroemie, f. te rijkelijke bloedbereiding in de longen ; — erythrosómiseh,
adj. met rood lijf — erythrospérmisch , adj. met roode zaadkorrels; —
;

erythrost6miseh , adj. met rooden muil
of roode opening ; — erythrótiseh, ádj.
met roode ooren ; — erythroxylisch,
adj. met rood hout ; — erythrürisch,
adj. met rooden staart.
Esais, z. v. a. J e s a i a s.
Esaphus, m. gr. 1%led. het onderzoek
met den ingestoken vinger.
Esau, hebr. mansn.: de niet haren bedekte, de behaarde, harige.

Escabelon of escablon, n. fr. (v..
escabelle, escabeau; van 't lat. scabellurn,,
voetbankje) het kegelvormig voetstuk van
een standbeeld.
Escadre, f. fr. it. squadra, sp. escuadra , eig. een in 't vierkant geplaatste
hoop, als ware 't lat. esquadra, v. quadra,
vierhoek) , eskader , de scheepsafdeeling, het smaldeel ; — escadrille, f.
(spr. —drielj') een klein eskader ; — eS—•
cadron, n. (it. squadróne, sp. escuadron)
eene ruiterschaar, een ruitervaandel, eenecompagnie ruiterij; escadron — chef, m.
een ritmeester, ruiterhoofdman ; -- esea—.
dronneeren, ruiters scharen, een escadron vormen ; — eseadronist, m. de
kardinaal, die in het conclave voor geen hof
partij kiest.
Escalade, f. fr. (van 't lat. scala, lad-

—
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der, mid.lat. scaláre, op eene ladder klimmen , Mil. de beklimming, bestijging, beladdering, bestorming met stormladders; —
escaladeeren (fr. escalader), beladderen,
met stormladders beklimmen, bestormen, berennen, overklimmen, overklouteren ; — escale, f. een oud bestormingswerktuig.
Escalin, m. (spr. —lén, het duitsche
S c h e 11 i n g) eene brabantsche rekenmunt,
ongeveer 30 et.
Escalope, f. fr. eigenaardig toeberelde
kalfsschijfjes.
escamoteeren, fr. (escamoter, van 't
sp. camodar, verruilen, camodador, goochelaar ; waarsch. ligt het lat. commutáre ten
grond) goochelaarsstreken doen ; ontfutselen,
wegmoffelen, kapen, uit den zak rollen ; —
escamotage, f. (spr. —taazj') goochelarij ; spitsboevestreek, ontfutseling, listig
bedrog; — escamoteur, m. een goochelaar ; zakkerolder, slimme dief, spitsboef;
een valsche speler.
escampeeren, fr. (escamper) Mil. weg
doorgaan, zich uit het stof, uit de-lopen,
voeten maken, vluchten.
Escapade, f. fr., z. V. a. échappée, vgl.
e c h a p p e e r e i ) in de rijschool: tic val
sprong van een paard; oneig. een on--sche
overlegde, moedwillige streek, malle kuur,
jongensstreek.
Escarbeille, f. fr. (spr. —bij') een
olifantstand van 10 kilo en daar beneden.
Escaroticum, n. nw.lat., een bijtmiddel, etsmiddel.
Escarpe,f. fr., ook scarpe (sp. escarpa, it. scarpe; fr. escarper, loodrecht afsnijden, steil maken ; escarpé, steil, hellend,
van ons scherp, hoogd. schar f, oudhoogd.
scarp) Mil. de inwendige glooijing, binnen
benedenhelling van de wal -newartsch
; — escarpeeren (lat. escarper)-gracht
glooijend maken — escarpement, n.
(spr. --p'mán) de steile glooijing of hel
-ling.
Esearpíne, f. fr. eene soort van haak
-geschutopdalijn.
Escarpins, m. pl. fr. (spr. eskarpèn;
sp. escarpin, it. scarpa, schoen, scarpino,
schoentje ; v. 't oudhoogd. scarp, scherp,
-naar den scherp of spits toeloopenden hak
benoemd) lichte schoenen, dansschoenen ; —
en escarpins (spr. ai —), licht en sierlijk
geschoeid.
Escart, m. (spr. eska r) eene ledersoort uit Alexandrië.
escatiel, adj. lat. (van esca, spijs) eetbaar.
Esehara, f. gr. (spr. es-ch,--) eig. de
vuurhaard; Med. de roof eener zweer, brandroof; — eseharotika, n. pl. ets- of
bijtmiddelen, zulke middelen, die eene korstof roof vormen ; — escharieten, m. p1.
koraalversteeningen met gaatjes, ook r e t eporieten.
Eschatologie. f. gr. (spr. es-ch—;
van éschaton, het uiterste, laatste) de leer
van de laatste dingen : dood, onsterfelijkheid,
,

;
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oordeel, wereldondergang, zaligheid, verdoemenis.
Eselavage, f. fr. (spr. —waazj') de
slavernij, knechtschap, dienstbaarheid; — een
recht, dat de Franschen betaalden voor het
wegvoeren van zekere waren, welker verkoop aan engelsche kooplieden behoorde;
ook een halfcirkelvormig halssnoer van diamanten .
eseobardeeren, fr. (escobarder) zich
van fijne leugens, van listige dubbelzinnigheid bedienen (op de wijze van den spaan schen Jezuïet Escobar, gestorven 1669);
-- eseobarderie, f. fijne leugen, dubbelzinnige rede.
Escompte, n. fr. (spr. eskónt') z. v. a.
disconto ; -- escompteeren, (fr. escompter, mid.lat. ex-computbre, vgl. c om pte), z. v. a. disconteeren.
Escopetterie, f. fr. (van escopette,
een kort vuurroer, dat men eertijds in den
bandelier droeg) klein geweervuur, salvo
uit klein geweer; ook het krakend ontbranden van vele vuurwerken te gelijk.
Escorte, f. fr. (ital. scorta, van scórgere, waarnemen, voeren, geleiden ; van
daar scorto, voorzichtig; of wel vu 't lat.
cohors) de bedekking, begeleiding, het geleide, gevolg ; — escorteeren (fr. escorter), begeleiden, geleiden, bedekken, dekken,
beschermen.
Escouade, f. fr. (spr. eskoeddd') een
korporaalschap. een rot soldaten onder aan
korporaal.
-voeringa
Escróc, m,. fr. (it. scrocco, gaauwdief,
van 't oudhoogd. scurgo, s c h u r k) de gaauwdief, fielt, listige bedrieger; — escroquerie, f. (spr. —k'rie), Pelterij, listige
bedriegerij, aftroggeling; — eseroqueeren

(spr. —kéren ; fr. escroquer) door list zich bevoordeelen, bedriegen, aftroggelen, afzetten.
Escudo, m. sp. (spr. u oe; eig schild,
wapenschild, dan schelddaalder, van 't lat.
scutum ; vgl. het it. scudo, fr. écu) eene
sp. rekenmunt van verschillende waarde, b.v.
escudo al sol = 3 2 r e a 1 e n ; escudo de ore
= 4 0 realen ; escudo de vellon, = 10 realen ; escudo de Plata = 1 i realen ; — eseudéro, m. eig een schildknaap; een
edelman van lagen rang; pi. eseudéros ;
— escudillo de oro, sp. goudmunt, gouddaalder, of goudpiaster, van 2 gl. 4 3 ct.
tot 3 g]. 60 ct. innerl. waarde.
esculént, adj. lat. (esculéntus, a, um,
v. esca, spijs, en dit v. edére, eten) eetbaar;
--- eseulénta, n. pl. eetbare dingen,
spijzen.
Escuriaal, liever escoriaal, n. sp.
(eig. een verlaten bergwerk, van escoria,
lat. scoria, metaalschuim, metaalslakken) een
koninklijk lustslot bij Madrid ; — escuriaalwol, f. fijne spaansche wol.
Esito, m. it. (van het lat. ex)tus) uit
uitgang ; — esito– waren, uitvoer--voer,
waren ; — esito –tol, uitgangstol, uit
rechten.
-gande
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Eskader, enz., z. e s c a d r e.
Esóche of liever esOchas, f. gr. Med.
een ziekelijk gezwel, aanbeijen- knobbel in

den aars.
esoterisch, gr. (van ésd, in, binnen,
esotéros, het binnenste) inwendig, geheim,

enkel voor ingewijden bestemd; wetenschappelijk geleerd; vgl. exoterisch; — esotericus, m. iemand, die met de geheimen
van een genootschap of met het i n n e r1 ij k e eener wetenschap vertrouwd is, een
ingewijde.

Espadilla, f. sp. (spr. —di-lja; ver
espdda, degen, it. spala, fr épée,-kiw.van
oudfr. espée, v. 't lat. spat/ia, gr. spathi ,
breed zwaard, verwant aan het duitsche
spaten, ons spade; vgl. spadille) een
kleine degen ; — espadón, m. sp. en fr.
een groote degen, houwdegen, tweesnijdend
slagzwaard --- espadonneeren, met
;

zulk een wapen vechten.
Espagnol, fr. (spr. espanjól; d. i. in
't algemeen Spanjaard), gem. s p a n j o o 1, m.
spaansche snuiftabak ; — en espagnol (spr.
an—.) als Spanjaard, op zijn spaansch, in
spaansche dracht ; — espagnoláde, f.
grootst nrekerij, blufec; , grootspraak, snoeverij, snorkerij ; — espagnóle, f. een
spaansche dans; — espagnolétte, f.
eene fijne wollenstof, fijn satijn, s p a n j o-

1 e t ; — espagnolizeeren, tot Spanjaard en spaansch maken.

Espalier,fr. (spr. espaljé) s p a Ii e r,m. (it.
spalliéra, d. i. eig. schoudersteun, van 't mid.
lat. spadula, it. spalla, fr. épaule, schouder)
het latwerk of staketsel, waartegen een
boom geleid wordt ; eene rij vruchtboomen,
die langs eenen muur of eene heining tegen latwerk in den vorm van een' opengeslagen waaijer zijn vastgebonden, een leiboom, waaijerboom ; — en espalier, waai
tegen latwerk gebonden.
-jervomig,
Espálma, f. eene soort van mastikvernis, dat men over harde voorwerpen
strijkt.
Esparsétte of liever esparcétte, f.
fr. (sp. esparceta, esparcilla, misschien v.
esparcir, provene. esparser, uitstrooijen, uit
Bot. de hanekammetjes (hedysárum-spreidn)
onobrychis, L.), een voedergewas voor de
dieren.
esparto, m. sp. Bot. (stipa tenacissima,

L.), kwispelgras, s p a r t o g r a s.
Espèce, f. fr. (van 't lat. species) soort,
slag, geslacht; de munt- of geldsoort, klinkende munt, specie ; — en espèces (spr.
an espess'), in klinkende munt, in baar of
gereed geld.
espereeren, fr. (espérer, van 't lat
speráre) hopen; -- espéranee, f. (spr.
espera)ts') de hoop; — cap de Bonne
Espérance, de kaap de Goede Hoop, de
Kaap.

Espérto, m. it. ( =lat. expértus) een
ervarene, onderrichte, zaakkundige, ingewijde bij de Carbonari.
-

-- ESQUIRE.
Esphlásis, f. gr. Chir. de indrukking
der schedelbeenderen, door uitwendige beleedigingen veroorzaakt.
ESpiègle, m. fr. (oudfr. ulespiègle, gevormd van Uilenspiegel, den welbekenden schalken nar der 14de eeuw) een moedwillig, geslepen mensch, guit, deugniet ; --espièglerie, f., een uilenspiegelstreek,
guiterij, kinderachtige moedwil.
Esping, m. zw., een klein zweedsch
vaartuig op de Oostzee, dat naar een jacht
gelijkt, eene scheepsboot.
Espingole of espignole, f. fr. (wel.
licht oorspr. it. spingola, v. spingere, spignére, voortstooten, drijven) voorheen eene soort
van musketten met kegelvormige verwijding,
des loops naar voren ; vuurroeren, uit welke
men, na eens geladen te hebben, verscheidene kogels achter elkander kan schieten.
Espion, m. fr. (spr. espión, v. 't oud fr. espie, f. , provene. espia, f., van 't oud
speha, bespieding, spehón, bespieden)-hogd.
z. v. a. spion (z. ald.) ; -- espionna-

ge, f. (spr. —naazj') bespiederij, verspieding, begluring.
Esplanade, f. fr. (sp. esplanada, explanada, it. spianata, v. 't sp. explanar, provenc. esplanar , it. spian.are , effenen, lat.
explanare, uitbreiden, v. 't lat. planos, effen,
vlak) eene vrije, vlakke plaats, voorplaats
of voorplein voor groote gebouwen en vestinger. ; wandelplein, exerceer-plein ; ook de
schuinsche of dosseerende borstwering aan
den zoogenaamden bedekten weg, z. p arapet.
Espoir, m. fr. (spr. espodr) een verouderd klein scheepskanon op het verdek.
Esponton, m. fr., z. v. a. s p o n t o n
(z. aid.).
espressïvo, it. (z. v. a. expressief, z.
e x p r i m e e re n) Muz. vol uitdrukking, met
nadruk, ook con espressióne.
Esprit, m. fr. (spr. esprí ; provenc.
esperit, van 't lat. spiritus) geest, verstand;
vernuft, scherpzinnigheid, inzicht, verbeeldingskracht ; ook de geest, inhoud, het gehalte, wezentlijkst bestanddeel, b. v. van een
geschrift, enz. ; het door overhaling (destillatie) verkregene fijnste vloeibare bestanddeel eener stof; -- bel esprit, m. een
fraai vernuft, schoone geest, vernuftig geleerde ; -- esprit borné, een beperkt, bekrompen verstand, kleingeestig, oppervlak
esprit de cantille, kaneel--kigmensch;—

geest, kaneelwater; e. de cerises, kersegeest,
kersewater ; e. de corps (spr. —kor) gilde geest, de ingenomenheid, het vervuld-zijn
met den geest, de denkbeelden, de belangen
van eene vereeniging, een gild, enz.; e. des
lois (spr. —dé loa), de geest der wetten ; e.
de vie, levensgeest ; e. de violette, viooltjes geest ; e. fort (spr. —for), sterke geest, een
vrijgeest, vrijdenker ; e. public (spr. —publiek) volksgeest, algemeene denkwijs.
Esquire, m. eng. (spr. eskwair ; of afgek. shwair, , oud eng. esquier, ontstaan uit

ESQUISSE
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het fr. écuyer, oud escuyer; vgl. e c u y e r)
eig. een schilddrager, schildknaap ; in Engeland thans de titel voor alle staatsbeamb-

wijns van Montefiascone, ontleend aan de
volgende overlevering: de bisschop Johannes
van Fugger op reis zijnde in Italië, beval
zijnen bediende voor hem uit te reizen en
op elke herberg, waar bij goeden wijn vond,
te schrijven : Est ! [hij is er] . Te Montefiascone vond hij den besten, waarom hij
daar schreef: Est, est, est ! Toen zijn heer
aldaar was aangekomen, dronk hij zich aan
dien besten wijn dood, en zijn bediende bezorgde hem dit grafschrift: Est, est, est,

ten van den vrederechter af, voor doctoren
en pleitbezorgers; ook wel bij misbruik die
van een' aanzienlijk' burger, die geen bedrijf uitoefent, maar van zijne renten leeft,
z. v. a. Weledel Heer (het wordt doorgaans achter den naam door Esq. uitgedrukt) .
Esquisse, f. fr. (spr. eskíéss'; van het
it. schizzo, m., pl. schizzi, z. aid., s c het s,
eene vluchtig daarneder geworpen, niet uit
omtrek, het eerste-gevordtkni,
vluchtig ontwerp, de grond- of hoofdtrekken
eener zaak ; — esquisseeren , eene
schets maken, schetsen, ontwerpen.
Essaeërs of Esséners, m. pl. hebr.
(gr. Essáioi en Ess,noi, naar men wil eig.
artsen, chald. ásayá, van den hebr. wortel
asa, heelen, genezen) eene secte onder de
oude Joden, die minder waarde hechtte aan
opentlijke godsdienst, offeranden, enz., dan
wel aar, de stille oefeningen van godsvrucht,
strengheid van zeden, enz., ook t h e r apeuten geheeten.
Essai, m. fr. (spr. essè; provenc. en
eng. essay, ital. saggio, van 't later lat. exagium examen) de proef, het onderzoek,
de toets; het staal, monster, proefje; naam,
dien een schrijver vaak aan zijn werk geeft,
hetzij uit zedigheid of omdat hij niet diep
in zijn onderwerp is doorgedrongen ; — coup
d'essai, z. coup ; essayeeren (spr.
esséjéren), beproeven, ergens de proef van
nemen , probeeren , aanpassen , aantrekken
(een kleed, enz.); bet gehalte van edele
metalen onderzoeken, toetsen ; proeven (van
essayeur, m. de beproever,
wijnen) ;
essayist, m. eng. wie
toetser, enz . ;
proeven neemt, of verhandelingen schrijft
ook z. v. a. publicist.
esse, lat. zijn ; als subst. het zijn, wezen
— in esse, in den toestand of staat, als te
voren; — in zijn esse zijn, beter: in
zijn aise zijn, z. aise; — essentie
(spr. t ts), f. (lat. essenba, fr. essence. spr.
essáns') het wezen, de wezentlijkheid, geest,
dat gene, wat de natuur van eenig ding uitmaakt ; het geestige, fijnste bestanddeel, de
aromatische olie door destillatie verkregen
uit vruchten, kruiden, enz. geest, spiritus
essenti a amiira, bittere geest ; e. dulcis, zoete
geest ; — essentiëel , adj. (nw.lat. essen
fr. essentiet, spr. essansjél) wezent--tidhs,
lijk, tot het wezen eener zaak behoorend
en zonder bet welk iets niet bestaan kan,
volstrekt noodwendig, hoogst belangrijk ; --essentialiën (essentialia), m. pl. wezentlijke deelen, bestanddeelen, de hoofdzaken ;
essentialia constitutiva , de samenstellende
deelen ;
essentialiteit , f. de wezent—

—

—

—

lijkheid ;

—

essentificeeren, nw.lat.

tot essentie maken.

Esseners, z. E s s ae ë r s .
Essito, z. e s i t o.
de naam des muskadel-

est, est, est, lat.
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propter nimium est hic Joannes de Fugger,
dominus mees, mortuus est, d. i. »hij is er,

is er, is er, wegens het te vele is er, is
hier Johannes van Fugger, mijn meester,
overleden," welk grafschrift nog in de kerk
San Flaviano aldaar te zien is.
Estacáde, f . fr. (sp. estacada, van 't
sp. en provene. estaca, oudfr. estaque, estache , it. stacca, paal, van ons staak ,
hoogd. staken, eng. stake, angels. staca) het
paalwerk, staketsel, om eene haven, rivier,
enz. af te sluiten, te versperren.
Estádo, m. sp. (= lat. status, eig. eene
manslengte) eene lengtemaat van 6 voet.
Estafétte, f. (it. staffetta, v. staffa,
stijgbeugel, v. 't oudhoogd. staph, stapho,
stap f, stap, tred, schrede, stephan, stappen) een rijdende postbode, een koerier, die
de brieven slechts van den eenen post naar
den anderen brengt; ook de bijzondere renbode voor eene spoed vereischende zaak.
Estaménto, m. sp. (mid.lat. stamenturn, v. 't lat. stare, staan), eig. de stand :
de rijks- of standenvergadering, pi. estaméntos, de beide kamers der volksverte
-genwordis
Spanje.
Estaminet, n. fr. (spr. —nè; eig. de
standplaats, het oord van oponthoud, ver
estamen. oudfr. estement,-klw.van'tproec
stand, toestand, van 't lat. stare, staan) ta
rookvertrek, herberg, gelagka--baksmer,

mer.
Estampe, f. fr. (spr. —estánp' ; it.
stampa, v. 't fr. estamper, étamper, sp. etampar, it. stampare, stempelen, afdrukken,
v. h. duitsch stamp fen, ons s t a m p e n, stempelen ; een stempel, enz.) eene koperen plaat,
een koperafdruk ; ook een werktuig van smeden, horlogiemakers e. a. om gaten te slaan.
Estáneia, f. sp. (v. estar, zijn, zich
ophouden), in 't algemeen woning, verblijf;
inz. eene hoeve of boerderij in Zuid-Amerika.
estatuto real, in. sp. (spr. u =oe) koninklijke grondwet, de door liet ministerie Martinez de la Rosa, in 1 83t op aandringen
van de regentes Christina gegeven, waardoor
eene beperkte constitutioneele staatsregeling
met twee kamers ingesteld werd.
Esterlin, n . fr. (spr. —lèn ; vgl sterling) een oud fr. goudsmidsgewicht van 2 8
grein, 6 _^ mark; ook eene oude fr. zilve-

ren munt; --- esterling , m. een belgisch
gewicht = 21ir ons.
Esthen, m. pl een volksstam in Esthland en noordelijk Lijfland, ruim een half
0
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millioen sterk, de eigentlijke oorspronkelijke
bewoners dier landen; de iEstyers van Tacitus, die deze echter verkeerdelijk voor
Germanen hield, waarsch. oostlandbewoners.
Esther (hebr. Estêr, gr. Estiaér, van 't
perz. sitareh = gr. a-stér, eene ster) vr.
naam : de ster; inz. de gemalin van koning
Ahasveros of Xerxes, die vroeger Hadassáh
of myrte heette.
estimeeren, fr. (estimer) z. ae s t im e e r e n ; -- estime, f. (spr. estíém) ach
hoogachting, waardeering; Mar. de ra--ting,
ming of schatting van den weg, dien een
schip heeft afgelegd , het gegist bestek;
— estimable, adj. schathaar, achtenswaardig.
Estíve, f. fr. het evenwicht van een
schip, de evenwichtigheid, zoodat de eene
zijde even zoo veel weegt als de andere ; —
estiveeren (fr. estiver, sp. estivar, v. 't
lat. stip ire, stappen, samenpersen) op beide
zijden even zwaar beladen ; ook : de lading
in elkander persen.
est modus in rebus, z. ond. :n o d u s.
Esto, m. eene lengtemaat op Sumatra,
ongeveer eene (oude) ei.
Estocade, f. fr., eig. eene soort van
lange stootdegen (van estoc, stootdegen
stok), een dringend aanzoek om leening of
voorschot , voorname bedelarij , bedelbrief,
brandbrief.
Estomihi, m. lat. de zondag voor de
vasten, als wanneer de lat. kerkmis begint
met de woorden : esto mihi in Deum protectórem, wees mijn beschermgod, enz., Ps.31,3.
Estompe, f. fr. (spr. estónp') Pict. een
doezelaar, een samengerold stukje papier of
zeem, om daarmede droge verwen uit te
wrijven ; — à l'estompe, met den doezelaar
gemaakt, gedoezeld ; — estompeeren
(estomper; waarsch. v. het duitsch stump fen, s t o m p e n, afstompen, oudhoogd. stumphan), op eene teekening de verwen dik
opdragen om dan door het verwrijven daarvan licht en schaduw voort te brengen,
doezelen ; — dessin estompé, eene gedoezelde teekening.
Estopilla, f. sp. (spr. —pí-lja ; verMw. van estopa, werk, grof lijnwaad — lat.
stuppa) een sluijerdoek.
estoqueeren (spr. estok—), fr. (estoquer; vgl. e s t o c a d e) den geweerloop sluiken, om hem de noodige lengte te geven.
Estrade, f. fr. (sp. estrado, provene.
estrá voor estrat, it. strato, oorspr. een tapijt op den vloer en Bene met een kleed
bedekte plaats in de kamer om bezoek te
ontvangen, v. 't lat. stratum, dekkleed, kussen, peuluw, v. sternére, uitspreiden, weleer
ook de groote weg, straatweg, mid.lat. estrada, it. strada, v. 't lat. strata scil. via,
van daar ook het hoogd. strasse, ons s t r a a t)
eene verhevenheid of verhoogde plaats van
den vloer eener kamer, een optred, eene
hoogte v oor een praalbed, troon, enz. ; ook
1

uitstek ; het verhoogde gedeelte van de
sluiskamer of van de ruimte tusschen twee
sluisdeuren.
Estragon, m. fr. dragon, een bekend
welriekend moeskruid bij salade, keizerskruid,
keizersalade.
Estrapáde, f. fr. (sp. estrapade, ital.
strappata, van strappare, met geweld voortrukken) 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 gelijktijdig steigeren en uit
paarden ; — estrapadeeren-slander
(fr. estrapader) wippen, de straf der wipgalg doen ondergaan ; steigeren en uitslaan
(van paarden).
Estrátto, m. it. ( lat. extráctus, fr.
eitrait) een uittrek, eenvoudige lottowinst.
estropiëeren, fr. (estropier, it. stroppiare, storpiare ; misschien verwant met het
gr. stréphein, draaijen, verrekken) kreupel
maken, verminken, verlammen ; — ge ë st r o p i ë e r d, adj. verminkt, verlamd ;estropié, m. een verminkte, kreupele.
et, lat. en fr., en.
Etablage, f. fr. (spr. —blaazj' ; van
établer, en dit v. 't lat. stabuláre, stallen ;
fr. étable = lat. stabulum, stal) bet stalgeld ; het sta- of marktgeld der kramers ;
ook de ruimte tusschen de lamoenboomen
van een voertuig.
etablisseeren, fr. (établir, van 't lat.
stabilire, vast maken, bevestigen) vaststellen , grondvesten, grondleggen, aanleggen,
oprichten, tot stand brengen, b. v. een
handelshuis, eene fabriek, enz. ; zich etablisseeren, zich nederzetten, vestigen,
met der woon nederslaan ; — etablissemént, n. (spr. bli-s'mán) de oprichting,
vertiging van een handelshuis, enz., grond
inrichting; stichting, gesticht tot-legin,
algemeen nut; de nederzetting, vaste woonplaats; de verzorging.
Etacismus, n. nw.lat., z. ond. i t acismus.
Etage, f. fr. (spr. eta-zj'; provenc.
estatge, it. staggio, woning, mid.lat. estagium, stagium, als ware 't lat. stat)cus voor
status, statio, stelling, standplaats, verblijfplaats, v. stare, staan, provene. estatga,
woning, mid.lat. estaga, estagga, woning,
verdieping) de ruimte tusschen twee bevloeringen van een gebouw, de verdieping; —
bel etage, de verdieping onmiddellijk boven de woning gelijkvloers (rez de chaussde),
de eerste verdieping ; — d'étage en étage,
spr. —an—) al hooger en hooger ;— etages–gewijs, verdiepings-, trapsgewijs;—
etagère, f. (spr. etazjèr) eene trapstel
een nieuwerwetsch stuk huisraad,-ladje,
bestaande uit boven elkander geplaatste horizontale plankjes, om daarop voorwerpen
van dagelijksch gebruik te plaatsen ; —
etageeren (spr. etazj—) verdiepingsgewijs oprichten, stellen.

ETALEEREN
etaleeren, fr. (étaler, v. é tal, kraam,
vleeschbank, oudfr. en provene. estal, ver
ons stellen, stal, enz ) uiteen-wantme
leggen, uitspreiden, uitkramen ; ten toon
stellen, laten zien, uit ijdelheid of pronk
; — etalage, f. (spr.-zuchtveron
etalá-zj') het uitleggen, uitzetten, uitkramen en oppoetsen der waren ; de tentoon
pralerij ; de ten--steling,vromak
toongestelde, uitgekraamde waren.
Etalon, 1) m. de ijkmaat, de maat of
bet gewicht, waarnaar de andere geijkt
worden, proefmaat, proefgewicht, standaard;
— etalonneeren, ijken, eerre maat of
gewicht wettelijk bepalen ; — etalonna ge, f. (spr. —ná-zj') de ijking, ijk , het
ijkloon ; — etalonneur , m. de ijkmeester.
Etalon, 2) m . fr. een springhengst.
etameeren, fr. (étamer, van étain, tin,
provenc. estanh, sp. estanho, it. stagno, V.
't oudlat. stagnum, voor stannum) vertinnen,
met tin overdekken ; — etamage, f. (spr.
—má-zj') liet vertinnen, de vertinning; —
etameur, m. de vertinner.
Etamíne, f. fr. (provenc. estamenha,
it. stamigna, V. 't lat. stamineus, uit drad en bestaande, v. stamen , draad , weefketting, schering) , e s tem ij n , zeefdoek ,
eene dunne wollenstof; eene haren zeef
tot teems.

etanconneeren, (spr. etans—), fr.
(étanconner, V. étancon, etance, estance, stut,
schoor) onderschragen, schoren, stutten.
Etang, m. fr., oorspr. estang, van 't
lat. stagnum, stilstaand water) een vijver;
ook de naam van groote binnenwateren
aan de kusten van Frankrijk, die , door
kustrivieren ontstaan, in de zee uitkomen.
Etape, f. fr. (weleer estape, estaple,

van het duitsche s t a p e 1) de stapel, sta
waar de goederen opgeslagen wor--pelats,
den ; het magazijn van den leeftocht der
doortrekkende troepen, de marschvoorraad,
de marschproviand ; de rust- of verver schingsplaats; de plaats der overnachting,
het nachtkwartier; — droit d'étape, z. droit;
— etapier, m. (spr. —pjé) een proviandmeester, leeftochtbezorger, pachter of bestuurder eener e t a p e.
Etat, m. fr. (spr. eta ; weleer estat,
van 't lat. status) de staat, stand, toestand,
gesteldheid, inrichting; lijst, naamrol, register, staat of overzicht, b. v. van ontvangst en uitgaaf; de staf (van een regement) ; de voet, waarop iemand leeft ; bet
rijk, de staat ; de verschillende orden of
rangen, waaruit eene natie, een gewest is
samengesteld, de standen, b. v. etats van
van Frankrijk, de 3 standen, n. 1. geestelijkheid, adel en tiers–etat (spr. tjersetá)
of burgerstand ; — états généraux, m. pl.
(spr. —zjenerd), de algemeene of generale
staten, de uit de afgevaardigden des adels,
der geestelijkheid en des burgerstands zamengestelde landsstenden in Frankrijk se-

-
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den aanvang der I &de eeuw tot in 161& ;
— état – major, m. (spr. —mazjór) Mil.
de generale staf, samengesteld uit officieren,
ingenieurs, enz., belast met de onderscheidene diensten.
et cetera, z. ond. ceterus.
Eteignoir, m. fr. (spr. etènjoar ; van
éteindre lat. exstinguére, uitblusschen)
een domper ; klein trechtervormig werktuig
om de kaars uit te blusschen ; — chevalier
de l'éteignoir (sj'waljé—), ridder van den
domper, vijand der verlichting, o b s c u r a n t.
etendeeren (spr. etand---), fr. (étendre), z. e x t e n d e e r e n;— etendue,f.
(spr. eta)idu') de uitgestrektheid, wijdte,
grootte, duur ; ruimte.
Eteostiehon, n . gr. (v. étos, gen. éteos,
het jaar), z. v. a. chronostichon.
Eternal, n . fr. (provene. eternal, later
lat. aeternalis, eeuwig durend, onvergankelijk, dus geheeten wegens hare duurzaamheid; vgl. everlasting) eene dunne,
gevolde, gestreepte wollen stof uit kamwol.
eternel, fr. (van 't later lat. aeternalis voor aeternus) eeuwig, altijddurend, onvergankelijk, onophoudelijk; — eternelle,
fr. Bot. de niet verwelkende bloem, regen -,
winter-, stroobloem, i m m o r t e l l e; —eternizeeren (fr. éterniser), vereeuwigen ; op
de lange baan schuiven.
Eteziën, pl. gr. (eíésiai, v. étos, jaar),
etezinische winden, m. p1 . jaarlijks
waaijende koele winden gedurende de honds dagen.

Ether, enz., z. a ether.
Ethiek, ethika, f. gr. (ethik^, v. éthos,
gewoonte, zeden) de zedeleer, leer der deugden ; — ethicus, m. een deugd- of zede leeraar ; — éthiseh, adj. tot de zedeleer
behoorend, zedelijk, m o r a 1 i s c h — ethi ;

kotheologie, f. eene op de zedeleer gegronde godsleer.

ethmoidálisch of ethmódisch,
gr. (van éthmós, zeef, doorslag) Med. zeef•
vormig of tot het zeefbeen behoorende ; —

ethmoïdaal been of ethmdidéum,
n. (v. 't nw.lat. rthnzoïdeus, gr. éthmoeidés,
zeefvormig) het zeefbeen, een schedelbeen,
welks bovenvlakte vele gaatjes heeft.

Ethnáreh, m. gr. (van éthnos, n. het
volk), een volksbeheerscher ; rechter en oudste onder de Joden ; stadhouder, regent of
bevelhebber eener provincie; — ethnareh1.e, f. het stadhouderschap ; — ethnograaph , m. een volkenbeschrijver ;ethnographie, f . de volkenbeschrijving,
geschiedenis der volken ; — ethnographiseh , adj. naar de volkengeschiedenis,
d. i. zoodanig, dat de geschiedenis van elk
bijzonder volk afzonderlijk behandeld wordt;
vgl. synchronistisch — ethnologie, f. volkenkunde ; — ethnisch , adj.
heidensch (dewijl bij de christenschrijvers
der middeleeuwen alle niet -Christenen en
niet-Joden bij voorkeur éthnP, lat gerstes,
volkeren, heelen); — ethnici, pl. heidenen;
;
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n. het heidendom, het
geloof aan vele elkander gelijke of ook ondergeschikte goddelijke wezens.
Ethos, n. gr. (ethos) zedelijke gemoedsgesteldheid of denkwijze, vgl. karakter;
— ethographie en ethologie, f. de
zedenschildering, de beschrijving of voorstelling der zeden en gewoonten ; — ethográphisch en ethológisch, adj. zeden schilderend, zedenbeschrijvend; — ethokratie (spr. t=ts), f. zeden- of deugden heerschappij, eene staatsinrichting, waarin
de zedelijkheid of moraliteit de enkele wetgeefster en gebiedster is; — ethopeeie,
f. de navolging of schildering van de zeden
of het karakter van een ander.
etiam si omnes, ego non, lat., wanneer
ook allen (het billijken), ik (echter billijk
het) niet.
etique, fr. (spr. etiek'; ontstaan uit
hectique, z. h e k t is c h) teringachtig, uitterend.
Etiquette, f. fr. (spr. etikélt'; in provinc. fr. estiquete, een toegepunt houtje, v.
't laagd. stikke, stekel, stift, stikken, nw.
hoogd. sterken, ons steken, aanhechten,
vast maken ; V. a. samengetrokken uit de
lat. woorden est hic quaestio) een aanhecbtbriefje, prijsbriefje, opschrift, een aangehecht
strookje papier, waarop de prijs, de soort,
enz. eener waar wordt vermeld ; bet briefje
aan artsenijen, vermeldende den gebruiker
en de wijze van gebruik ; het hofgebruik,
de hofzeden, het hof-ceremoniëel ; het gebruik, gebod, voorschrift der welvoegelijk beid, beleefdheid, de omgangsvorm ; de gebruikelijke bewoordingen in de titels bij
smeekschriften ; — etiquetteeren (fr.
étiqueter) met opschriftbriefjes, enz. voorzien.
Etmaal, n. de tijd van 24 uren, dag
en nacht ; samengetrokken uit eetmaa 1
(gelijk etgroen uit eetgroen), daar de
Ouden slechts één enkel maal des daags
nuttigden. (Bij Kiliaan is etmaal een
schoft of vierde gedeelte van den dag.)
etonnánt, fr. (van étonner, oudfr. estoner, als ware 't lat. extondre, voor altonare, aandonderen, bedwelmen) verwonderlijk, verbazend, wonderbaar, ongemeen.
etouffeeren (spr. etoef—), fr. (étou ffer, oorspr. estou fjeer, v. 't sp. t.0 fo, damp,
stiklucht, gr. t)iphos, rook, damp) verstikken, versmoren, dempen, onderdrukken, uit
; — etouffant, adj. (spr. etoe fán),-doven
verstikkend, versmorend, zwoel ; — etouffade, f. gesmoord vleesch ; — etouffement, n. (spr. etoe f"mán) beklemdheid des
adems.
etoupeeren (spr. etoep—) , fr. (étouper,
van étoupe, provenc. estopa = lat. stuppa,
werk) met vlas- of hennepwerk toestoppen,
verstoppen ; -- etoupade, f. eene vlaswiek.
etourdisseeren (spr. etoerdi-s--), fr.
(étourdir, it. stordire) verdooven, bedwel-
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men, bedremmelen, onthutst maken, ver
; — etourdi, adj. (spr. etoerdí)-blufen
onbezonnen, onbesuisd, lomp, onoverlegd; een
etourdi, een onbezonnen mensch, onbesuisde, plompert, wildzang, losbol ; — à
l'étourdie, op onbezonnen wijze, onnadenkend ; — etourderíe, f. onbezonnenheid,
onoverlegde driestheid, een domme streek ;etourdissement, n. (spr. etoerdi-s'mán)
verdooving, bedremmeling, onthutstheid.
etrange, fr. (spr. etránzj' ; provene. estrant, van 't lat. extraneus, buitenlandsch)
vreemd, zeldzaam , zonderling, wonderlijk,
ongewoon ; — etranger, m. (spr. etranzj' ;
provenc,. estrangier, als ware 't lat. extranearius) een vreemdeling, buitenlander.
Etrenne, f. fr. (van 't lat. strena) het
nieuwejaarsgeschenk ; het handgeld, het eerst
ontvangen geld.
Etróncus, m. gr. (van étron, onderlijf; vgl. o n c u s) Med. een gezwel aan de
onderbuiksstreek.
Etude, f. fr. (van 't lat. stud ) um) Muz.
en Pict. een oefeningsstuk, leerstuk ; vgl.
st u d i ë n; — etudiant, m. (spr. —dián)
een studeerende, student.
Etui, n. fr. (spr. e-twí; provene. estug,
sp. estuche, it. stuccio, astuccio, mid.lat. estugium, v. 't oudhoogd. stucha, mouw, voor
pl. etuis, een koker, foedraal, eene-mouw)
scheede voor allerlei kleinigheden ; een naaldekoker.
Etymon, n. gr. (eig. het ware, van
étymos, é, on, waar, echt ; van daar de
ware, oorspronkelijke beteekenis) de afleiding
en grondbeteekenis van een woord ; — ety-

moloog, etymologicus, etymologist, m. een woordvorscher, woordkenner,
die den oorsprong der woorden nagaat,
hunne wortels opdelft ; ook wel een woordenzifter, purist; --- etymologie, f. de
afleiding, afstamming der woorden, woord
woordafleiding, der-vorscbing,del
woordwortels ; — etymologisch, adj.
tot de woordvorsching behoorende, overeen
daarmede, afleidend, woordvorschend;-komstig
-- etymologikon of ety'mologi–
Cum, n. een woordenboek voor de afstamming of afleiding; — etymologizeeren, woordwortels zoeken, woordafleiden,
woordvorscben.
eu, gr. voorzetsel in vele samenstellingen, z. V. a. wel, goed, behoorlijk, licht,
enz.; bet tegengestelde van d y s.
Eueemie of euhsemie, f. gr. van
haima, bloed) Med. goede gesteldheid des
bloeds.
Eueesthésis, f. gr. (vgl. w s t h e s i s)
welgezindheid, goede gesteldheid des gevoels.
Euanalépsis, I. gr. (vgl. a n a 1 e p s i s)
gemakkelijke of snelle herstelling van zieken ; -- euanaléptisch, adj. gr., wat
gemakkelijk of licht geneest, herstelt.
euánthiseh, g. (v. anthos, bloem) Bot.
schoon bloeijend.
Eubiotiek, f. gr. (van bioen, leven)

EUBULIE
goede levenswijze ; de kunst om goed te leven; z. V. a. diaetetiek (z. ald.),
Eubulïe, f. gr. (van bul, raad) eig.
wijs beraad, omzichtig handelen ; inzicht,
schranderheid.
Eucharistie, f. gr. (van cháris, gunst,
dank) dankzegging, dankbaarheid ; het heilig
Avondmaal of Nachtmaal, de dankbare viering van den dood des Heren; -- eucharistiek, f. de leer van de nachtmaalsviering ; -- eucharistisch . adj. het heilig
Avondmaal betreffende.
Euchéten, m. pl. gr. (euché(ai, van
den sing. euchétés) bidders, bidbroeders.
Euehlorine,f uit het gr . (vgl. c h 1 oor)
z. V. a. het chloor-oxyde-gas.
Euchologium, n. gr. (van euchF, gebed) een gebedenboek; ook z. v. a. a g e n d e.
Euchrcea, f . gr. (eí -chroia) Med. eene
goede gezonde, bloeijende gelaatskleur, het
gezond uitzicht — euchroïseh , adj.
schoonkleurig.
Euchylie, f. gr. Med. de goede gesteld
-heidvancyl(z.us)
Euchymie, f . gr. (vgl. c h tiY m u s en
chemie) Med. de gezonde hoedanigheid
der vochten an het menschelijk lichaam,
goede vochtmenging; — euehymus, n.
liet voedingsap der planten.
Eudeemonie, f. gr. (van e'ac-daímdn,
d. i. eig. een' goeden daemon hebbende, gelukkig) de gelukzaligheid, het welbehagen,
volkomen welbevinden, welzijn; --- eu;

dsemonísmus, n. en eudeemonolog1e, f. de gelukzaligheidsleer, welke de
eigene gelukzaligheid des menschen tot hoofddoel en tot de eerste drijfveder van al zijne
daden maakt; het voortdurend streven naar
de volkomenheid van het menschelijk geslacht ; — eudaemoníst, of eudee-

monoloog, m. een gelukzaligheidsleeraar,
of belijder van de leer der gelukzaligheid;
--- euda monistisch en eud^emo —
nológisch, adj. die leer betreffend, daarin
gegrond.
Eudiapneustie, f . gr. Med. de goede
gesteldheid der uitwaseming.
Eudiobiotiek, f . gr. de kunst om wél
en vrolijk te leven.
Eudíometer, ni . gr. (van eudia; goed,
helder weder) een werktuig ter bepaling
van de hoeveelheid zuurstof, die in eerre
gegevene massa lucht voorhanden is, luchtgehaltemeter, door Priestley in 1772 uit
lucht -gevond;—uimtr,f.e
— eudiométriseh ,-zuiverhdmtng
adj. die kunst betref ende; e u d i o m e t r is c h e stoffen, ligchamen, door welker
verwantschap met de zuurstof deze van de
overige bestanddeelen der lucht wordt afgezonderd.
Eudoxie, f. gr. (van dóxa, meening,
dunk) de goede naam, de goede meening
van anderen omtrent ons; — Eudoxius
of Eudoxia, mans- en vr.naam : de welberoemde, geachte.
;
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Euduranion, n . gr. doorschijnend zon
een door den Engelschman Wal--nestl,
k e r uitgevonden werktuig ter verduidelijking
van den loop der hemelbollen.
Eudynamie , f. gr. (van dynámis,
kracht) Med. de goede gesteldheid der krachten ; ook z. v. a. e u k r a z i e.
Euepie, f . gr. (vgl. epos) welluidendheid in 't spreken, welbespraaktheid. welsprekendheid ; Med. het gezond, bloeijend
uitzicht, welbevinden, het tegendeel van
cachexie.
Euergeet, m. gr. (euergétés) een weldoener ; pi . euergëten, naam van een
naar de Vrijmetselarij gelijkend genootschap
in Silezië, van 17 9 2 tot 1795.
Euexie, f . gr. (van euéchein, zich wel
bevinden) gezond uitzicht, welbevinden.
Eugenius en Eugenia, gr. mans- en
vr.naam : de welgeborene, edele, voorname;
eugenia, ook eene plantensoort; de anjelier-myrthe op de Antillen ; van daar eugenine, f. nagelkamfer.
Euheemie, f. gr. Med. (van haiina,
bloed), z. e u ae m i e.
Euhemerísmus, m. de leer van den
oud-gr. wijsgeer E u li e m e r o s, die de grieksche godheden voor vergode menschen ver
; — euhemerist, m. een aan -klarde
van die meening ; — euhemerís--hanger
tiseh, adj. op dat gevoelen, gegrond, daarmede overeenkomstig.
Eukairie of eukeerie, f. gr. (eukairia, van kairós, het rechte tijdpunt) goede
of gepaste tijd tot handelen
euklástisch, gr. adj. (eícklastos) licht
breekbaar, broos, bros.
Eukrazie, f. gr. (vgl. krasis) Med.
de goede menging der sappen, de gezonde,
naar den ouderdom en het geslacht geëvenredigde hoedanigheid der vaste en vloeibare
deden, het tegendeeel van d y s k r a z i e;
ook gelukkige gemoedsstemming, temperament.
Eukratie (spr. t ts) f. gr. (van kra
tPtn, heerschen) het goede bestuur, de goede
regeering.
Eukrinie, f. gr. (eukrineia) de klaarheid, duidelijkheid ; --adj.
klaar, duidelijk.
eukrítisch , gr. (vgl. kritisch, enz.)
licht te beoordeelen.
Eulabie, f . gr. (eulábeia) de behoed
bedachtzaamheid, angstvalligheid;-zamheid,
--- eulábiseh , adj . behoedzaam, om -

zichtig.

Eulalia, gr. (van lalktn, spreken) vrouwenn.: de welsprekende, welbespraakte ; —
euláliseh, adj. welsprekend.
eulënisch, gr. adj. (van lénos, wol)
van goede wol.
eulíthiseh, adj. gr . (van lithos, steen),
van goeden steen.

Eulogle, f. gr. (vgl. 1 o g o s) verstandigheid in spreken en handelen ; waarschijnlijkheid; ook lofprijzing; zegenwensch, zegen;
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— eulógiseh , adj. verstandig, doelmatig;

Eupepsie, f . (vgl. p e p s i s) de goede
vertering, sterkte der maag; ook lichte ver
licht-terbahid;—upésc,j.
,
verteerbaar.
Euphemia, gr. (van phëmé, rede,
naam), vr.naam : de te goeder naam en faam
staande, beroemde ; — euphemie, f . het
verschoonen door verzachtende uitdrukkingen ; — euphemísmus, m. eene ver
uitdrukking, de-zachtend,vrso
benoeming van een onwelvoegelijk, onaangenaam, hard of treurig denkbeeld op eene
verbloemde of minder aanstootelijke wijze,
b.v. ontslapen voor sterven; ontbinding voor verrotting, kinderziekte
voor pokken, e u m e n i d e n (z. aid.) voor
furiën ; — euphemístisch, adj. ver schoonend, verzachtend, verbloemend.
Euphlogïe, f . gr. de goedaardige pok ziekte, goedaardige ontsteking.
Euphonie, f. gr. (van ph0nP, stem,
geluid) de welluidendheid, schoone klank; —
euphoon, m. een door Dr. C h 1 a d n i in
1 790 uitgevonden speeltuig, uit een aantal
horizontaal liggende glazen staven bestaande
en naar de harmonika gelijkende ; — euphóniseh , adj. wel klinkend , verzachten„i;
euphonische letter, eene ter wille van
de welluidendheid ingevoegde letter.
Euphorbia, f . gr. (eupphorbion, n. van
phorbP, weide, voeder) Bot. een plantengestacht, welks soorten alle een scherp, bijtend melksap bevatten ; eene daarvan is de
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waarschijnlijk ; -- eulogistïa, f. de bezonnen handeling, bedachtzaamheid. — Eulogius, mansn.: de zegenende, z. v. a.
B e n e d i e t u s.
Eulyzïe, f. gr. Chem. de gemakkelijke
oplosbaarheid ; -- eulytisch, adj. licht
op te lossen.
Eumeníden, f . pl. gr. (Eumenides)
Myth. eig. de welgezinden, de welwillende,
goedaardige godinnen, eene euphemistiscehe
of verschoonende benaming van de E r i nn yen of Furiën (z. die woorden); -Eumenie, f . (gr. e'tméneia) welwillend
goedheid ; — euméniseh, adj . wel -heid,
goedig.
-wilend,
eumepódiseh, adj. gr. met duidelijk
te onderscheiden voeten.
eumétrisch, adj. gr. (vgl. metrum) '
goed van versmaat.
Eumolpíden, m. p1. gr., de raden in
het geestelijk gerecht te Athenen.
Eumolpie, f . gr. het goede gezang; —
eumólpiseh , adj. goed zingend.
Eumorphie, f. gr. (eumorphia, van
morph?, gestalte); de goede gestalte, houding;
-- eumOrphiseh, ai l j . welgevormd.
Eumuzle, f gr. (eumusia vgl. m u z e)
schoonheidsgevoel, kunstzin ; -- eumu
vol kunstzin, met kunstzin-zisch,adj.
begaafd.
Eunoéma, f. gr. eene welbedachte bandeling,.
Eunoméma, f. gr. eene wettige han
-deling.
Eunomia, f. gr. (van nomos, wet) eene
der Horen, en de wetgodin, z. T h e m i s;
— eunomie, f. de wettelijkheid, welgeordende staatsinrichting; — eunómisch,
adj. wettelijk, welgeordend.
Eunuch, eunuchus, m., (gr. eun
oechos, eig. bedwachter, van eunP, bed, en
échein, houden, bewaren), fr eunuque,
een gesnedene, ontmande, inz. als opziener
der vrouwen in den harem ; — eunU.chiseh, adj. aan een' gesnedene gelijk ; —
eunuehizeeren, ontmannen, lubben.
euódmisch, adj. gr. (van odmi , reuk)
welriekend; — euodmie, f. de welriekendheid.
Eupeedie, f. gr. (eupaidia), het bezit
van goede kinderen ; — eupeediseh, adj
goede kinderen hebbende ; ook rijk aan kinderen ; — eupoedeutisch, adj. welopgevoed ; — eupoedeuzie, f . de welopgevoedheid.
;

-
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Eupathie, f . gr. (vgl. pathos) het
welbevinden, welbehagen ; de goede gemoeds
stemming, het geduld in lijden ; een toeval,
met weinig gevaar verbonden ; — eupa
gevoelig.
-tisch,adj.
Eupatríden, m. pl. gr. (eupatridai,
v. eu en pátér, vader), de van een' edelen
vader afstammenden, de adellijken van geboorte in 't oude Athenen ; — eupatrí diseh, adj. van edele afkomst, adellijke.

gewone wolfsmelk, honds - of ezelsmelk ; -

euphorbium, n . een hars, dat zich in
vele euphorbia-soorten bevindt.
Euphorie, f . gr. (euphoria, van phérein, dragen) eig. het lichte dragen of ver
welbevinden ; het welbekomen-dragen;ht
eener artsenij, spijs, enz.
Euphradie, f. gr. (van phrádzein, spreken) welbespraaktheid, welsprekendheid.
Euph.razie, f. gr. (van euphrainein)
vervrolijken, verblijden; — euphroz^ne,
f. de vreugde, vrolijkheid, biijmoedigheid;
de vreugdegeefster, eene der drie G r a t i ë n;
ook een vr.naam : de blijmoedige.
Eupncea, f. gr. (eüpnoia, van ppnein,
ademhalen) Med. de goede of lichte adem
-haling.
eupódiseh , adj . gr. (van poes, voet)
met groote of lange voeten.
Euporie, f. gr. (eu-poria, van eu-poros , licht van gang, licht gaande) de vaardigheid, geschiktheid, vlugheid, tegenwoordig
geest bij moeijelijke omstandigheden.-heidvan
Eupraxie, f . gr. (eupraxia, van euprdssein, weldoen, zich wel bevinden) het weldoen, gelukkig leven, welbevinden.

Eupyrion, n. gr. (van ppr, vuur) een
lichtontsteker, een chemisch vuurtuig.
Eurythmie, f . gr. (vgl. r h y t h mus)
de juiste en schoone verhouding, inz. in de
beweging, b. v. in den dans, de muziek,
poëzie, enz., de welluidende overeenkomst;
in 't algemeen de gelijkmatigheid, schoone
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overeenstemming an al de deelen eens ge- de kunst van den arts orn den zieke het
sterven zoo zacht mogelijk te maken.
heels; Med. de geregelde, behoorlijke bloedsEuthezïe, f. gr. (eu-thesia) Med. een
omloop ; -- eurhythmus, m. de regelgoed, sterk ligchaamsgestel.
matige en natuurlijke pols.
Euthymetrie, f . gr. (van euthys, recht)
Euros, gr. of lat. Eurus, ni. de zuidde meting van rechtlijnige figuren.
oostenwind ; Med. het beenbederf.
Euthymïe, f. gr. (van thymós, ziel,
eurykerisch , adj. gr. (van kéras, hoorn)
gemoed) de ziels- of gemoedsrust, opgeruimdmet breede hoornen.
eurykopidopténiseh, adj. gr. ,net heid, blijmoedigheid.
Eutocie of eutokïe, f. gr. (v an tókos.
breeden, sabelvormigen snavel.
eurypygisch, adj. gr. (van pyg?, aars, het baren) het goede of gemakkelijke kinderbaren.
stuit), met breeden stuit.
Eutolmïe, f. gr. (van tólma, vloed) vastEurystheus, m. gr. Myth. een koning
van Mycene, ouder broeder van Hercules, beradenheid, moed ; Med. het vast vertrouwen van den zieke op zijne genezing.
dien hij op de bekende gevaarlijke ondernemingen uitzond (vgl. Hercules).
Eutonia, f. gr. (vgl. toon) vr.naam:
eurystómisch, adj. gr. (van stóma, de welklinkende, kunstmatig sprekende ; —
eutonïe, f. Med. de krachtigheid, vastheid.
mond), breedrnondig, met breeden muil, breeden snavel.
eutrophie, f. gr. (van tréphein, voeden)
Eusárkie, f . gr. (van sari, gevit. sar - de weldoorvoedheid, lijvigheid ; ook gezonde
en rijkelijke voeding.
kós, vleesch) Med. de lijvigheid, gezetheid, gevleesdheid.
Eutropius, gr. (van trópos, eig. wenEuseblé, f. gr. ceusébeia, v. eusebés,
ding; gebruik, gezindheid; enz.) mansn.:
vroom) de vroomheid, godsvrucht, godzaligde goedaardige, goedhartige.
held, kinderlijk vrome gezindheid; EuseEutychius en Eutychia, gr. (van
b^a, vr.naam : de vrome ; Euseb^us, tyché, lot, geluk) mans- en vr.naam : de gelukkige ; — eutyehie, f . geluk, gelukmansn.: de vrome, eerwaardige ; — eusebiologie, f. de aanwijzing tot een godzaligheid ; — Eutychiánen, z. Jako vruchtig leven. b i e t e n —-- eutyehianísmus, n de
Eusemie, f . gr. (eusé ineia, van séma, leer der Eutychianen.
teeken) Med. goed voorteeken, gunstig verEuzelïe, f. gr. (eudzélia, van dzklos,
ijver, enz,) goede of gelukkige naijver, in
schijnsel.
Eusitie (spr. t ts), f. gr. (van sitos, tegenstelling van k a k o z e 1 i e.
Euzoodynamïe, f. gr. (vgl. z o o d yspijs) Med. goede eetlust.
Eusplanchnïe, f. gr. (v. splánchnon, n a m i e) Med. de volkomene gezondheid ; —
euzoodynámisch, adj. tot eene vol ingewand) Med. goede gesteldheid der ingewanden. komene gezondheid behoorende.
Eustachius en Eustachia, gr. (van
Eva, hebr. vr.naam : (gr. Eua, Eva,
;

stáchys, aar), mans- en vr.naam : de aren-

hebr. Chawáh, eig. leven, van cháwáh, le-

rijke, vruchtbare ; —eustaehisehe buis, ven): de levengevende, moeder der levenden;
buis van Eustachius, (tuba Eusta- ook voor vrouw in 't algemeen, inz. eene
chidna), de verbindingsbuis tusschen de trom- nieuwsgierige, zinnelijk begeerlijke vrouw;
melholte van het oor en de keel, zoo ge- — Evelzna , verklw. van Eva , moe
naar den geleerden ital. geneesheer dertje.
-hetn
evacueeren, lat. (evacuáre; vgl. va en ontleedkundige E u s t a c h i (gest. te
Rome 1574).
CUUUzm) ruimen, ledigen, afvoeren ; -- evaEustathius en Eustathia, gr. mans- euantia, n. pl. Med. afvoerende, ruimende
middelen; — evacuátie (spr. t=ts), f.
en vr.naam, de gezonde, sterke.
Eustochius en Eustochia, gr. (van de ontruiming, ontlediging; afgang; — evacuatie–contract, n. het ontruimingseustóchos, goed treffend, scherpzinnig) mansverdrag.
en vr.naam : de vernuftige, scherpzinnige.
Eustorgius en Eustorgia, gr, (van
evageeren, lat. (evagtri; vgl. v a ge er e n) uitweiden, afdwalen, rondfladderen ; —
stérgein, beminnen) mans- en vr.-naam : de
evagátie (spr. t ts), f. (evabatto) de afveelgeliefde.
zwerving, afdwaling, verstrooijing.
eustylisch, adj. gr. (van stylos, zuil)
evagineeren, lat. (van vagina, scheede)
met schoone zuilen voorzien ; — eusty –
uit de scheede halen.
lon, n. Arch. een gebouw met schoone
evalesceeren, lat. (evalescere) grooter
zuilen, d. i. welks zuilen 2 4 zuildikten van
of sterker worden, toenemen, de overhand
elkander afstaan.
krijgen ; in waarde stijgen.
Eutérpe, f. de verheugende, eene der
evalueeren, f . (évaluer) , evalveeMuzen (z. ald.).
Euthalia, gr. (van thállein, groenen, ren , mid. lat. (vgl. v a 1 v e e r e n) aanslaan,
schatten, waardeenen, berekenen ; — eva bloeijen) vr.naam : de liefelijk bloeijende,
luátie, evalvátie (spr. t ts), f. de
schoon groenende.
schatting, waardeering, prijsbepaling, waarde
Euthanazie, f. gr. (vgl. t h a n a t 05)
of koers van munten, enz.; de aanslag.
een lichte, zachte dood, het ontslapen ; Méd.
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Evan, gr. (euán) het jubelgeroep der
bacchantinnen; ook een bijnaam van Bacchus, z. aid.
evanesceeren, lat. (evanescére) ver
evanescéntie (spr. t= ts),-dwijne;
f. nw.lat. het verdwijnen, de verdwijning.
Evangelium, n. gr. (eu-angélion, van
eu, z. aid., en ángelos, bode, angelic, tijding)
1) de goede, blijde tijding of boodschap, n. 1.
dat in Jezus de beloofde redder (Messias)
verschenen is; 2) het Nieuwe Testament of
de verkondiging des heils, de verblijdende
christelijke leer; 3) pl. evangeliën, de
gedenkwaardigheden uit het leven en de leer
van J. C. ; — evangeliën-harmonie
of harmonie der evangeliën, f. de
vergelijkende samenstelling der vier evangeliën ; — evangelist, m. eig. een blijde
vreugdebrenger,; een schrij--bodschapreng,
ver der gedenkwaardige voorvallen uit het
leven van Jezus, levensbeschrijver van J.;
een der vier evangelisten ; — evangelisch, adj. met de leer van J. overeenkomstig, christelijk, inz. het evangelie als
eenigen geloofsgrond erkennende, b. v. e v a ngelische christenen, ev. kerk, enz.;
vgl. protestant; -- evangeliarium
of evangelistarium, n. in de oude kerk:
bet boek, waarin de evangeliën stonden ; —
evangeliër, m. in de r. kath. kerk: de
persoon, die het evangelie afzingt.
evaporeeren, lat. (evaporiire, van vapor, damp) verdampen, uitdampen, vervliegen, verrooken, zweeten, uitwasemen ; een
geëvaporeerd mensch, iemand vol
wonderlijke grillen en inbeeldingen ; — eva
adj. nw.lat. verdampbaar, ver--porábel,
vliegbaar; — evaporátie (spr. t=ts), f.
lat. (evaporatio) de uitdamping, verdamping,
verrookirig, afdamping, het doen vervliegen
van vluchtige deelen door middel der hitte;
— evaporator, m. de afdamper, een
werktuig, waardoor de uitdamping van het
zoutwater in de zoutpannen bevorderd wordt;
— evaporatorium, n. een verdampingsmeter.
Evázie, f. nw.lat. (evasio, van evadére,
ontkomen) de ontwijking, ontkoming, het ontwijken, ontsnappen, ontvluchten, doorgaan;
ook eene uitvlucht, een voorwendsel ; —
evazief of evazórisch, adj. ontwijkend,
uitvluchten zoekend of makend.
Evéctie (spr. tl ts), f. lat. (evectio,
van eve/ire, uit-, afvoeren) het opstijgen, opwaartsvaren; Astron. de grootste der ongelijkheden of schijnbare onregelmatigheden, die
de loop der maan op bare elliptische baan
om de aarde toont, en waarvan de grond
ligt in den storenden invloed, dien de zon
op de maan uitoefent; haar grootste bedrag
is 1 ° 16' 30".
evelleeren, lat. (evellére) uitrukken,
uittrekken, uitroeijen, ontwortelen.
Evenemént, n. f. (spr. evèn'mán; van
't lat. evenire, zekeren uitslag hebben, gebeuren) de uitkomst, afloop van eene zaak

—

EVIDENT.
of voorval ; het voorval, de gebeurtenis, inz.
eene gewichtige ; de toedracht eener zaak.
Eventail, m. fr. (spr. ewantálj; van
éventer, toewaaijen, v. vent lat. ventus,
wind ; provenc. ventalh, it. ventaglio) de
waaijer; -- en éventail, in de gedaante eens
waaijers, waaijervormig uitgespreid.
eventileeren, lat. (eventili re; vgl. v e nt i 1 e e r e n) door luchttrekking of tocht zuiveren, luchten ; — eventilátie (spr. t =ts),
f. nw.lat. de luchting, de zuivering door
luchttrekking.
evéntus, m. lat. (van eventre; vgl. e v en e m e n t) de uitslag, het gevolg, de werking;
het toeval, voorval, de gebeurtenis; e. stultórum magister, sprw.: de uitslag of de ondervinding is de leermeester der dwazen ; in
omnem evéntum, in elk geval ; — eventueel, adj. et adv., als adverb. ook eventualiter, nw.lat., naar het plaats grijpende of
mogelijke geval ingericht, voor het geval,
dat dit of dat plaats beeft, in voorkomend
geval, gebeurlijk, mogelijk; ook bij wijze van
voorzorg, van voorwaarde; — eventualiteit, f. het plaats hebben van een mogelijk geval.
evergeteeren, fr. (van vergettes, borstel) uitborstelen ; afrossen, duchtig doorhalen.
Evergetes of Evergeet, m. gr. (euergétPs) de weldadige, bijnaam van een' koning
Ptolemams van Egypte; in 't algemeen een
weldoener, iemand, die zich door weldaden
jegens de menschen verdienstelijk maakt; —
evergéten, m. pl. eennaar dat der Vrijmetselaars gelijkend genootschap in Silezië van
1792 tot 1795.

Everhard en Everhardíne, oudd.
mans- en vr.naam: eig. sterk als een everzwijn ; de krachtige, krachtvolle, sterke.
Everlasting, n. eng. (spr. évver—;
d. I. altijddurend ; vgl. eternal) of ever–
last, n. eene lichte, sterke wollen stof.
everteeren, lat. (evertére) omwerpen,
omstorten, omstooten, omkeren, verwoesten,
vernielen ; — eversie, f. (lat. eversio) de
omverwerping, omkering, vernieling, ver
— eversief,-woesting,fmr;
nw.lat. adj. omstortend.
evertueeren (zich), fr. (s'évertuer;
van vertu =lat. virtus, mannelijkheid, kracht,
dapperheid, deugd) zich door oefening bekwamen of meer geschiktheid, vaardigheid
verwerven, groote pogingen doen, zich tot
iets loffelijks aansporen, alle krachten te werk
stellen, zijn best doen, zich beijveren.
evestigeeren, lat. (evestiglire, van vestigium, voetspoor) opsporen, uitvorschen ; —
evestigatio (spr. tio=tsio), f. nw.lat. de
uitvorsch-ing, opsporing.
e. vestiglo, z. ond. v e s t i g i ë n.
Eviáden, f. pl. naam der bacchantinnen, naar E v i u s, bijnaam van Bacchus.
Evietie, z. ond. e v i n c e e r e n.
evident, adj. lat. (ev)dens, van vidare,
zien) oogensenijnlijk, blijkbaar, klaarblijkelijk; in het oog vallend, zonneklaar, middag-

EVIGII1EEREN
klaar, duidelijk. openbaar, handtastelijk, on-

tegenzeggelijk ; — evicientie, f. (evidentia)
do, oogenschijnlijkheid, de openbare, in 't oog

—
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ontwikkeling, ontvouwing; Mil. de beweging, zwenking van eenen troep tot oefening
of vOór den vijand; de bewegingen eener
vloot op zee; Muz. de omkering der stemmen in het dubbele contrapunt, — evo-

loopende zekerheid, klaarheid, duidelijkheid,
handtastelijkheid, klaarblijkelijkheid.
evigileeren, lat . (evigilydre) waken, ont- lutie-eseáder, n. eene vloot, die door
vaak veranderde stellingen den vijand nabij
waken, zich ergens vlijtig en naarstig in
zoekt te komen ; — evolutie – marseh,
gedragen, iets zorgvuldig bearbeiden ; —
m. een marseb met zwenkingen; — evoevigilãtie, (spr. t—ts; later lat. evigilutie– theorie, f. Pill s. de ontwikkelatio) het waken, ontwaken.
evinceeren, lat. (evince, eig. over- lingsleer, volgens welke men aanneemt, dat
de ligchamen zich door zich zelven voort overtuigen, overreden, bevy ijzen, stawinnen)
planten, en dat reeds in de eerste menscheven ; Jur. borgtocht stellen, borg blijven ; ook
lijke of dierlijke ligchamen de kiemen voor
van het bezit ontzetten, den eisch ontzeggen,
al de volgende voorhanden waren,
afwijzen ; — evincent, m. (lat. evíncens)
wie langs den weg van een rechtsgeding evomeeren, lat. (evornére; vgl. vuiemand eene zaak betwist — evincibel, meeren) uitspuwen, uitbraken; — evOadj. nw.lat., bewijsbaar, te overtuigen ; — mítie (spr. t = ts), t. nw.lat. de uitspuwing,
evíctie (spr. t ts), f. lat. (evictio) de liet uitbraken.
Evovae, n. lat., de zes klinkletters uit
borgtocht, borgstelling; schadevergoeding ; ook
seculorum amen, nl. e, u, o, u, a, e, de tode
gerechtelijke ontzetting des koopers van
nen, waarin bij de oude koraalmuzlek die
eenig
goed uit het bezit daarvan, de ontslotwoorden gezongen werden.
zegging; evictio expressa, uitdrukkelijke borgevulgeeren, lat. (ev ulpure, van vulgus,
tocht; e. solénnis, plechtige borgtocht; e.
zwijgende, in den aard der zaak lig - volk) uitstrooijen, ruchtbaar maken, versprei tacita:
den, onder de menschen brengen ; — evulgende borgtocht ; evi-ctiónis praestat^ o, f. de
gátie (spr. t=ts), f. nw.lat. de ruchtbaar borgtocht of gehoudenheid des verkoopers
making, nieuwsverspreiding.
om
den kooper schadevergoeding te geven,
EvUlzie, f. lat. (evulsio, van evellére)
wanneer
hem de gekochte zaak door eene
;

rechterlijke uitspraak wordt ontzegd.
evireeren, lat. (evirdre, van vie, man)
ontmannen ; — evir>tie (spr. t=ts), f. de
ontmanning.

eviseereeren,

lat . (evisceri re, van vis ingewand) het ingewand uithalen, ont-

céra,
wgen.

eviteeren,

lat. (evitiire) vermijden, ontvlieden ; — evitabel , adj. vermijdbaar; — evitatie (spr. tie=tsie), f.
(evitatio) de vermijding.

wijken,

evíva, it., z. v. a. vivat!

evoceeren, lat. (evocicre, v. vocdre,
roepen) oproepen, uitroepen, indagen ; be-

zweren,

f.

bannen ; — evoeátie (spr. t=ts),
(evocatio) de oproeping. inroeping, eene

der Ouden, waardoor zij de tegen woordigheid der goden inriepen; de indaging
voor eene buitenlandsche, eigentuk onbevoegde rechtbank; evocatgo inferórum of mor tuórum, het bezweren of oproepen (cite e r e n) der overledenen, de doodenbezwering;
— evocatorium, n. een indagingsschrij-

ceremonie

ven.

Evoë, lat. (eig. eva, van 't gr. eudi)
de jubelkreet der bacchantinnen, vgl. e v an.
evolveeren, lat. (evolvére; vgl. v o 1v e e re n) ontwikkelen, ontvouwen, uiteen
slaan, zich uitbreiden, zich openen ; — evolute,
f.
(evoluta, scil. linea) en evolvente, f. Geom. de afgewikkelde en afwikkelende lijn, zekere kromme lijnen, die
door ontwikkeling uit andere ontstaan ; door
Huygens
werd hare theorie, die ook in
de
praktijk van nut is, in de wetenschap
ingevoerd en later door E u l e r verbeterd;
—

evolutie (spr. t

ts), f. (evolututo) de

de uitrukkinl.
Ewald, oudd. mansn. (ê -walt, v. 't oud hoogd. gwa, !ha, ê, de wet) die voor de wet
waakt, vetbestuurder.
ex, gr. voorzetsel vóór klinkletters, z. v. a.
ek, z. ald.; — ex, vóór medeklinkers ook
enkel e, lat. uit, van, als voorzetsel in sa menstellingen overeenkomende met het nederd. uit, op, ont, ver; in latere samenstel lingen ook z. v. a. gewezen, voormalig,
wijlen, b. v. exminister, eijezuïet,
e x k e i z e r, enz., voormalig of gewezen minister, jezuïet, keizer, enz.

ex abrupto, z. abrumpeeren.
exacerbeeren, lat. (exacerbi re; vgl.
acerb) verbitteren, verergeren ; — exaeerbátie (spr. t ts), f. nw.lat., de verbittering; Med de toeneming, verergering
van eerre periodische ziekte, het tegengest.
--

van remissie.
Exacervtie (spr. t=ts), f. nw.lat.
(van acerviire, ophoopen) de ophooping.

exacesceeren, lat. zuur worden.

eXáet, adj. lat. (exáctus, a, um, van
exigtre, uitdrijven, tot stand brengen, eindigen, naauwkeurig, zorgvuldig, stipt, puntelijk, naauwgezet, oplettend, juist, overeenstemmend, volkomen ; exacte wetenschappen, zulke, die naar naauwkeurig
bepaalde en streng bewezene waarheden
streven, alzoo inz. die gene, bij welke de
mathesis hare toepassing vindt, zoo als de
werktuigkunde, sterrekunde, natuurkunde,
enz . — exactitíude, f. fr. naauwkeu
;

righeid, juistheid, stiptheid, regelmatigheid,
zorgvuldigheid, oplettendheid; - excretie
(spr. t ls), f. lat. (exact).'o) de invordering,
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afpersing, knevelarij ; — exactor, of fr.
exacteur, m . een schuldinvorderaar, geldheifer, ontvanger der rechten, gaarder, gaar meester : de houder of vertooner van eenen
wissel ; een afzetter, knevelaar.
exacueeren, lat. (exacuére; vgl. a c ue e r e n) scherpen, slijpen, spitsen ; tergen.
ex adverso, z. ond. adversus,

hoor; inz. het schoolonderzoek, de proefne-ming der gemaakte vorderingen ; — examentestium, het getuigenverhoor; — ex. rigzrósum, streng onderzoek of verhoor; —
examineeren, (lat. examini re), beproe-

Exoematosis , eremie , enz. , z.

m. die het onderzoek moet ondergaan ; —
examinátor, m. die het onderzoek doet,
de onderzoeker, ondervrager, uitvrager; —
examinatorium, n. eene vereeniging
tot onderzoek ; eene voorbeproeving of beproevende onderwijzing op hoogescholen.
ex annussim, lat. naar het richtsnoer, naauw
keurig.
Exanastomósis, f. gr. (vgl. a n as t o m o s i s) Med. eene ziekelijke ver`vijding,
inz. der bloedvaten, met ontlasting van bloed.

exaimatosis, enz.
Exeequátie, f. lat. (exaequatto; vgl.
aequus) de gelijkmaking, vereffening.
ex aequo et Bono, z. ond. aequus.

Ex eresis, z. exairesis.
exeestueeren, lat. (ex-aestuare) opkoken, opbruischen, zich hevig vertoornen.
exaggereeren, lat. (exaggerdre, van
agger, dam, dijk, wal) fr. exagereeren
(exagérer; spr. ekzazj--); eig. opdammen, ophoopen ; van daar : overdrijven, vergrooten ;
— exaggerátie (spr. t=ts), f. (lat. exaggeratio) de overdrijving, vergrooting eener
zaak ; — exaggeratórisch, adj. nw.lat.
vergrootend, overdrijvend.
exagiteeren, lat . (exagitire; vgl. a g i
plagen, kwellen, tergen,-tern)ous,
afmatten ; — exagit tie (spr. tie=tsie),
f. nw.lat: de verontrusting, de terging, kwelling, bespotting, plagerij ; — exagitátor,
m. de berisper, doorhalen.
Exagóge, f. gr. (exagDg") het uit- of
wegvoeren ; de uitvoer; het verhuizen, einde,
de dood.
Exairm.atósis of exaematósis, f. gr.
(van haima, bloed) Med. de bloedbereiding;
het bloedig - worden ; — exaimie, f. het
bloedgebrek, de bloedeloosheid, verbloeding;
-- exaimon, m. een volbloedige ; —
exaimos, ad). ledig van bloed, verbloed.
Exairesis of exaerésis, f. gr. (van
exairéin, uitnemen) de uittrekking, b. v. van
eenen steen, van de staar ; de uitneming,
b. V. van de ingewanden.
Exalláxis, f. gr. Méd. het bederf, de
ontaarding eener zelfstandigheid.

Exálma, n. of exálsis, f. gr. Med.
de plotselinge ontwrichting van een been,
inz. van eenen ruggewervel.
exalteeren, lat. (exaltfire, fr. exalter,
van 't lat. altos, hoog) verhoogen, overprikkelen, overspannen, verhitten, verrukken;
geexalteerd, adj. verrukt, ontvlamd, overspannen, in hooge gespannenheid van geest;
-- exaltádos, in. pl. sp. eene overspannen politieke partij in Spanje tijdens de revolutie; van 1820, in tegenst. met de mod e r a d o s; — exaltatie (spr. tie=tsie),
f. lat. de verhooging, verheffing; inz. de
gemoeds-, geestverheffing, geestvervoering,

begeestering; overspanning.

Examblóma, n., examblósis, f.
gr. de vroegtijdige geboorte, miskraam.
Examen, n., pl. examina, lat. (uit
exagmen ontstaan, van exagere voor exigere,

uitdrijven, onderzoeken) het onderzoek, de
befi ^,^^ ing, toetsing, ondervraging, het ver-

ven, onderzoeken, uitvorschen, uitvragen,.
uithooren, ondervragen, verbooren ; naauwkeurig beschouwen ; — examinandus,

-

Exanastrophe, f. gr. M ed. de weder genezing, herstelling.

Exania, f . nw.lat. (van anus, aars) Med..
de uitzakking van den endeldarm.
exanimeeren, lat. (exanimdre; van anima, ziel) ontzielen ; den moed benemen, nederslaan, ontmoedigen, beangstigen, afschrikken; -- exanimátie (spr. t=ts), f. (exanimat)o) de ontzieling; neêrslachtigheid, moe
-deloshi;M.r
diepe onmacht.
ex animo, z. ond. animus.
exantémisch, ndj. nw lat. zonder voel
-sprietn.

Exanthéma, n. gr. (exánllaéma, eig

-

het ontbloeide ; vgl. a n t h o s) koortsig huid
vlekken of blaren op de huid, on--uitslag,
derscheiden van impetigo (z. ald.); —
exanthemátisch, adj. met huiduitslag
gepaard, uitslagaardig, vlekkig, blarig; —

exanthematische koorts,' eerre ontstekingkoorts met uitslag, uitslagkoorts; —

exanthematologie, f. de uitslagleer;

exanthematológisch, tot die leer
behoorende ; — exanthë sis, f. het uitbreken van een huiduitslag.
Exanthropie, f. gr. (van ánthrópos,
niensch) de mens chenvrees — exan.thró pisch, adj. menschenschuw.
—

;

Exantlatie, f. nw.lat. (van exantlu.re,
uitputten) de uitpomping, het uitpompen,.
ledigputten.

Exapotheóse, f . gr. (vgl. a p o t h e o s e)
de ontgoding, de wegneming uit den rang
der goden.
exaquesceeren, lat. (van aqua, water) tot water worden.
Exarágma, n. gr. (v. ex-arássein, uitslaan, aan stukken slaan) het gebrokene,
versplinterde ; Med. de beenbreuk.
Exarátie (spr.

t=ts),

f. lat. (exaratio,.

eig. het uitakkeren, omploegen, van exariire)
de schriftelijke uitwerking, uiteenzetting.

Exárch, m. gr. (éxarchos, d. i. beginnende, eerste, voornaamste) opperste, hoofd;
eertijds de stadhouder der grieksche keizers in Opper-Italië, die zijnen zetel te
Ravenna had ; ook een hoogere aartsbisschop,
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ontgloeijen, zich verhitten, van toorn ontbranden ; — excandescántie (spr. t=
ts), 1. (excandescentia.) het ontgloeijen, de
drift, oploopendheid.
ex captte, z. ond. caput.
excapituleeren, nw.lat. (vgl. cap i
uitgediend hebben, van dienst -tulern)
ontslagen zijn ; ook ontslag zoeken -plicht;
— exeapitulánt, m. een uitgediende,
niet-dienstplichtige, een aanzoeker om. ontslag; -- excapitulátie (spr. tie tsie),
f. de uitdiening, dienstonthefping, het ontslag.

een oppergeestelijke in de gr. kerk ; --

-exarchaat, n. mid.lat. (exarchi tus, in.)
het gebied, het ambt en de waardigheid
van den exarch, sedert 5 d2 de tegenwoor^iige Romagna, de kuststreek v. Rimini tot
Ancona ; bij de nieuwere Grieken de afgevaardigde van den patriarch, die in zijnen
naam de bisschoppen en kerken bezoekt.
Exarchiáter, m . gr. (vgl. a r e h i a ter)
een onder of tweede lijfarts; ook een gewezen lijfarts.
exardesceeren, lat . (exardesc) re) ontbranden, hevig worden.
exareneeren, lat. (exarencire ) van
zand reinigen.
exaresceeren, lat. (exarescére) uit
verdrogen.
-drogen,
Exárma, n. gr. (van ex-airein, verhef
een gezwel.
-fen)Md.

Excaarnatie (spr. t=ts), f. nw.lat.

Exarthréma of exarthroma, n.,
of exarthrósis, f. gr. (van art/iron, lid,
gewricht.) ook exarticulátie (spr. tie=
tsie), f. nw.lat. (van articulus, z. ald.) Chir.
de ontwrichting, de uitzetting van een lid
uit zijn gewricht; verrekking.
Exar sis, f. gr. (van ex-aryein, uit
krachtets door-puten),d=gir
ziekte, vochtverlies, enz.
exasciëeren, lat. (ex-ascidre) uithou
uit den ruwe bewerken.
-wen,
exaspereeren, lat . (exasperáre; vgl.
aseer) eig. ruw maken ; verbitteren, ver
vergrammen, tot toorn of gram--torne,
schap prikkelen ; een kwaad verergeren ;-

exasperatle (spr.
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t ts), f . (e casperatto)

de verbittering ; boosaardige vergrooting;
exasperatio pcence, Jur. de verzwaring der
straf.
ex asse, z. oud. a s.

Exatmoskopium, n . gr. (van atmós,
damp) een uitdampingsmeter, eene verdampingsmaat.
exauetoreeren,l at . (ex-auctortire) ontzetten, van het openbaar ambt en aanzien
berooven ; — exauetorátie (spr tie
tsie), f. de ontzetting, afzetting, opheffing.
Exáudi, lat. de naam van den zondag
vóór pinksteren, naar de plaats van den lat.
bijbel Ps. XXVII, 7, exaudi, Dom ?ne, vocem
mearn, etc., d. i. verhoor, o Heer, ir^ijne stem
enz., welke op dien dag in de r. kath. kerk
wordt voorgelezen.
exaugureeren, lat. (exaugurtire, het
tegengestelde van i n a u g u r e e r e n, z. ald.)
de wijding of de heiligheid van een gewijd
voorwerp opheffen ; — exauguratie (spr.
t=ts), f. (exa uguratto) ontwijding, opheffing of onttrekking der heiligheid.
ex bene place to, z. ond. p 1 a c i t ti m.
Excalceatie, f. lat. (van ex calceiire,
de schoenen uitdoen) de wet van het uit
,

-trekndscho(Dut.XV,9);—ex-

calceátus, m., pl. excalceáten, ongeschoeiden, barrevoeters, z. v. a. d i s c a lceaten.

excandesceeren, lat. (ex-candescére)

(van taro, genit. carnis, vleesco) de ontvleesching, let ontdoen der beenderen van
het vleesch ; het villen ; — excarnificeeren, lat. (excarni f celre) martelen, folteren, villen, tot den bloede pijnigen, gruwelijk mishandelen, vierendeelen.
ex cathédlra, enz., z. ond. katheder.
excaveeren, lat. (e.rcardre, van caves,
hol) uithollen, eene holte maken ; — exeavátie (spr. t—ts), f. de uitholling; het
uithollen.
excedeeren, lat. (excedère) overschrijden, te boven. te ver gaan, overtrcrlen, uitspatten ; — excedent, m. (excédens) een
buitensporige, stoornismaker, moedwillige ; —
exces, m. (lat. excéssus) de overmaat, de
overtreding van de grenzen eener zaak ; de
buitensporigheid , ongebondenheid , uitspat
moedwil ; gewelddadigheid, mishande--ting,
ling, onvoegzaamheid; -- s p h a r i s c h excd s, Geom. hetgeen de hoeken eens kloot schen driehoeks meer dan twee rechte hoeken
bedragen, klootsch overschot ; — excéssus
in modo, een misslag in de uitvoering of
den vorm eener verrigting; — in excéssu
p e c c e e r e n, in eene zaak te veel doen,
door overmaat zondigen -- excessief,
adj . nw.lat. overdreven, buitenmatig ; uit
grenzen overschrij--spatend,uiorg
dend.
exeelleeren, lat. (excellére) voortref
zijn, overtreffen, uitblinken, uitmun--felijk
ten, zich onderscheiden ; — excellent,
adj. (excéllens), voortreffelijk, heerlijk, ongemeen schoon ; — excellentie (spr. t
ts), f. (excellentia) de voortreffelijkheid, uit
heerlijkheid ; een titel, eerst-muntedhi,
van de longobardische, vervolgens van de
frankische koningen en duitsche keizers, later van de ital. vorsten, die hem echter
voor a l t e z z a verwisselden, toen de fransche gezant te Rome, de hertog van Nevers,
dien titel kreeg, welke van nu af op andere gezanten van den eersten rang, op
booge burgerlijke en militaire ambtsbekleeders, ja in Duitschland zelfs op akademische docenten en professoren overging; thans
enkel de ambtstitel van werkelijke ministers, van de hoogste ambtsbekleeders bij
het hof en het leger, van ambassadeurs en
gezanten ; — excellentissime, adj. allervoortreffelijkst, oude titel der senatoren
van Venetië, als zij in tegenwoordigheid
;
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van den doge in collegie vergaderd waren;
— par excellence, fr. (spr. ekselláns), bid
uitnemendheid
Excelsiteit, f . lat. (excelsitas, van excélsus, a, um, verhoogd, verheven), de hoogte,
verheffing, verhevenheid.

excéntriseh, excentriek, adj. nw.
lat. (v. het lat. ex, uit, en centrum, middelpunt) verscheidene middelpunten hebben
uitmiddelpuntig, geen gemeenschappelijk-de,
middelpunt hebbende (van in of bij elkander liggende cirkels of cirkelbogen), het te
concentrisch ; van de baan-genst.va
afwijkend, wat buiten de gewone grenzen
treedt, ongemeen, overspannen, b. v. een
excentrische geest, een hoogvliegend,
overdreven, dwepend, pbantastisch mensch,
wonderlijke kop, woelgeest, tuimelgeest; —
exeentrische hoek, m . een hoek , gevormd door twee koorden eens cirkels, die
elkander niet in liet middelpunt snijden ; -excentriciteit, f. de uitmiddelpuntig held, het afdwalen, de verwijdering of afwijking van het middelpunt; inz. de afstand des brandpunts bij kromme lijnen ; de
oversp nnenhe , di f.perij, wonderlijkheid,
grillig1 id, eib:^ .zins r;,.eid (eng. excentricity,
spr. eksentríssitt'ie); — excentrieum, n.,
f. excentrique, m., excentriek, n.,
de stuurschijf aan stoommachines.
Exceptie, exceptor, z. ond. e x c ipiëeren.
,

excerneeren, lat. (excernére, v. eernére, scheiden, afzonderen) afzonderen, uit stooten, uitwerpen, vgl. excrement.
exeerpeeren, lat. (exceripére, van carp) re, plukken) uittrekken, uittreksels maken, kort samenvatten, in 't kort overbrengen ; — exeérpt, n. (lat. excérpptum, pl.
excérpta) uittreksel uit een boek.
Excés, excessief, z. ond . e x c e d e e-

r a n.

Exchange, n. eng. (spr. eks-tsjeendzj)
ruiling, verwisseling; de beurs te London ;
— bill of exchange, een wisselbrief, wissel.
Exchequer, n. eng. (spr. ekstjékker,
oudfr. eschequier, nw.fr. échiquier, een schaak
wegens het schaakbordvormig ge--bord,Of
ruit laken, waarmede de geldtafel overtrokken is, Of omdat de vloer der zaal ruitsgewijs is ingelegd) de koninklijke thesaurie
of schatkamer, reken- of finantie -kamer in
Engeland — exehequerbill, f. een
schatkistbiljet.
exeideeren, t) lat. (excidere, v. exeido)
uitvallen, ontvallen ; — excidéntie (spr.
t=ts), f. nw.lat. Med. het uitvallen van
een lid.
exeideeren, 2) lat. (excid eore, v. excido)
uitbouwen, uitsnijden, uitroeijen ; van daar:
exeizie, f. (lat. excisio) de uitsnijding;
uitsnede.
-exizur,f.nwlatd
exeipiëeren, lat. (excipére, van capére,
nemen) uitnemen, uitzonderen, eene uitzon
maken ; Jur. tegenstellen, eene uit -dering
tegenwerping maken ; bij wijze van-vlucht,
;
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verantwoording inbrengen ; --- excipe ! neem
uit ! maak eene uitzondering ! excépto en
excéppti_s, uitgenomen, met uitzondering ; -excéptis éxcipiéndis, met uitzondering van
het geen uitgezonderd of uitgenomen moet
worden ; — ad exci piénc1urn of ad excipiéndum et respondéndum, Jur. ter beantwoording en wederlegging der aanklacht ; — excéptie (spr. t=ts), f. (lat. excepptio) de
uitzondering; Jur. de uitvlucht, tegenspraak,
tegenwerping, verantwoording, het verantwoordingsschrift des beklaagden ; — absque
omni exceptióne, zonder alle uitzondering of
tegenwerping; — omni exceptióne major,
boven elke uitzondering of tegenspraak of
berisping verheven, onverwerpelijk; — exceptio acceptilatinnis, de uitvlucht der gedane kwijting, de bestrijding der gebeurde
voldoening, e. cautidnis of e. satisdatiónis,
de tegenwerping wegens nog niet gestelde::
borgtocht ; — e. compensatiónis, de bestrijding der tegenvordering; — e. defciéntis
fundaménli agéndi, de tegenwerping wegens
ontbrekenden grond van aanklacht ; — e.
dilatoria, eene vertragende tegenwerping,
waardoor de beklaagde zich slechts voor
eenen tijd tegen de aanklacht beschut ; —
e. divisienis, de tegenwerping eens voor het
geheel daarbij betrokkenen medeschuldenaars,
dat ieder medeschuldenaar voor zijn aandeel moet. vervolgd worden ; — e. dolf mali,
tegenwerping wegens list of bedrog; — e.
doldsae persuasionis, tegenwerping wegens
arglistige overreding ; — e. fore iinncomppeténtis of e. incompetentiae, de tegenwerping
wegens onbevoegdheid der rechtbank of des
rechters; — e. non numeriitae pecuniae, tegenwerping wegens niet betaald geld ; —
e. peremtor^a, ; ernietigende, te niet doende
tegenwerping, waardoor de beklaagde den
grond zelven der aanklacht poogt te vernietigen en zich voor altijd van vervolging
zoekt te bevrijden ; — exeeptionábel,
adj. nw.lat. strijdig, dubbelzinnig, aan te-

genspraak onderhevig; — exceptioneel,
adj. Bene uitzondering bevattend ; — exeeptief, adj. Bene uitzondering bevattend,
uitsluitend; als adverb. ook exceptive, uit
voorwaardelijk ; --- m.-sluitend,
de naschrijver, snelschrijver ; — exeipiént,
n. Pharm. een middel tot vermenging, bindmiddel, b. v. honig.
exeiteeren , lat. (excitiire, versterkend
werkwoord V. excire, naar buiten roepen)
aanzetten, aanprikkelen, aandrijven, aanhitsen , aanvuren , opwekken , aanmoedigen
veroorzaken, doen ontstaan ; oproepen ; —
excitábel, adj. nw.lat. opwekbaar, prik
; -- exeitabiliteit, f. opwek -kelbar
prikkelbaarheid — exeitantia,-bareid,
n. pl. lat. Med. opwekkende, prikkelende middelen ; — exeitaat, nl. (exeitdtus) eig.
de opgewekte, opgeroepene ; Jur. de in het
concours betrokkene medeschuldenaar ; —
exeitátie (spr. tie=tsie), f. (excitat)o) de
opwekking, aansporing, aandrijving, aanmoe;
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diging, spoorslag ; uitnoodiging, oproeping;
— exeitatief, adj. nw.lat. opwekkend,
aandrijvend, aanmoedigend, -prikkelend, uit -

noodigend; — exeitatorium, n. eene
herinnering, gerechtelijke aanmaning, een
waarschuwingsbrief.

Excl.zie, excizuur,z. ond. e x c i d e eren 2).

exelameeren, lat. (e.rclam h e) uitroe
schreeuw en — exclamatie (spr.-pen,
t ts) f. (e.rclarnatio) de uitroep, liet geschreeuw, geroep ; — exclamatie -tee,

;

ken (exclamatiónis signum) Gram. het uit -
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reinheden ; --- exeretórisch, adj. uit
afzonderend.
-scheidn,
excreseeeren, lat. (excresc(^re ; vgl.
creseëndo) te voorschijn groeijeu, uitgroeijen,

uitwasssen ; — excrescéntie (spr.

t=ts)

f. nw.lat., uitwas, bult, het vleeschgewas,
de Nvrat, enz.

Excretie, enz., z. oud. excr ement.
lat. (excruciare, van
crux, z. aid.) martelen, folteren, kwellen ; —

excrueiëeren,

excruci^tie (spr. t ts) f. (later lat.

excruciatio) de marteling, foltering, kwel ling, pijn.

roepingsteeken.

excuáit, lat., afgek. exc.; van excudére,
eig. uitslaan, uithouwen) op koperen platen:

claud? re, sluiten) uitsluiten, uitzonderen, af-

hij heeft het gegraveerd, gegriffeld.

excludeeren , lat. (e.rclud re , van

zonderen; ook z. v. a. r e l e g e e r e n; —
exclU.zie, f. (exclusio) de uitsluiting, uit

— exclusive, exeluzief of-zonderig;
exeluzíviseh ,adj. nw.lat. uitsluitend, uit
;vijs, met uitsluiting; — exelu--sluitendr
sive, f. het uitsluitingsrecht, het recht der
monarchen van Frankrijk, Spanje en Oostenrijk om bij de verkiezing van eenen paus
tegen de keuze van dezen of genen kar dinaal te protesteeren.
Exeóctie (spr. t=ts) f. lat. (excoctio,
van excoqucre, uitkoken) de uitkoking.
excogiteeren, lat. (excogiti re) uitden
'verzinnen, bedenken, uitvinden, ver -ken,-

dichten ; — excogitatie (spr. tie ts ie)
f. (excogitat'ho) de uitden king, erzinning,
enz.; — exeogitátor, m. de verzinner,
,

uitvinder.

excvleeren, lat. (e.r_colere. v. colre,
oppassen, verplegen) bearbeiden, aanbouwen,
verbeteren, volkomener maken ; ook (v. excolOre) uitzijgen, doorzijgen.
ex coinm2ssi(ne, z. oud. c o m m i t t e e r e n.
excominuniceeren, later lat. (excon2-municáre; vgl. c o m in u n, enz. (van de kerkelijke gemeenschap uitsluiten, in den kerkban doen, uitbannen ; — excommunic^tie (spr. , t=ts) f. (e,rcommnunnicat o) de
uitsluiting uit eene gemeenschap of genoot
uitbanning, de han, kerkban.
-schap,
ex composito, z. oud. componeereii.
ex cont-inénti, z. oud. c o n t i n e e r e n.
excoriëeren, nw.lat. (van corium,
huid) de huid afhalen, afstroopen, villen,
ontvellen ; — exeoriatie (spr. t=s) f.
de afstrooping der huid, ontvelling, het villen, het afschaven en openrijten der huid;
de afpersing, afzetterij, uitzuiging; — exeori^tor, m. de vilder.

excorticeeren, nw.lat. (van cortex,
geuit. cornets, bast) van de schors ontdoen,
ontschorsen, ontschillen, onthulzen, ontdop-

pen ; — excorticdtie (spr. tie tsie) f.
de ontscborsing, onthulzing, enz.
Excremént, n. lat. (excreméntum, van
excernére, uitwerpen, loozen) de afgang,
ontlasting, afgaande onreinheden van liet
dierlijke ligchaam ;— exerëtie (spr. t=ts)
f. nw.lat. de uitscheiding, uitvoerping, afvoering, het uitwerpen der natuurlijke on-

exculpeeren , nw.lat. (van culpa,
schuld) buiten schuld stellen, rechtvaardigen,
als schuldeloos voorstellen, ontschuldigen ;
— exeulpábel , adj. te rechtvaardigen,
schuldeloos; vgl. excuzabel ; — exeulpátie, f. de ontschuldiging, rechtvaardiging, vrijspreking; ook schuldbevrijding,
schuidafevijzing.
Excurrentie (spr. t=ts) f. nw.lat.
(van excurr(re, uitloopen, eenen uitval doen;
daar buiten gaan) een overschot ; — excursie, f. (lat. excursT) of excursus,
ni. lat. een uitloop, uitvlucht, uitstapje,
pleiziertochtje ; — excursus, in boeken:
eene bij wijze van aanhangsel toegevoegde
uitvoerige nasporing of verhandeling over
een bijzonder punt — excursor, m. de
partijganger.
excuteeren, lat. (excut) re, eig. uit
uitdrijven) Jur. schulden gerech--schuden,
telijk invorderen, den toestand eens schuldenaars of zijne soliditeit gerechtelijk onder ;

zoeken ; -- pro excusso, voor aangeklaagd,
b. v. te houden ; --- excussus, ni. een
uitgedrevene, een wegens misdrijf gebannene;
-- excussie, f. uw lat. Jur. de vervolging wegens schulden; ook Med. de schud
schok, dien (le organen door eenen-dingof
val, slag, enz. geleden hebben.
excuzeeren, lat. (excusiire ; van causa.
zaak, oorzaak, schuld) verontschuldigen, ver
inschikkelijkheid hebben, ver -antworde;
vingers zien ; — ex--schone,dr
cuzabel (exe,usabilis, e), te verontschuldigen, verschoonbaar, verantwoordelijk ; —
excuzatie (spe. t ts) lat (excusatio) of
flr. excise, f. verontschuldiging, uitvlucht ;
exeuzaa tórisch , adj. nw.lat., veront-

=

schuldigend.

exeat, lat. (van ex-lee, uit -, weggaan) hij
ga uit, trede af!
execreeren, of liever exsecreeren,
lat. (exsecráre, van sacer, sacráre, z. s ac r e e ren) verwenschen , vervloeken ; —
execrtbel (e.rsecrab^hs, e) verwenschenswaard, vloekwaardig, afschuwelijk, afgrfjselijk, vervloekt; — execr^tie (spr. t=ts)
f. (execrat'io) vervloeking, verwensehing, de
afschuw, vloek ; — exeeratorium, n.
nw.lat. liet vervloekingsformu{ ier.
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Executie (spr. t=ts) f. lat. (executio,
eig. exsecutio, an exséqui, uitvoeren, voltrekken; vgl. e s: e q u e e r e n) de uitvoering,
voltrekking van een vonnis ; — executio
sententiae, de voltrekking van eene ligchaamsstraf of van het doodvonnis, de terechtstel
misdadiger; rechtsdwang,-lingvae
gerechtelijke dwanghulp, schuldinning of uit
schuldenaar; — ab exe--wingvae
cuti ©ne i e t s a a n v a in g e n, d. i. de rechts
achteren af, namelijk met den-zakvn
rechtsdwang (zonder voorafgegaan rechterlijk
verhoor) beginnen ; — executie --commándo, n. een straftroep, een uitgezonden troep soldaten ter voltrekking van een
vonnis ; — executie– commandant,
de aanvoerder daarvan ; — executeeren (fr. exécuter), uitvoeren, afdoen, ver
bewerkstelligen, een bevel volvoe--richten,
ren, voltrekken, door gerechtelijke dwangmid
noodzaken ; eenen misdadiger terecht-deln
stellen ; — executief, adj. nw.lat. vol
uitvoerend ; b. v. de e x e c u t i eve-treknd,
m a c h t; — executant of lat. executor, of fr. executeur, m. de uitvoerder,
voltrekker, dwangbevelvoerder; de uitvoerder van een testament of laatsten wil, de
executeur testamentair (executortestaménti), de boedelredderaar; — ook de scherp
beul ; -- manddtum executoriale of-recht,
executoridles (litterae), voltrekkingsbevelen,
volmachtsbrief; — execut4risch, adj.
gerechtelijk dwingend, door middel van rechterlijke hulp.
Exedentia, n. p1. lat. (van ex-eáére,
verteren) bijtmiddelen, invretende middelen.
Exedra, f. gr. (vgl. h e d r a) eene zitting ter beraadslaging, tot afspraakmaking;
de vergaderzaal ; weleer de bisschopszetel
in de kerk ; ook een zijgebouw eener kerk.
Exegese, f. gr. (exegesis, eig. uitvoering) de verklaring, uitlegging, schrift- of
bijbelverklaring; — exegezeeren, ver
ontwikkelen, uitleggen ; — exe--klaren,
geet, nl. de verklaarder, schriftverklaarder
of -uitlegger --- exegetiek, f. de uit
— exegétiseh, adj. verkla--legkund;
rend, tot bet uitleggen dienend.
Exelkysmus, n. gr. (van ex-elkyein,
uittrekken) Chir. het uittrekken, ophalen,
b. v. van een beenstuk.
Exempel, n. lat. (exémplum, pl. exempla)
het voorbeeld ; model, voorschrift, de opgave,
b. v. een reken - exempel; een exempel aan iets nemen, zich iets tot leering of waarschuwing laten dienen, zich daaraan spiegelen; een exempel statueere n, een waarschuwend, afschrikkend voorbeeld of een strafvoorbeeld geven ; — exempli causa of e. grata, fr. par exemple (spr.
—eksánpl'), tot voorbeeld, bij voorbeeld ; —
ad exemplum, tot een voorbeeld, naar het
voorbeeld of model ; — exémpla sunt oáiósa,
sprw.: voorbeelden zijn hatelijk, d. I. men
spreekt niet gaarne daarvan ; — exemplifieeeren, nw.lat., door voorbeelden
;

.
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bewijzen, ophelderen of staven ; — exem.plifieátie (spr. t=ts) f. voorbeeldgeving,
opheldering door voorbeelden ; — exemplif catio documénti, 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 gelijksoortige gewassen, booms, schelpen, enz.; —
exemplárisch, adj. (lat. exempláris, e),
als adverb. ook exemplariter, voorbeeldig,
voorbeeldgevend, afschrikkend, waarschuwend, b. v. eene straf — exemplariteit, f. nw.lat., de voorbeeldigheid.
exempt of exemt, exemtie, enz.
z. ond. eximeeren.
exentereeren, lat. (exenteri re ; gr.
exenterídzein van éntéron, ingewand) de ingewanden uitnemen, ontwijen; — exenterisis, ., . of exenterismus, m. gr. het
uitnemen der ingewanden, de ontwijing.
exequeeren, lat. (exéqui of exsequi,
vgl. executie) uitvoeren, voltrekken (een
bevel) ; invorderen (schulden); beslag leggen
(op de goederen eens schuldenaars); — exequdtur ! Jur. men voltrekke ! het worde vol
exequatur, de toestemming-troken!h
tot voltrekking van het vonnis, het voltrek
vorstelijke bekrachtiging van-kingsbevl;d
pauselijke hullen ; ook de erkenning van een'
handelsconsul door de regeering des lands;
-- exequént, m., Y. V. a. executor;
— exequiën, liever exsequiën, pl.
(lat. exsequiae, eig. de voltrekking) de teraarde-bestelling, begrafenis, lijkstaatsie, lijk
lijk- of doodendienst; in-plechtigdn,
de r. katte. kerk ; de voor eenen overledene
te houden zielmissen.
exerceeren, lat. (exercére, fr. exercer),
oefenen, zich eigen maken, inprenten, inz.
de wapenen leeren hanteeren, krijgsoefeningen doen; — exercitie (spr. t=ts) n. de oefening, school-, spraak -, krijgsoefening; een
oefeningsopstel; ligchaamsoefening, ligchaamsbeweging ; — exercitie, n. fr. Muz. een
oefeningsstuk ; een opstel ter vertaling, een
t h e m a ; — exercitátie (spr. tie = tsie) f.
lat. (exercitatio) de oefening, het geleerd
onderzoek ; — exértie (spr. t=ts) f. nw.lat. de inspanning, poging.
Exergazie, f. gr. (v. ex-ergádzesthai,
uitwerken) de uitwerking, voltooijing, uitvoering; Rhet. eene figuur, waardoor het
zelfde voorwerp herhaalde malen met andere
bewoordingen wordt uitgedrukt.
Exergue, m. fr. (spr. elcsérg'; van 't
gr. ex, en érgon, werk, dus eigentlijk' buiten- of bijwerk) de plaats op eene munt voor
het jaartal en hare waarde, het onderschrift.
Exertie, z. ond. exerceeren.
ex est, nw.lat., 't is uit, 't is voorbij.
exeunt, z. ond. exit.
exfoliëeren, lat. (ex[olii re, van folium,
blad) ontbladeren, zich afbladeren, afschilferen, schilferachtig breken of splijten ; —
exfoliátie (spr. t ts) f. nw.lat. Chir.
;

.
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de afbiadering, afschilfering der beenderen
- éxfoliatief, ii. een middel ter afbia
der beenderen.
-lering,afsch
exhaleeren, lat. (exhaltire) uitdampen,
uitwasemen, verdampen ; - exha1anta,
n. p1. de uitwasemende tiaarvaten ; - exha1tie (spr. trts) t. (ex/talato) de uitwaseming, verdamping, het verdampen ; ook
de damp, uitwasemitig; - exhalatoriurn, n. de u itdampings-macliine.
exhauriëeren, lat. (exhaurire, uitputten, vermoeijen, - exhaustie, f. de
uitputting.
exheredeeren, lat. (exheredãre) vgl.
heres, enz.) ontenen, van de erfenis uitsluiten ;
exliereddtus, m. de ontertde ;
exhereditie (spr. t=ts) f. de onterving.
exhibeeren, lat. (exkibre, an habre
hebben, houden, dus eig. uit- of voorliouden) uitgeven, uitleveren, overgeven, overreiken, overhandigen, vertoonen, voor den
dag brengen ; -exhibeeren, zich
vertoonen, uitblinken ; - exhibént, m.
(exhThens) Jur. de indiener of overhandiger
van een geschrift, een bewijs, eene oorkonde ; - exhibturn, een ingeleverd schriltelijk stuk, schriftelijke voorstellin g, mdiefling.; -- exhibItie (spr. t=ts) I. (exhibito) de aanwijzing, openlegging, uitreiking, voorstelling.
exhilareeren, lat. (exhilardre, van .
liiUIris, e, vrolijk) opvrolijken, verlustigen,
vermaken; - exhilarãtie (spr. t=ts) f.
(later lat. exhilaratto) de opvrolijking, verlustiging.
exhorteeren, lat. (ex/iortffri) vermanen, opwekken, aanprikkelen, toespreken;
- exbortätie (spr. tie=tsie) f. (exhor
iatTo) de vermaning, aanmaning, opwekking;
- exhortatief, adj. vermanend, tot opwekking dienend ; - exhortatorurn,
n. een vermaningsbrief; - exhórte, f.
nw.lat. eene korte vermanende of stichtelijke rede.
exhumeeren, nw.lat. (van hurntre,
beaarden) weder opgraven; aan de vergetelheid onttrekken ; exhurnätie (spr.
tts) f. de wederopgraving (van een lijk).
ex hypotMsi, z. hypothesis.
exigeeren, lat. (exig)h-e ; van agre,
drijven) vorderen, eischen, verlangen, afvragen, invorderen ; - exigent. m. (exgens)
een invorderaar, eischer ; - exigéntie
(spr. t=ts) f. nw.lat. de behoefte, nooddrult;
het dringend geval, nood; n a a r e x i g e n t i e
van zaken, naar eisch van zaken, naar
de gang der zaken vorderen zal ; exigibel, ad). wat met recht gevorderd, enz.
kan worden, vorderbaar, in te vorderen; exigibiliteit, f. de mnvorderbaarheid ; exigeant, ad). fr. (spr. eksizjáh) eisdhend,
aanspraak makend, begerig, veelvorderend,
onstuimig.
Exigüus, m. lat. de kleine ; cxiguiteit, f. (ex4juttas) de kleinheid, geringheid, onbeduidendheid, armhartigheid.
-

Exiliteit, f. lat. (exilttas, v. exlis, dun)
dunheid, magerheid ; kleinheid, geringheid,
zwakheid.
Exi]5urn, lat., cxii, Ir. n. de verbanning, ballingschap, ellende ; Ook de verbanningsplaats; in naauwere heteekenis, z. v. a.
het babylonisch exilium, de babylo
nische gevangenschap der Joden; - cxileeren, nw.lat. (Ir. exiler), verbannen, uit
het land verwijzen ; een geëxileerde,
een gebannene, hanneling, balling.
exirneeren, lat. (eximnre) uitnemen,
vrijstellen , . verschoonen , bevrijden ; exempt of exémt (lat. exmptus, a, urn)
en geëxirneerd, adj. bevrijd, vrij, diensten schattingvrmj, verschoond, bevoorrecht; exémptie of exémtie (spr. tts) f.
(lat. exernptTh) vrijstelling,. verschooning, bevrijding, ontheffing van eerie algemeene verplichting of bezwaar.
ex improvtso, z. improvisus.
ExinanItie (spr. 1=ts) I. lat. exinanit)o, van inãnis, ledig) ontlediging; Med.
ledigheid der vaten ten gevolge van groot
vochtverlies ; overmatige en aanhoudende
ontlediging ; de vernedering, de vervreemding der godheid of goddelijke eigenschappen
van Jezus Christus.
ex incur)a, z. incuria.
ex inférno, z. oud. infernaal.
ExIris, f. gr. (van iris, regenboog) Med.
de uitzakking van den regenboog, als gevolg
van het door verettering aangedane hoornvlies.
Exischon, n. gr. (vgl. i s c h i o n) Med.
de uitstekende heup ; - exischos, m.
die een ontwricht dijbeen, eene uitstekende
heup heeft.
existeeren, lat. (existre, of liever
exsist!re, eig. ontstaan, te voorschijn komen)
zijn, bestaan, leven, voorhanden zijn ; kunnon leven, bestaan, zijn toereikend onderhoud hebben ; - existent (lat. existens),
existentiëel spr. ti=tsi) adj. bestaande,
voorhanden, aanwezig; - existéntie (spr.
tie=tsie) I. nw.lat., het aanzijn, bestaan, leven, de wezentlijkheid, werkelijkheid ; het
onderhoud, bestaan, brood; - existIbel,
adj. bestaanbaar, mo elijk.
existirneeren , lat. (existirntire, van
aestirntire) daarvoor houden, schatten ; existirntie (spr. tts) f. (existimato)
de schatting, openbare achting, meaning, de
goede naam, faam.
exit, lat. (van ex-ire, uit-, heengaan) hij
gaat been, treedt af; - exunt, zij gaan
heen, treden af ; - exitiaal, exitieus
(spr. tts) adj. (lat. exitialis, e en exititisus, a, urn) verderfelijk, doodeljk ; - cxitiurn (spr. tts) n. de uitgang; afloop;
ondergang, het verderf; - extus, rn. de
uitgang, het einde.
ex jure, z. oud. jus.
exiex, lat. (van lex, z. ald.) buiten de
wet, wetteloos, die geene wet acht ; ook
vogeivrij.
g
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ex, lingua stulla veniunt -incommócla mul ta, lat van eene dwaze tong komen vele
onheilen voort.
ex mandato, z. ond. mandamus.
exmatriculeeren, nw .lat. (vgl. matricula), van de lijst schrappen, inz. uit het
getal der burgers, der studenten verbannen.
ex mera gratie, z. ond. grata.
exmitteeren, nw.lat. (lat. emittére)
uitwerpen, verdrijven, uit het bezit zetten ;
exmissibel, adj. tot verdrijving of uit
geschikt; — exmissibiliteit, f.-zeting
de uitzetbaarheid; — exmíssie, f. de
gerechtelijke uitzetting of verdrijving, uit
uit eene bezitting.
-stoing

. ex more, z. ond. Enos; — ex nexu, z. ond.
nexus; — ex nihilo nihil fit, z. nihil;
ex nunc, lat. van nu aan.
Exóche of liever exóchas, f. gr. (van
exécliein, uitsteken) Med. eene tegennatuur
zwelling.
-lijke,vasch
exoculeeren, lat. (exoculiire) van een
oog, van de oogen berooven ; -- exoeuldtie (spr. t=ts) f. nw.lat. het verlies van
een oog, van de oogen.
Exoc ste, f. gr. (van éxó, uit, buiten,
en kystis, de blaas), Med. de uitzakking der
pisblaas.

exodoreeren, lat. (v. ex, en odor,
reuk) van reuk ontdoen.
exodus, ni. (exddos, f., van ex en hodós, weg) 'eig. de uitgang, uittocht; het 2de
boek van Mozes, dewijl het inz. den u i tt o e h t der Israëlieten uit Egypte beschrijft;
in den nieuwsten tijd ook; de landverhuizing der Ieren bij massa's ; -- exodiuln,
n. gr. (exo)on) de uitgang, afloop, het slot,
einde.
Excedesis, z. e x o i d e s i s.
ex officio, z. officium.

exogeen of exogénisch, adj. gr.
(van éxo, buiten) uitwendig aangroeijend.
Exoidésis of excedésis, f. (van
exoidëin, opzwellen) Med. de aanzwelling;
gezwellen van allerlei aard.
exolesceeren, lat. (ex-olescère, eig.
uitwassen) verouden, buiten gebruik raken;
-- exoleet, adj. (lat. exolétus, a, urn),
verouderd, b. v. een exoleet woord.
Exométer, m. gr. (vgl. m e t r a) Med.
bet uittreden der baarmoeder.
Exomphálus, m. gr. (van orn1phalds,
navel) Med. de navelbreuk, ook o m p h a1 o c é l e geheeten.
Exomeinogmos, m. gr. Med. de nachtelijke onwillekeurige zaadlozing of zelfbe-

vlekking.

exonereeren, lat. (exoneriire ; vgl.
fl n u s, enz.) ontlasten, ontladen, ontledigen;

— exonerãtie (spr. t ts) f. de ontlasting, ontlading, ontlediging.
Exonkóma, n. gr. (vgl. o n c u s) eene
hoogte, verhevenheid; Med. een hard gezwel ; — exonkósis, f. eene zwelling.
exopteeren, lat. (ex-optîZre) zeer wren
schen. vurig verlangen

; — exoptábel,
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--

adj. (lat. exoptabilis, e), tivenschelijk, gewenscht.

Exophthalmie, f. gr. (van ophthalmós,
oog) Med. de uitzakking, bet onnatuurlijk
uittreden van den oogappel uit zijne holte;
doorgaans een koeijenoog, olifantsoog ge-

heeten.

exorabel, exoratie, z. ond. exoreeren.

exorbiteeren, lat. (exorbitbre) eig.
uit de baan (orb)ta) of het pad wijken, de
maat overschrijden, overtreden ; overdrijven;
— exorbitant, adj. (exorbitans), bui tenmatig, buitengewoon, buitensporig, uittermate, overdreven, b. v. een exorbitant e
prijs — exorbitantie (spr. tie=tsie) f.
nw.lat. de overmatigheid ; overdrevenheid.
;

exorcizeeren, nw.lat. (exorcizi re, van
het gr. exorkidzein (booze geesten bezweren,
uitdrijven, den duivel bannen; — exorcísmu.s, n. de duivelsbezwaring, de duivelbanning uit liet ligchaam der zoogenaamde bezetenen ; het bezwerings- formulier
der R. Katholieken en oud -Lutherschen bij
den doop; de geesten- of duivelbanning; —
exoreíst, m. de duivelbezweerder, geestenbanner : z. ook o s t i a r i u s.
exordiëeren, lat. ex-ordiri) aanvangen, inleiden ; — exordium, n. het begin, de inleiding eener rede ; de voorbereiding.

exoreeren, lat. (ex-orl re) verbidden,
vermurwen, afsmeeken ; — exorabel,
adj. (lat. e.rorab)lis, e), verbiddelijk, ver murNvbaar; — exorátie (spr. t=ts) f.
het verbidden.
exorneeren, lat. (ex-ornbre) versieren,
tooijen, opschikken ; -- exorndtie (spr.
t=ts) f. (exornatio) de versiering, optooijing.
exosculeeren, lat. (van oscula, kus)
kussen, zoenen ; bewolnderen ; — exoseulátie (spr. t ts) f. het kussen, zoenen.
Exosmose, f. gr. Phys. het verschijnsel der strooming van eene dichtere naar
eene dunnere vloeistof, die door een' poreuzen
tusschenwand gescheiden zijn, totdat zij beide
de zelfde menging of dichtheid hebben (vgl.
endos iii osis).

Exostósis of exostóse, f. gr. (van
ostéon), been) Med. het beenuitwas; —
exostótisch, adj. door een beengezwel
veroorzaakt.
exotériseh, adj. gr. (van énó, buiten,
e btéros, de buitenste) uiterlijk ; oningewijd,
voor oningewijden bestemd; opentlijk, alge meen, onder de algemeene bevatting vallende, volksmatig ; vgl. esoterisch; — eX0terieus, m. een oningewijde, die onkundig is omtrent de gewichtigste geheimen van
een genootschap ; — exoteromanie of
exotikomanie, f. gr. de zucht voor het
vreemde, de neiging tot liet uitheemsche,
de voorliefde tot het buitenlandsche ; —
exótisch, adj. (gr. exbtikós), uitlandsch,
buitenlandsch , uitheemsch, vreemd, b. v.
exotische platen; — exotika, m. pi.

----

EX PACTO
buitenlandsche voorwerpen ; --f. verachting of geringschatting van
bet uitheemsche.
ex pacto, enz., z. p a. c t u m.
expandeeren, lat. (emp;andcre, v. pandre, uitbreiden) uitzetten, uitbreiden, uit spannen ; — expansíbel , adj. nw.lal.
uitzetbaar, uitrekbaar; — expansibiliteit, f. de uitrekbaarheid ; — expansie
(later lat. expans(o) f. de uitzetting, uit
verwijding ; — expansief , adj.-breidng,
uitzettend ; — expansieve kracht,
het uitzettingsvermogen, de spankracht.
ex parte, z. ond. part.

expatriëeren, nw.lat. (van patria

,

vaderland) uit het vaderland verdrijven, in
den vreemde jagen ; --- zich expatriëeren, uitlandig gaan, zijn vaderland verlaten om zich elders te vestigen, uittrekken ;
— expatriátie (spr. tie tsie) f. de ver
verlaten des vaderlands, het-banig;het
uittrekken, de landverhuizing.

Expeetánt, enz., z. e x s p^ c t a n t.

expectoreeren, lat. (expectmAire, van
peetas, borst) eig. uit de borst. verwijderen
Med. uitwerpen, uithoesten ; -- zich. ex-

peetoreer^ ., zich uitlaten, zijn cart uit
openhartig spreken ; — expeeto--storen,
rans, n., pl. expectorantia (spr. ti
=tsi) Med. borstzuiverende, de uitwerping
der slijm bevorderende middelen ; --- eXpeetorátie (spr . tie=tsie) f. nw.lat. Med.
het uitwerpen, uithoesten, het uitwerpsel,
de slijm ; de ontboezeming, uitstorting des
harten, hartverlichting.
expediëeren, lat. (expedere, van pes,
genit. pedis, voet; eig. den voet uit den
strik halen, losmaken, ontwikkelen) uit- of
afvaardigen, afzenden, verzenden, bespoedigen, uitvoeren. tot stand brengen ; naar de
andere wereld zenden, spoedig van kant maken ; — expedihtur, het worde uitgevaar
n. liet middel, hulp--dig!—expns,
of redmiddel, de ui_tviucbt, uitweg ; --- ex-

pediént of expeditionair, m. nw.lat.
(fr. expéditionnaire) de afzender, uitvaardiger, P. v. van een geschrift, afschrijver,
steller ; --- expediet of expeditief,
adj. (fr. expediti f), spoedig, gezwind, vaar
afdoening zijner zaken of in het-digne
verzenden, voortvarend, ijverig, volvoerend,
afdoend ; -- expeditie (spr. t=is), f. lat.
(expeditie) de zaakvolvoering, afzending, er zending, vervoering vair waren, bezorging,
uitvoering; een tocht, eerie reis, inz. een
krijgstocht, veldtocht ; de gerechtelijke uit
afschrift van eene rechts -vardignofhet
ook de plaats, waar iets bezorgd-handelig;
wordt ; — expediteur, m. fr de af- of

verzender, goederenverzender, bevrachter,
vrachtondernemer.
expelleeren, lat. (expellére) uitdrijven, verjagen, verdrijven, uitstooten, ver
uitsluiten, onterven ; — expel -werpn,
uitdrijvende middelen.-lentia,.p1Md
expendeeren, lat. (exppend(re, eig. af-
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wegen, v. pendére, wegen) uitbetalen, betalen, bekostigen ; — expensae (scil. peeuniae) of expénsen, f. pl. uitgaven, onkosten, inz. gerechtskosten ; espensae retarddli procéssus, kosten van den vertraagden rechtsloop ; in e,rpensas c o n d e m n e er e n, tot de rechtskosten veroordeelen ; —
expensarium, n. nw.lat. de lijst der kosten ; — expensilátie (spr . t—ts) f., eig.
e,rpténsi latio, d. i. het inbrengen eenei uitgave
in het onkostenboek; de schijnuitgave ; vgl.
acceptilatie. — expénsie, f. (later
lat.. expenslo) de uitbetaling, de uitgave ;-expensief, adj. duur, met zware uitga-

en verbonden.
Experiéntie (spr. t ts), f. lat. (experientia, van experire, ervaren, beproeven)
de ervaring, ondervinding ; ervaringswijsheid;
exoerientia (facet, de ondervinding leert het
experienti a est opti rna reruin magistra, de
ondervinding is de beste leermeester(es) ; experimént, n. (eperiméntum) de proef,
proefneming, ervarings- of kunstproef; een

phy-sic<cliscll of phy sisch experim e n i., eene natuurkundige proef ; -- experimer_taal, adj. nw.lat. op ervaring
gegrond, proefondervindelijk ; pï ,)efnemend ,
door proeven bevestigd, uitoefenend; — ex-

perimentale physica, f. de natuurkunde in of net proeven, de proefondervindelijke natuurkunde ; — experimenteeren, -beproeven, de proef nemen ; -adj. lat. (eapértus, a, urn) ervaren,
bedreven, zaakkundig, als subst.: een door
de rechtbank of de betrokkene partijen benoemd persoon om iets te onderzoeken en
daarvan verslag te doen, een zaakkundige,
ervarene ; gezworene ; expérto trede Rupérto, lat. sprw.: geloof den door ervaring geleerden Robert, d. i. geloof een' ervaren
man ; ---- expertlze, f. fr. (expertise) het
onderzoek door e x p e r t s, door zaakkundige
personen ; — ekpertizeeren, door deskundigen laten onderzoeken.
expiëeren, lat. (e.rppidre) verzoenen,
boeten, ontzondigen ; -- expiãbel, adj.
nw.lat. verzoenbaar, wat geboet kan norden ; -- expiátie (spr. t_.—ts), f. lat.
(expiat)o) de boete, genoegdoening, verzoening, schuld- of zondenuitdelging ; — expiatc riseh , adj. verzoenend, genoegdoend,
boetend; de expiatorische dood, de
verzoeningsdooil (van Jezus Christus).

expileeren, ]at. (expildre, v. pilãre,
van 't haar berooven, plunderen, v. eilus,
haar) uitplunderen, bestelen, berooven ; expildta lrereditas, f. eene beroofde of geplunderde nalatenschap; — expilátie (spr. t
ts), f. de berooving, uitplundering, ver
stukken der nalatenschap -vremdinga
expila.tio heredit?Jtis, de berooving eener nog
ongedeelde nalatenschap ; — expilator,
m. de dief van erfgoed ; de straatroover.

expingeeren, lat. (exc -ppinrière) uit schilderen, beschilderen; scbilderachtig, beeld
-rijk
voorstellen.
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expireeren, z. e x s p i r e e r e n.
expisceeren, lat. (expisedrí, van pisc iri, visschen, piscis, visch) eig. uitvisschen

uitvorschen, uitvragen.
explaneeren , lat. (explanire , vgl.
p 1 a n) uitleggen, verklaren ; — ex.planátie (spr. t=ts), f. (explanatio) de opheldering, verklaring, uitlegging ; -- eXplanatief, adj. nw.lat. uitleggend, ver
ophelderend.
-klarend,
expleëeren, lat. (expl?°re, v. plPre,
vullen ; vgl. plenus, vol) opvullen, aanvul len, volledig, voltallig maken ; — explemént, n. (lat. expleméntwn) een aanvul
een bijvoegsel (in de rede); ----lingsmde;
explëtie (spr. t=ts) , f. (expletTo) de
aanvulling — expletief, adj. later lat.
(expletivus, a, urn) aanvullend, volmakend;
-- expletivum, n., pi. expletiva,
Gram. aanvullingswoorden, stopwoorden.
expliceeren, lat. (explicáre) ontvouwen, ontwikkelen, uitleggen, verklaren, ophelderen, uiteen zetten, duidelijk maken ;
ook ten einde brengen, voleinden ; explicit,
Illid.lat. (oorspr. afkorting voor explictum
est volumen, explicitus est liber, d. i. eig.
dc rol is geheel uitten gerold of ontvouwd,
het boek is ten einde (aan het slot van
boeken, handschriften, enz.); -- explic bel, adj. lat. verklaarbaar, uitlegbaar ; —
explicatie (spr. t=ts), f. (lat. explicatgo) de ontwikkeling, verklaring, uitlegging;
— explicatief, adj. nw.lat. ophelderend,
verklarend ; -- explicite, ontwikkeld, duidelijk, klaar, uitdrukkelijk, bepaald, met duidelijke woorden, het tegendeel van implicate.
explodeeren, lat. (explod re, eig. uit
uitjouwen, van plodëre, plaudere,-klapen,
in de handen klappen) losbarsten, knallen,
ontploffen , met eenen knal aan stukken
springen, bersten; explodeerende boomw o 1, schietkatoen ; -- explózie, f. (lat.
explos)o, de uitklapping, uitjouwing) de uitof losbarsting, b. v. van buskruid, van eenen
vulkaan, de knal, schok, stoot ; — exploSiv2O, f. pl. nw.lat., Gram. plotseling of
oogenblikkelijk te voorschijn komende klanken ; waartoe de mutce (z. ald.) behooren.
Exploit, n. fr. (spr. eksploá; oudfr.
esploit, espleit, provenc. espleit, esplec, voordeel, winst, v. 't lat. explicitum, iets uit
expliedre, ontvou--gevords,wn .
wen, tot stand brengen , uitvoeren ; vgl.
expliceeren) de daad, grootti daad, hel
dagvaarding (het exploot)-dena;
van eenen deurwaarder; -- exploiteeren (fr. exploiter) gebruiken , zich ten
nutte maken ; bewerken, ontginnen, bebouwen ; dagvaarden, beteekenen ; ongeoorloofde voordeelen uit iemands arbeid, of uit
zijne nieuwsgierigheid, zijne lichtgeloovigheid, enz. hebben ; — exploitabel (fr.
exploitable), exploitatief, adj. ontgin baar, bebouwbaar, oorbaar; — exploitent, m. fr. die een rechterlijk bevel te
voltrekken, eene dagvaarding te doen heeft,
;

een deurwaarder ; een sluw winstbejager ;
— exploitatie (spr. tie=tsie), f. (fr.
exploitation) de ontginning, bebouwing, tennutte-making (van akkers), opdelving (van
ertsen); — exploiteur, m. de ontgin
bebouwer, bewerker, opdelver ; ook die-ner,
ongeloofde voordeelen van eene bediening
trekt, die iemands vertrouwen, zijne licht
zijn voordeel misbruikt.-zinghed,.to
exploreeren, lat. (explordre), uitvorschen, navorschen, naauwkeurig onderzoeken, uitpluizen, ontdekken ; — explorátie (spr. t=ts), f. (exploratio) de uitvorsching, navorsching, het onderzoek, de uit
uit -pluizng;.Medawkurig
alles, wat de geneesheer tot-vorschinga
grondige beoordeeling eener ziekte moet weten ; -- exploratorium, n. nw.lat., 1)
z. v. a. dok imastikon; -- 2) eene sonde
(z. die woorden); — explorateur, m.
fr. een kondschapper, bespieder, uitvorscher,
liaauwkeurig onderzoeker.
Explozie, z. ond. explodeeren.
expoliëeren (van 't lat. expolire, vgl.
p o 1 i, enz.) glad maken, glanzen, polijsten,
opsieren, verfraaijen ; — expolítie (spr.
t=ts) of expolitoar, f. (spr. ou—.Ge)
de glanzing, polijsting, verfraaijing, opsiering — expolítie (spr. t=ts) Rhet., eene
figuur, die door verschillende sierlijke bewoordingen eene zaak omschrijft.
exponeeren, lat. (expon)re) uitzet
uiteen zetten, uitleggen, verklaren, op--ten;
helderen ; zich aan een gevaar exponeeren, zich bloot stellen, prijs geven,
wagen — exponent, in. (van 't lat.
expónens) Math. de aanwijzer, een getal of
eene grootheid, aanwijzende hoe menigmaal
eene andere grootheid, naast welke zij ter
rechterzijde iets hoogex staat, als factor
gebruikt is, of hoe dikwijls de eenheid met
een' gegeven wortel vermenigvuldigd of gedeeld moet worden om eene zekere macht
te geven ; P. v. in a 2 is ? de e x p o n e n t
en beteekent a X a of 1 X a X a; a -2
beteekent '/a >< 'ja of 1: a X a 1 /a2 ;
de exponent kan ook eene breuk zijn, P. v.
a 2 / 3 li' a 2 ; ook nul, b. v. a° 1 ;
expóne-ns radtcis, de aanwijzer des wortels,
b. v. 3 in / a2 ; — exponentiále
(spr. ti.=tsi) grootheid, eene grootheid,
welker exponent eene veranderlijke groot
— exponentiaal--heids,P.vax
rekening, de ontwikkeling der exponentiale grootheden, de rekening met grootheden van veranderlijke exponenten ; — exponibel, adj. nw.lat. verklaarbaar, voor
uitlegging, opheldering vatbaar ; — expose, n. fr. (spr. s z) eene uiteenzetting,
openlegging of voorstelling, P. V. der strijd
rechtsgronden, enz.; — expozítie-punte,
(spr. t=ts), f. (lat. exxpositio), de tentoonstel
kunstvoortbrengselen ; de stelling of-lingva
plaatsing tegen lucht en zon ; uiteenzetting,
verklaring, ontwikkeling van een begrip,
opheldering, uitvoerig verhaal of betoog ; op
;

;

;
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het tooneel : de vermelding van hetgeen er
v óór de handeling van het stuk is voorgevallen ; - expozitief, nw.lat. uiteenzettend, vecklarencl.
exporteeren, lat. (exi'ortãre) uitoe
; - exportã--ren,(god)v
bel, adj . nw.lat. uitvoerbaar, vervoerbaar,
geoorloofd uit of buiten 's lands le voeren
- exporttie (spr. tietsie), t. lat.
(exportato) of export, n. eng. de uitvoer, goedereniiitoer ; - expórten, n.
Pl. nw.lat. uitgaande waren, goederen, die
uitgevoerd worden ; export —huizen,
zulke handeishuizen, die inz. inlaiidscbe goederen naar het huitenland zenden.
expozitie, z. oud. expon e e r e ii.
ex post of ex post facto, lat. van achteren, achterna, naderhand ; na gebeurde daad,
als het te laat is.
expostuleeren, lat. (expostulre ; vgl.
p 0 S t u 1 e e r e n) vorderen, ernstig eischen;
zijn beklag doen, bezwaren inbrengen, kia
hard aanspreken,-gen,twisvrj
opeischen, ter verantwoording roepen ; expostulãtie (spr. tie=1se), t. (expostulati'o) het beklag, de twist, woordenwisseling, 't gekijf.
exprimeeren, lat. (exprimre , van
premre, drukken) uitdrukken, beschrijven,
met verwen of woorden voorstellen ; exprés (lat. expréssus, a, urn), uitdrukkelijk, naau'wkeurig, juist zoo, voorbedachtelijk, met opzet, willens en wetens; exprssis verbis, met uitdrukkelijke of duidelijke woorden ; een exprésse, m. een
eigen afgezonden bode, bijzonder boodschapper ; per expréssum, lat., of par exprés, fr.,
afgekort V. expr., door een' eigen of afzonderlijken bode; - pro expresse postis,
voor uitdrukkelijk bijgevoegd te houden ; expréssie, f. (lat. expressto) de uitdrukking; Piet. de kleurgeving, keuze der kleuren, de levendige en natuurlijke voorstelhog der handelingen, hartstochten, enz.;
uitpersing, ullwringing (van sappen); con
expressifine, it. Muz. met uitdrukking, nadruk ; - expressief, adj. nw.lat. vol
uitdrukking, nadrukkelijk.
exprobreeren, lat. (exprobrdre ; vgl.
probrum) iemand iets verwijten, voor de
voeten werpen, in 't aangezicht smijten, hem
scherp berispen , laken, uitscheklen ; exprobrÉttie (spr. tts), f. de uitschel
berisping, het verwijt, de doorbaling,-dtng,
wraking.
ex pro/esso, z. ond. profes.
expromitteeren, lat. (exprornittre,
vgl. promitteeren) een ander door overfleming zijner schuld van de verplichting
onthelfen ; - expromIssie, f. nw.lat.
de overneming eener vreemde schuld, zoodat
de verplichting des eigentljken schuldenaars
tot betaling geheel ophoudt ; - expromIssor, m. de overnemer eener vreemde
schuld.
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expropriëeren, nw.lat. (van proprus,
a, urn, eigen) van het bezit of den eigendom
berooven, onteigenen, inz. op hoope g zag en
tot openbaar nut iemand, tegen schadeloosstelling, van zijn' eigendom aan landerijen,
gebouwen, enz. ontzetten (gelijk dit bij het
aanleggen van kanalen, spoorwegen, enz.
plaats heeft); - expropriãtie (spr.
tts), 1. dc onteigening, berooving van bezit,
eigendomsontzetting tegen schadeloosstelling,
uitkoop ; ---- expropriatie-wet, de onteigeningswet ; -- expropriatie -recht,
het recht van den vorst tot onteigening.
ex propriis, z. vropriurn.
expugneeren, lat. (expugndre, v. pugnâre, vechten) bevechten, veroveren, door
strijd of bestorming winnen ; - expugnä
bel, ad). (lat. expugnab1is, e) veroverbaar,
winbaar ; - expugnãtie (spr. tts), f.
(expujnat)o) de verovering, bestorming ; expugntor, ni. een veroveraar, overw innaar.
Expûlzie, f. lat. (expulso, van expelifte) geweiddadige uitdrij ving, verdrijving,
verstooting ; - expuizief, adj. nw.lat.
uitdrijvend, afvoerend.
expungeeren, lat. (erxpunqre) uitkrabben, uitstrijken , uitwrijven, wegdoen , te
niet doen ; - expûnctie (spr. 11s), t.
(later lat. expuncto) de uitdelging, wegwissching, vernietiging.
expurgeeren, lat. (expurgdre, vgl.
purgeeren) reinigen, zuiveren; te recht
brengen, b. v. plaatsen in een geschrift;
rechtvaardigen ; verotitschuldigen ; - expurgãtie (spr. t=ts), t. (expurgato) de
reiniging, zuivering, afvoering; rechtvaardiging.
exquireeren, lat. (exquirre, van quaer're, zoeken) uitvorschen, navorschen, nazoeken; ook uitzoeken; van daar exquiziet, (lat. exquisttus, a, urn), of Ir. exquis
(spr. eksh'ie), adj. uitgezocht, uitgelezen, voortreffelijk, uitmuntend ; -i-- exquizitie (spr.
tts), t. de uitzoeking, keur; onderzoek,
navorsching.
ex quocünque capte, z. oud. caput.
ex recensiône, lat. naar de tekstverbetering (van eenen geleerde).
Exrotulãtie (spr. t=is), t. nw.lat.
vgl. rotulus, etc.) Jur. de rechterlijke,
(handeling, door welke teruggekomene acten
die ter rechterlijke uitspraak verzonden wa
ren, geopend worden.
ex sckeddla, lat. van het briefje, de cedel
(allezen).
Exscreätie, t. lat. (exscreato, van exscrelire) het uitrogchelen, uitspuwen.
exscribeeren, lat. (ex-scribre) uitschrijven, afschrijven.
exseceeren, lat. (ex-secdre) uitsnijden,.
'egs1)ijdeJ1 ; - exséctie (spr. t=ts), t.
(exsecto) het uitsnijden ; lubben.
exsecreeren, exsecratie, z. cxecreeren, enz. ---- exsequìën, z. cxequien.
,

,
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exsieceeren, lat. (exsi-ccáre) uitdrogen ;
ts), n. pl. Med.
uitdrogende middelen ; — exsiecátie (spr.
t=ts), F. nw.lat. cie uitdroging, het uitdrogen ; — exsiecatief, adj. opdrogend.
exsolveeren, lat. (eirsol-v6re) oplossen;

-- exsiccant^a (spr. t

-- exsolutie (easolutio) en exsolveering, t. de oplossing.
ex speczdli grata, z. g r a t i a ; — er spe -

ciali manddto, z. mandaat.
exspecteeren, lat. (exspecture, eig. in
de verte uitzien, v. ss ectdre, beschouwen)
verwachten, hopen, trachten, b. v. op een
ambt ; -- exs pectábel , adj. te verwachten, vermoedelijk; --- exspeetant, m.
(exspéctáas) een wachtende, uitz lende, iemand,
die uitziet of verwachting heeft een ambt
te krijgen ; — exspeetán tie (spr. tie=
tsie) of exspectative, f. nw.lat. het
uitzicht op bevordering of verzorging; —
exspectiveeren, hoop geven, vertroosten, uitzicht of verwachting geven.
exspireeren, lat. (exspirdre) den adem
uitblazen, den geest geven, overlijden, sterven ; vervliegen, ten einde loopen, afloopen,
vervallen; geëxspireerd, adj. ontzield;
uitgebluscht ; afgeloopen ; -- exspiratie
(spr. t ts), f. (lat. exspiratio) de uitademing, de jongste uitademing, de dood; Jur.
het ten einde loopen of verloop van een'
bepaalden tijd of termijn, de vervaltijd.
exspoliëeren, lat. (exspohdre) uitplunderen, berooven ; — exspoliátie (spr.
t=ts), f. (exspoliatio) plundering, berooving.
exspueeren, lat. (exspuere) uitspuwen;
— exspuItie (spr. t ts), f. de uitspuwing ; het speeksel ; — exspuitto sanguinis,
de bloedspuwing.
extant, adj. lat. (v. exstáre, voorhan
zijn) nog voorhanden.
-den
-

Exstase, z. e e t a s e.

exsteeren , liever existeeren, z.
existeeren.

exstimuleeren, lat. (ex -stimul re; vgl.
S t i m u l e e r e n) aanprikkelen, aansporen,
opwekken, aanmoedigen ; — exStimu1tor, m. de opwekker, aandrijver.
exstingueeren, lat . (erestinquére) uit
verdelgen, vernietigen, afschaf -bluscen;
opheffen ; — exstínetie (spr. tie -fen,
tsie), f. (extinct)o) de uitblussching, uitdelging, het uitsterven ; de afkoeling van heete
steenen met koud water ; -- exstinctief,
adj. nw.lat. uitblusschend, vernietigend.
exstirpeeren , lat. (exstirpdre, van
stirps, de stam) uitroeijen, uitrooijen, ver
ontwortelen ; uitsnijden ; uitpellen -delgn, ;
-- exstirpátie (spr. tie=tsie), f. (exsti.rpatio) de uitroeijing, uitdelging; Chir. het
uitsnijden, uitpellen ; — exstirpátor, m.
uitroeijer, verdelger ; een akkergereedschap
tot het zuiveren en los maken van den grond,
de schoffelploeg.
exstrueeren,lat. (exstrsit re; vgl. s t r u ct u u r) ophoopen, opstapelen, optrekken, oprichten, bouwen ; — exstr uetie (spr.
-

—
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tie—tsie), f. (exstructio) de oprichting, opbouwing, bouw.

exsudeeren, lat. (exsuddre; vgl. s ud a m i n a) uitzweeten, door zweet uitdrfjven ; -- exsudaat, n. het uitgezweete,
de uitgezweete vloeijende en strembare stof;
— exsudátie ( spr. t—ts), f. nw.lat. uit
holten des ligchaams,
-zwetingd

exsuleeren, z. ex u 1 e e ren; --- exsulteeren, z. e x u l t e e r e n.
exsupereeren, lat. (exsuperccre; vgl.
s u p e r e e r e n) uitsteken, overtreffen ;exsuperábel , adj. overtrefbaar, overwin
— exsuperántie (spr. t—ts), f.-nelijk
(lat. e^csuperantia) de uitstekendheid.
exsuseiteeren, lat. (exsuscitdre; vgl.
s u s c i t e e r e n) opwekken, aanmoedigen, aanzetten, aanstoken ; ---- exsuseitdtie, f.
(exsuscitat)'o) de opwekking, aandrijving, aan
-sporing,atk.
ex tacito, z. ond. tace.
;

extant, z. exstant.
Exstase, z. e k s t a s i s.

ex tempore, z. tempus; -- extemporeeren, nw.lat. voor de vuist of onvoorbereid . iets verrichten, b. v. spreken,
schrijven, spelen, zingen, enz.; vgl. i m p r ov i zeeren ; — extemporale, n. lat.,
pl. extemporalia, eene voor de vuist
of onvoorbereid vervaardigde taal- of schrijf
— extemporaan of extem--oefnig
porair, adj. nw.lat. wat zonder overleg
of vertoef, terstond, oogenblikkelijk, voor de
;

vuist geschiedt.

extendeeren, lat. (ex-tendére) in de
lengte en breedte uitspreiden, uitstrekken,
uitbreiden, verwijden ; — zich —, zich
uitstrekken, verbreiden, voortplanten, ver
uit--groten;—xsíbl,adj.wt
rekbaar, rekbaar; — extensibiliteit, f.
de rekbaarheid, uitrekbaarheid; — extensie, f. lat. (extensio) de uitzetting, uitbreiding, uitrekking; grootte, uitgestrektheid;
— extensief, adj. (later lat. extenstvus,
a, urn), als adverb. ook extensive, volgens
uitstrekking, uitgestrekt of uitstrekkend ; omvattend ; het tegengest. van i n t e n s i e f;
— extensieve grootheden, ruimte
-grothedn;^xs,m.Aatde
strekspier ; — exténsur, n. Kmt. eene
uitvoerige aanwijzing van de oorzaken des
bankroets, met opgave van de schulden en
vorderingen (debit en credit); — in exténso,
zeer uitvoerig, volledig, geheel en al, in zijne
volle uitgebreidheid.
extenueeren, lat. (extenui re, van ten?cis, dijn) verdunnen; uitmergelen, uitteren,
krachteloos maken, verzwakken ; verachtelijk
maken, smaden, verkleinen ; verschoonen, ver
tie=tsie),-zachten;—xui(spr.
H. p1. verdunningsmiddelen ; — extenuátie (spr. tie=tsie), f. (extenuatio) de ver
krachtvermindering, uitmergeling,-dunig;
uittering; afneming, vermindering, verkleining, verlaging, verzachting, verschooning,
het tegendeel der hyperbole.
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Exterieur, n. fr. ( lat. exterior,
exterius) het uiterlijk, uiterlijk aanzien, bui

verdienste, enz.; de extra-post, buiten
eigene post, in tegenst. met de-gewonpst,
gewone post.

l'extérieur, uiterlijk, naar uiterlijken schijn;
— exterioriteit, f. nw.lat. (fr. extériori.té) de buitenzijde, het uiterlijke, de opper-

Extract, z. ond. extraheeren.
extra culparn, z. ond. c u 1 p a.
extradeeren, nw.lat. (van ex en tra

buitenzijde, bet uitwendige; a-tenwrk,d

vlakte.

vgl. t r a d e e r e n) uitgeven, overhan -d('re,
digen, uitleveren, overgeven ; — extradítie (spr. tie=tsie), f. de overgaaf, uitlevering van een' misdadiger of gevangene aan
zijnen natuurlijken vorst of rechter; extrariitío actorum, de uitlevering, overgave der
-

extermineeren, lat. (extermintzre) ver
uit het land drijven ; uitroeijen, ver--drijven,
delgen, uitdelgen, verderven, vernielen ; —
exterminátie (spr. tie tsie), f. nw.lat.
de verdrijving, verjaging; uitroeing, ver
vernieling.
-delgin,

asten.

extern, lat. (extérnus, a, um, v. enter,

extraëssentiëel (spr. ti tsi), nw.lat.

van buiten aanwezig) uiterlijk, uitwendig;
uitheemsch, vreemd; buitenwaarts, van bui
; — extérnen, m. pl. van buiten ko--ten
menden, leerlingen, die de scholen bezoeken
zonder er in gehuisvest te zijn (in tegenst. met
de p e n s i o n n a i re s), daggangers, stads -,
dorpsscholieren ; ook fransche hulpartsen, die
niet mede in het hospitaal wonen ; — externaat, n. school, waarin enkel daggangers (geene kostgangers) worden opgenomen ;
— externísten, m. pl. Med. uitwendig
beschadigden, aan uiterlijke wonden lijdenden; ook zieken, die niet in het gasthuis
opgenomen., maar toch om niet van genees
worden voorzien.
-mideln
exterritoriaal, adj. nw.lat. (vgl. te rr i t o r i u m) buiten het gebied van een land
gelegen, uitlandsch, tot vreemd gebied behoorende; --- exterritorialiteit, f. het
verbannen-zijn uit het vaderland; ook de
bevoegdheid van de gezanten en hun gevolg
om in vreemde staten naar de wetten van
hun land te leven, en hunne vrijstelling van
alle persoonlijke staatslasten en opbrengsten.
Extersteenen, ri. p1. loodrechte, tot
aan den grond gescheurde rol sen, reet uit
trappen, vertrekken, enz., gelijk-gehouwn
men die in ti\restpllalen vindt.
extingueeren, extinctie, enz., z.
extingueeren
ExtíspiCes, pl. lat (sing. extispex, van
exta, pl. ingewanden) wigchelaars bij de
oude Romeinen, die uit de ingewanden der

(vgl. e 55 n t i ë e 1) onwezeutlijk.
extraheeren, lat. (extrahere) uittrekken , b. V. Arith. glen wortel uit een getal;
Chem. het zout uit: eerre plant, uit een mineraal; een uittreksel maken ; in het kort
samenvatten; Jur. een bevel of vonnis lichten ; -- In. (extráhens) een
uittrekker; Jur. wie Lot de beslissing eener
zaak gerechtelijke hulp vraagt en ze daarom
moet betalen ; — extract, n. 1) lat. extrácturn, op recepten afgekort ex ti.), het
uitgetrokkene, uittreksel, uitgetrokken sap
uit plantenstoffen, artsenijen, enz.; inz. extráctum (lquOsu rmm, waterig --, e. vine sum,
0 ijsachtig —, e. slriritiedsum, wijngeestig
uittreksel ; 2) (nw.lat. extráctus, m.), een
uittreksel uit schriften, boeken, enz.; extrácta composita, samengestelde —, e. sim
enkelvoudige uittreksels; — extráe .-plicha,
ties actnrum, Jur. uittreksel uit de rechts
,

offerdieren voorspellingen deden ; — extispieium, de ingewandenschouw, bezichti-

extractboek, n. Kmt.-handelig;
het uittrekselboel., dat uittreksels uit andere koopman boeken bevat — extrae–
tief, adj. ri w.lat. uittrekkend; - - -- extractiefstof, de door water en wijngeest oplosbare en uit te trekken plantendeelen ; —
ectráctie (spr. tie=tsie), f. de uittrek
uittrekken ; fr. ook voor afkomst,-king,bet
geboorte, inz. goede afkomst; van daar een
man van extractie, van goede afkomst,
van beschaving en opvoeding, een aanzien
; — extractor, m., z. v. a.-lijkman
v e n t i l a t o r (z. ald.) ; extrait d'absinthe (spr.
elstrè dabsèht'), aftreksel of geest van alsem.
extra–judiciaal, adj. nw.lat. (vgl.

ging van de ingewanden der offerdieren.

judicium) buitengerechtelijk.

extorqueeren, lat. (extorqucre; vgl.
t o r (j u e e r e n) afpersen, afdwingen ; -- extOrsie, nw.lat. de afpersing, afdwinging,

zeer vrijgevig

het verkrijgen door geweld, door gewelddadig held, het afpersen.
extra, lat. (samengetr. uit extera scil. parte,
op de buitenzijde ; vgl. extern) buiten;
bovendien, buitendien ; buitengemeen, buiten
samenstelling z. v. a. uitstekend,-gewon;i
bijzonder ; b. v. extra tij n, zeer fijn, bij
fijn) iets extra of extra's, iets-zonder
buitengemeens, bijzonders, niet alledaagsch ;
--. extra-blad, een bijblad, buitengewone bijlage tot eene courant, enz., zoo ook
;

extra-geld, extra-kosten, extraverdienste, bij- of zakgeld, bijkosten, bij-

;

extra–liberaal, adj. nw.lat. zeer mild,
extra linéam, z. linea.
extra–mundaan, adj. lat. (van mun(lus, wereld) buitenwereldlijk.
extra muros, z. ond. tnurus.
Extranéus, ni. jat. (v. extra, z. aid.)
een buitenlander, vreemdeling; --- extraneïteit, f. nw.lat. verbanning naar vreemde
oorden ; ook de eigenschap van het geen uit
verre oorden komt.
extra ordánemn, z. or(lo; — extraordinair, adj. lat. extraordi-narites, a, um;
vgl. ordinair) buitengemeen, ongewoon;
extraordinarius, m. inz. een buiten
aan eene boogeschool.-gewonhlra
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extra-parochiaal, adj. nw.lat. (vgl.
parochie) buiten het kerspel, niet tot liet
kerspel behoorende.
Extra—post, z. ond. extra; vgl. post.
extraseculair, adj. nw.lat. (vgl. s ecu l a i r) meer dan honderdjarig.
Extraterritoriaal, z. v. a. e x t e rritoriaal.

extravageeren, nw.lat. (uit het lat.
extra en vagtiri samengesteld ; vgl. vage eren) uitspatten, buiten de maat, het spoor
gaan ; onzin spreken, ongerijmde, dolzinnige
dingen zeggen en doen, raaskallen ; — extravagant, adj. uitspattend, uitsporig,
buitensporig; overdreven, ongerijmd, gek, on-

ten, wegdrijven ; — extru,zie, f. nw.lat.
de uitstooting.
extubereeren, lat. (extuberiire, van
tuber, bult, gezwel) opzwellen, oploopen ; —
extuberátie (spr. tie=tsie), f (extuberatio) het gezwel, de opzwelling, buil, bult,
het uitwas.
extumesceeren, lat. (extumescére) opzwellen ; — extumescéntie (spr. tie=
tsie), f. nw.lat. de opzwelling, het gezwel,.
de opzetting, b. v. van een been ; — eXtumídiseh, adj. opzwellend, gezwollen,
bultig, ongelijk.

exubereeren, lat. (exuberare, v. ubert re, vruchtbaar zijn, uber, vruchtbaar, rij-

bedachtzaam ; — extravagantie (spr.
tie tsie), f. de uitspatting, overdrijving; on-.
gerijmdheid, onbezonnenheid, dwaasheid, gek-

kelijk) overzwellen, weelderig wassen, in
overvloed zijn ; — exuberant, adj. (exubérans) overvloedig, onnoodig; rijkelijk, weel

heid.

— exuberantie (spr. t ts), f.-derig
(exuberant)a) de onnoodige overvloed, over;

extravazeeren, nw.lat. (van extra en
vas vat, pl. nasa) Med. uit de eigentlijke
vaten uittreden, uitvloeijen, inz. van bloed;
— extravazaat, n. het uitgetreden bloed,
de uitstorting van bloed of andere vloeistoffen in ligchamen ; -- extravazãtie (spr.
tie tsie), f. de uittreding van het bloed of
andere vochdten uit hunne vaten ; extrava
a. e m p h y s e m a; extr.-satioer,z.v
sangu'tnis, bloeduittreding.
EXtravérsie, f. nw.lat. (vgl. versie)
eig. buitenwaartswending; Med. uitscheiding
van zuren en zouten.
EXtrême, adj. fr. (lat. extrémus, a, um,
super!. van •exterior; vgl. exterieur),
uiterst, laatst, hoogst ; buitengewoon ; als
subst. n. (lat. extrérrcum) het uiterste ; eindpunt; het hoogste, de top, tinne, hoogste
graad — extrêmes, m. pl. elkander tegen
dingen ; ook overdrijvingen ; les-overgstld
extrtrnes se touchent, fr. (spr. lè zekstrèm
s'toesj') de uitersten raken elkander, de strijdigste dingen vindt men soms bijeen ; — ad
extrPma, lat. op het uiterste; ad extrémum,
ten laatste, eindelijk; in extremis (sell. momentis) in de laatste oogenblikken des levens;
— extremizeeren, nw.lat. het laatste
oliesel toedienen ; — extremiteit, f. (lat.
extrem).tas) het uiterste, uiterste einde, eindpunt, de uiterste verlegenheid, nood of gevaar; de laatste toevlucht -- extremiteiten, f. pl. de uiterste ligehaamsdeelen,
eindleden, einden of toppen aan handen en
voeten ; ook in 't algemeer; handen en voeten.
extriceeren, lat. (extricáre; vgl. t r 1Ca) ontwikkelen, ontwarren, met moeite
;

;

uitbrengen.

extrinsécus, lat (v. extrim, ongebruikelijke
adverbiale vorm van exter, van buiten aan
secus, anders, in samenst. zijde)-wezig,n
van buiten, uiterlijk, uitwendig, buitenwaarts;
— extrinsieaal, adj. uiterlijk.

extrórsisch, adj. et adv. nw.lat. van
binnen naar buiten gericht.

Extrovérsie, f. nw.lat. het zelfde als
extraversie.

extrudeeren, lat. (extrudére) uitstoo-

maat, volheid, overtolligheid, b.v. van woorden.
Exudenísmus, n. gr. (van ex-udenidzein, voor niets houden, gering achten,
enz., van udén, niets) de te-niet-doening,
wederlegging door minacht.enden voorbijgang
of spotachtige beantwoording der tegenpartij.
exulcereeren, lat. (ex-ulcerdre; vgl.
ulcus) zweren veroorzaken, zw eren, tot zweren brengen ; — exuleeratie (spr. t=ts),
f. (exulceratto) de ontsteking en verzwering,.
verettering; zweer.
exuleeren of exsuleeren, lat. (exsuldre; van eisul, balling) buiten het vader
ballingschap, als balling leven ; on--land,i
derscheiden van e x i 1 e e r e n, (z. aid.); —
exulónt, m. (exsu.lans) een verdrevene,

verbannene, balling.

exulteeren, lat. exulti re of eig. exsultdre, V. sultdre, huppelen, dansen) van
vreugde huppelen of springen, jubelen, juichen ; — exultátie (spr. tie tsie), f.
(exultatio) bet vreuedegehuppel, gejuich.
exundeeren, lat. (ex-uucnddre, v. unda,
de golf) overvloeijen, overstroomend naar buiten treden ; — exundátie (spr. t ts),
f. (exundat'ro) het uittreden van eene rivier,

enz., de overvloeijing.
ex ungue lePnem, z. ond. unguis.
ExL stie, f. lat. (exustio, van ex-urére,
uitbranden) Med. de verbranding, brandwond_

ex usu, z. u s u S.
Exutorlum, n. nw.lat. (van exu)re,
af- of uittrekken) eig. uittrekkingsmiddel ;
Med. iedere kunstzweer, door garoe- bast,.
spaansche- vliegen, setons, enz. verwekt; —
Exuvien, I. pl. lat. (exuviae) uitgetrokkene kleederen ; aan den vijand ontnomene
wapenrusting, enz.; de afgestroopte huid of
het afgestroopt hulsel, b. v. der slangen, enz.;
exuviae viperrum, slangenhuiden en slangebalgen.
ex voto, z. votum.
Eyra, f. noord. Myth. de godin, die de
goden in hunne ziekten verpleegde.
Ezan, turk. de oproeping tot het gebed
van de tinne der moskeeën.

FACCHINO.

ELECHIÉ L -Ezechiël, hebr. (jecheskQl, gr. Iezekiël)
mansti.: de sterkte Gods, de sterkte door
God ; -- Ezechiëllisten, m. pl. de aan
-hangersvJmBot,dieph
einde der 18de eeuw in Engeland optrad
als de profeet, die geroepen was om de Joden naar Jeruzalem terug te voeren.
Ezelsfeest, een kerkelijk feest uit de
middeleeuwen in Duitschland en Frankrijk,
waarbij op kersnacht een ezel voor het al-

Al l

taar gebracht en door de geestelijken een
gezang gezongen werd, dat het gebalk van
dit dier moest nabootsen ; ezelshoofd,
Mar. een halfrond, sterk, dik niet ijzer beslagen hout, over den top van den mast
gelegd, en aan 't vooreinde voorzien van
een gat (de hommer), door 't welk de steng
loopt.
Ezteri, ni. de bloedsteen, bloedjaspis.

T. ( )
"

f., verkorting voor fac, lat. maak, factum
gedaan, of fiat, het geschiede, toegestaan!
Muz. = forte; ook = /ilius, /llia, zoon,
dochter; ook ` fellow (z. ald.); — f, of
fec. = fecit; -- f. of fem. = femininum;
— f. of fl. = florins, oorenen (z. aid); —
f. of fol. ook f ° = folium, folio; — ( 0. r o.
= folio recto; --- f°. v 0 . — folio verso, z.
oud. f o l i u m; — f, afkorting voor pandecten (z. ald.); ook voor fecérunt, lat., zij
hebben het gewaakt; en voor finissiino (z.
ald.); — if of ff f., Muz. i fortissimo; --1. 1. a., f. s. a., F. M., z. oud. fiat; — F. M.
= francs-rnacons, vrijmetselaars ; — f. m., z.
ond. f o 1 i u m ; — fr. = franco; ook francs.

Faam, z. fama.
fabarzi, m. pl. lat. (van faba, boon) booneneters; eertijds iron. benaming der zangers, omdat zij, ter zuiverhouding hunner
stem, veel boonen plachten te eten.
Fabel, f. lat. (fabula; van fan, spreken, zeggen) eene verdichte vertelling, inz.
de sesopische of dieren fabel, eene
soort van zinnebeeldige leerverdichtsels, bestaande in het verhaal eener verdichte zin
handeling, die dieren en anderen voor--nelijk
werpen wordt toegeschreven, om daardoor
zedelijke waarheden aanschouwelijk te maken,
verdichtsel, sprookje, leugen ; de fabel van
een tooneelspel, de historische stof
daarvan ; — fabel –epos, m. een dieren heldendicht, een iron. heldendicht, waarvan
de handelende personen dieren zijn ; — fabelleer, z. mythologie; —fabuleeren, (lat. fabuldri, praten, vertellen) ver
leugens vertellen, beuzelen ; — fa--dichten,
bulánt, m. nw.lat. een sprookjesverteller,
onbeduidend snapper ; -- fabulist, m.
nw.lat. een fabel- of sprookjesdichter; —
fabuleus, adj. (lat. fabulósus, a, um), fabel
naar een sprookje gelijkende, verdicht,-achtig,
onwaarschijnlijk; — fabliau, n. fr. (spr.
au=oo), pl. fabliaux, fabelachtige ver
geestige en naïve vertelsels uit-dichtseln,
de kindsheid der fr. letterkunde ; -- fabliers, p1. (spr. fabljé), de dichters daarvan, z. troubadours.
-

(*) Aan

't

fabrica, f. lat. (werkplaats, kunst, ver
faber, een werkman in hout-vardign,

en andere harde stoffen) van kerken en geestelijke gestichten : de bouw, het onderhoud,
de bouwplicht, bouwzorg; ook de onder
kerk, enz.; in fabricarn scho--houdskaenr
lae, tot schoolgebruik, dat is tot onderhoud
der schoolgebouwen, tot bezoldiging der leermeesters, enz.; pro fabrica, voor de kosten
van onderhoud ; — fabriek, f. (fr. fabrique) werkplaats, werkhuis, eene inrichting, waarin een zeker getal arbeiders tot
het zelfde doel, bij geregelde verdeeling van
den arbeid, werkzaam zijn, en waar inz.
machines worden aangewend (van ruimer
beteekenis dan nl a n u f a c t u u r (z. ald.);
--- fabriek, m. de stadsbouwmeester; —
fabriekgoud, met koper gemengd goud,
vaak van zeer gering gehalte, ter vervaardiging van allerlei kleinigheden tot sieraad,
enz.; ook eerie soort van bladgoud tot ver
; fabriekplanten, zulke ge.-gulden
wassen; die Of in fabrieken als werktuigen
gebruikt worden, Of het materiaal tot veelsoortige fabriekwaren leveren; — fabricaat,
n. de vervaardigde waar, het kunstvoortbrengsel ; — fabricage (spr. q=zj), f. het stadsbouwmeesterschap ; — fabrikant, m. een
werkmeester, de oprichter, bezitter, bestuurder eener fabriek ; ook de vervaardiger, maker in het groot van zulke voorwerpen, die
door fabrieken geleverd worden, b. v. een
hoedemaker, lakenwever, wapensmid, enz.;
-- fabricatie (spr. t ts), of fabricatuur, f. de vervaardiging, bewerking der
waren ; — fabriceeren, lat. (fabricari)
vervaardigen, maken, bewerken, bearbeiden,
voortbrengen ; — fabriel, adj. door smid,
metselaar of timmerman gemaakt, uit steen
of timmerhout vervaardigd.
Fabulant, fabuleeren, enz., z. ond.
fabel.
Facade, z. ond. face.
Facchino, m. ital. (spr. fakkiéno, van
't lat. fax, gehit. facis, fakkel, oorspr. een
bundel hout ; vgl. fagot ; of voor faschino,
van 't lat. (ascis, fascina, pak, bundel, gelijk

griekseh of latijn ontleende woorden, die velen met f schrijven (zoo als filozolie, foto -

graphie, enz.) zoeke men hier op ph.

412

—

FACE

het mid.lat. fachinatio, voor fascinatio; vgl.
f a q u i n) een lastdrager.
Face, f. fr. (provenc. fatz, facia, fassa,
facha, it. faccia, van 't lat. facies) het aangezicht, gelaat, gezicht, het aanschijn, de
voorzijde, buitenzijde ; de oppervlakte, het
vlak ; de toestand, gesteldheid, der dingen ,
Mil. de voorzijde of gezichtslijn van een bol
ook de voorhoofdplaat van paarden;-werk;
scherpe kant of lijst bij houtwerk ; face
maken, Mil. het hoofd bieden, pal staan,
stand houden ; tegenover staan, zich tegenover plap.tsen ; en face (spr. an—), van voren,
tegenover, in het volle gezicht; in tegenstelling van en profil; — facade, f. (spr.
fassáád') een voorgevel, de voorzijde, het
front van een gebouw
facciata, f. it.
(spr. fatsjáta) de voorzijde, b. v. van een
bedrukt of beschreven blad — facetten,
f. pl. de kanten, hoekig of ruitswijze geslepen zijden of vlakken aan glaswaren en
edelgesteenten ; — facetteeren, (fr. facetter) ruiten, veelzijdig, veelhoekig of ruitsgewijs snijden of slijpen : een arbeid, die het
best in Bohemen geschiedt, alwaar de f ace t t e o-s n ij it P r s eene bijzondere klasse van
glasslijpers uilitiaken.
facesseeren, lat. (facessére) veel te
doen geven, onrust, verdriet aandoen.
Faeetiën (spr. ti=tsi), pl. lat. (facetiae,
V. facétus, fijn, geestig, vernuftig) grappige,
luimige invallen, scherts, jokkernij, snaak
woorden of gebaren ; — fa--scheofptig
eetiëus (spr. ti=tsi), nw.lat. grappig, koddig, snaaksch.
Facetten, z. ond. face.
facheeren, fr. (father, spr. fasj—; provene. fastigar, fasticar, sp. fastidiar, v. 't lat.
fastid)um, afkeer, walging, fastidire, ergens
van walgen) boos maken, verdrieten, vertoornen ; — facheríe, f. verdrietelijkheid,
ergernis, kwelling, ongeneugte ;— facheux,
adj. (spr. fasjeus), spijtig, verdrietig, ergerlijk.
Fachine, z. fascinen.
Fachinger-water, n. (bij verbastering ook fachner–water genoemd), een
mineraal water, dat een' aangenaam zuur
zeer verfris--achtigen,szl
schenden smaak heeft en veel koolzuur bevat. Het ontspringt bij bet dorp F a e h in
genn aan de Latin in bet hertogdom Nassau,
en wordt van daar, zoo tot geneeskundig gebruik als tot verkoelenden drank, in kruiken
(soms 360,000 's j aars) allerwege verzonden.
faciel, lat. (factlis, e, van facere, maken) licht, gemakkelijk ; gewillig, gedienstig,
wilvaardig ; toegevend, verdraagzaam, inschikkelijk; spraakzaam, vriendelijk ; — faciliteit, f. lat. (facilitas) de gemakkelijkheid, lichtheid, vlugheid, behendigheid; al
te groote toegevendheid, inschikkelijkheid,
vriendelijkheid, gedienstigheid, genaakbaarheid ; — faciliteeren, nw.lat. (fr. faciliter) verlichten, gemakkelijk maken ; zwarigheden opruimen ; — facilitátie (spr.
tie tsie), f. de verlichting, bevordering.
; —

;

FACTA.

facies, f. lat. (v. facére, maken, als zeide
men de makelij, d. i. de bouw, de vorm of
gestalte des ligchaams) gestalte, aangezicht
gelaat ; in faciem, in 't gezicht, onbeschroomd;
facies hippocratica, f. Med. een doodkleurig
gelaat, eene in het oog vallende verandering
van het gelaat eens stervenden (door H i pp o k r )i t e s het eerst beschreven) — faciaal, adj. nw.lat. het gelaat betreffende,
daartoe behoorende ; — faciaal–linie
(linéa faciális), de aangezicbtslijn (naar C a mp e r); — faciaal–zenuw, f. de gelaatszenuw.
Facilét of facinét, n. (van 't ital.
fazzolétto en dit waarsch. van het duitsch
fetzen, fetze, nw.hoogd. vetze, oorspr. een
afgesneden stuk, v. 't oudhoogd. fezan, afsnijden ; vgl. het it. pezzuola, lap en neusdoek) in Opper-Duitschland gebruikelijk voor:
zakdoek, neusdoek, handdoek ; — facilet
beet ook het bekken, dat bij het misoffer
in de r. kath. kerk gekust wordt.
Faciliteit, faciliteeren, enz., z. ond.
facie1.
facinus, n. lat. (v. facére, maken, doen)
eene groote, buitengewone daad, inz. schanddaad; pl. facinóra, Jur. schanddaden, boevestukken ; — facinoreus, adj. (lat. facinorosus, a, um) misdadig, schanddadig.
facto ut des of facio ut facias, lat. Jur.
ik doe, opdat gij geeft of doet, een minder
bepaalde en verbindende vorm van contract
in het rom. recht; — fáeit, n. (lat. facit,
eig. het maakt) de som, het gezochte en gevonden getal, het hoofdgetal, bedrag; de uitkomst.
Facon, f. fr. (spr. fassón ; provenc.
faIsso, it. fazione, van 't lat. facto, van
facére, maken, eig. bet maaksel) fatsoen,
de wijze, manier; de vorm, gedaante van
een kunstgewrocht; de welvoegelijkheid, de
wijze van wél te leven en zich te gedragen;
verfijnde zeden ; ook arbeidsloon, maakloon,
bestede moeite en tijd ; pl. facons, plicht
omstandigheden , Co m Pl i men--plegin,
te n ; fat on de parler (spr. parlé), spreek
zegsmanier, onbeduidende woorden;-wijze,
sans facons (spr. san-fasón), zonder complimenten ; een sans–facon , een plomp
mensch, vlegel ; — faconneeren (fr.
faconner), f a t s o e n e e r e n, vormen, de gedaante geven ; de vereischte versiering aan
faconneur of faconnier (spr.-breng;
fasonjé), m. een f a t s o e n e e r d e r, vormer,
gebloemde stof- of lintwerker, smaakvol
kunstenaar; de modelteekenaar in de fabrieken ; — faconnier, m. (spr. fasonjé) een
compliment-maker, overhoffelijk mensch.
Fac–Simile, n. lat. (fac simile, d. i.
maak gelijk!) de naauwkeurige namaak in
plaat- of steendruk, inz. van handschriften
en naamteekeningen, een schrift-evenbeeld,
handschriftafdruk ; — facsimileeren ,
barb. lat. naauwkeurig namaken.
Facta, z. factum; -- factice, adj.
fr. (spr. facties') nagemaakt; gekunsteld; som
ook verzonnen, ten onrechte toegekend.-tijds
;
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FACTIE
Factie (spr. t ts) f. lat. (facto) eene
partij, een rot, aanhang, eene geheime ver
tegen het bestaand gezach, de kui--bintes
perij of kabaal bij eene verkiezing ; —
fac tionair, of factionís t, m. nw.lat.,
een partijganger, opruijer, muiter; — factionnaire, m. (spr. faksjonnèr') 1V1il. de
schildwacht, wachthebbende soldaat ; — faetiëus (lat. fact-iósus, a, um; fr. factieux)
oproerig, muitziek, woelig, onrustig.
factisch, z. ond. factum — factitief, adj. nw.lat., bewerkend, in bedrijvigheid
stellend ; — factitieve werkwoorden
of faetitiva, pl. Gram. afgeleide werk
verrichting beteeke--werkodn,i
nen, door welke het voorwerp in de door
het stamwerkwoord aangeduide handeling
verplaatst wordt, b. v. d r e n k e n , doen
drinken, zogen, doen zuigen, vellen,
doen vallen, enz.; -- fáctor, m. pi. factóren, lat. (eig. wie iets doet, een maker)
Arith. vermenigvuldigers, samenstellers, zulke
getallen, door welker vermenigvuldiging een
ander getal (product) ontstaat ; zoo hee ten 2 en 3 de factoren van 6 ; eerste
factoren, zulke samenstellende deden van
een getal, die ondeelbare of eerste getallen
zijn, b. v. van ii zijn 2 en 3 de eerste
factoren; voorts zijn factoren in liet
algemeen : de werkzame bestanddeelen of
krachten, door welker samenwerking een
geheel als product ontstaat; factoor, m.
de opzichter van een handelhuis of eene
fabriek, zaakgelastigde, zaakvoerder, boek
werkheester, bestuurder ; ook wel-houder,
de brievenbesteller (fr. facteur) ; -- factorage, f. (spr. —rá-zj') het loon voor
de zaakwaarneming, de p r o v i z i e, het
commissie -geld; --- factorïe, faktorij, f.
de post en de woning eens factoors ; ook
een magazijn of d e p ó t van koopwaren; eene
handelnaatschappij, enz. in vreemde wereld
maar ínz. in 0. Indië gevestigd; —-deln,
factorie–handel, z. v. a. commissie-handel (z. ald.) — factoreeren,
met eene vreemde factorie zaken doen.
Factotum, of fac-totum, nw.lat., eig.
een doe-al, een mensch, die alles in alles
is, die alles geldt, een al-doener; het drijf
rechter hand, het middelpunt in-rad,e
huiselijke of ook openbare zaken.
Factum, n. pl. facta, lat. (van facére, doen), het gedane, de daad, de daad
handeling, het voorval, gebeerde -zak, factum crulljósum, Jur. eerie strafbare daad,
zulk Bene, waarbij den bedrijver een gebrek
aan oplettendheid ten laste wordt gelegd;
f. clolosum, eene arglistige, boosaardige daad;
f. naturae, een natuurlijk, toevallig voorval,
toeval; factum infectum /i ri nequit, sprw.:
gedane dingen hebben geen' keer; facta
comrnunta, pl. Ju.r. handelingen, die niet
wederzijdsche inwilliging des eischers en
des gedaagden geschieden facta concludentia, feiten, uit welke met logische zekerheid
gevolgtrekkingen gemaakt kunnen worden;
;

;

;

res facti, f. de gebeurde zaak, het feit;
species facti, z. species; — facto, door de
daad ; de facto, volgens de daadzaak of wer-

kelijkheid, inderdaad ; op eigen gezach, eigen
dadelijk, zonder verdere omstandig -machtig,
zonder aanvraag; de facto et absque-hedn,
jure, op eigen gezach en zonder recht, eigen
wederrechtelijk ; in facto, inder--machtigen
daad, werkelijk ; — factisch, adj. feite
werkelijk, wezentlijk; op feiten gegrond,-lijk,
door feiten bewezen; — faetj.sche omstandigheden, feiten, invloedhebbende
gebe tc rteniesen.
Factuur, f. lat. (factura, het maken,
de vervaardiging, it. fattura) de lijst der
afgeleverde waren met de berekening der
prijzen, de warenrekening, koop- inkoop en verkooprekening, — het factuurboek,
het boek der goederenrekening — faeturier, m. fr. (spr. fakturjé) de handels
welke dit boek houdt ; -- fae--bedin,
tureeren, nw.lat. over verkochte of ingekochte waren omstandige rekening afleggen.
Faculteit, f. lat. (facultas, samengetr.
uit facilatas, vaardigheid in het doen, oud.
lat. focal facile, adv. licht, gemakkelijk;
vgl. facie 1) de natuurlijke kracht, gave,
geschiktheid, het vermogen om iets te doen;
de volmacht, bevoegdheid; op hooge scholen : eerre der hoofdafdeelingen van de ge
wetenschappen : godgeleerdheid,-zamentlijk
rechtsgeleerdheid, geneeskunde, wijsbegeerte
en letteren ; ook de gezamentlijke professoren en doctoren, die tot een bijzonder wetenschappelijk vak behooren ; -- facultatief, adj. tot, een ambt, bedrijf, enz. bevoegdheid gevend, bevoegdmakend, machtigend;faeultst, m. een medelid eener faculteit.
Facunditeit, f. lat. facunclitas, van
/aceind'as, a, urn, bespraakt, v. fdri, spreken) de welsprekendheid, de sierlijkheid van
taal, redenaarsgave.
fade, fr. (waarsch. van 't lat. fatuus,
met uitvalling der u ; vgl. fat) onsmakelijk,
laf, fiaauw, smakeloos, zouteloos, onbevallig,
\vanvoegelijk ; -- facteur, f. lafheid, smakeloosheid, ongezoutenheid, zouteloosheid; —
fadaise, f. (spr. fadèz') beuzelarij, zot
nietigheid, wisjewasje , laffe taal,-ternij,
platheid, onnoozele praat.
faeces of feces, f. pl. lat., heffe, droesem,
drab, grondsop, moer; ook de dret, de uit
feoeulent, adj. (faculéntus,-werpsln;
a, am), drabbig, Uit, troe r('l ; — feeeu;

lentie (spr.

t ts) f. (facculent)a)

het

dikke, drabbige bezinksel, het slibbige, on-

zuivere.
Fágara, f. (van 't arab. fárphirah, de
naam eener aromatische plant) een uit
plantengeslacht, waarvan eene soort-hemsc
wegens haar ijzerhard hoist ook s ta a l b o o m
heet, de zadelboom.
fagine, f. nw.lat. (van 't lat. fagus, f. de
beuk) Chem. eene uit de beuknoten getrokkene bittere plantenstof — fagopyrum,
n. lat.-gr. de boekweit.
;
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Fagot, n. fr. (ital. fagótto, provene.
fagot, vergrooting an 't lat. fax, facis, fakkel,
oorspr. een bundel hout of spanei!) 1) tak
een houten blaas--kebos,rijmut;2)
instrument met vollen, diepen toon, ook
b a ss o n (z. aid.) — fagotaille, f. fr.
(spr. --tálj') de afdamming met rijshout of
takkebossen ; — fagoteeren, takkebossen maken, rijshout binden ; onder elkander
werpen ; belagcbelijk kleeden; — fagoteur, m. een takkebosbinder ; een broddelaar, knoeijer; -- fagotier,, nl. (spr.
fagotjé) een potsemaker; — fagotin, m.
(spr. —tèn) een aangekleede aap; hansworst;
— fagottmno, nl. ital. eene kleinere soort
van fagot, baspijp, ook tenor - fagot ; —
fagotist of fagottist, ni. de bassonblazer, fagotspeler.
faibleeren (spr. fèbl—), fr. (faibler,
van faible zwak, weleer foible en foible,
provenc. feble, it. f evole, v. 't lat. flebilis,
klagelijk) zwak, onmachtig worden; afnemen, verminderen ; — faiblage, f. fr. (spr.
féblá-zj') eig. verzwakking; het te min in
gewicht en gehalte, dat den muntmeesters
is toegestaan, het remedie — faiblesse,
f. (spr. fèbléss') de zwakheid, zwakte, krach
onmacht, tekortkoming.
-teloshid;
Faïence, z. fayence — failleeten, faillite, enz., z. ond. f a i l l e eren.
Faineant, in. fr. (spr. fène -án ; van
faire, doen en néant, niets, it. niente, v. 't
lat. ne of nec, niet, en ens, entis, wezen,
ding) een nietsdoener, doeniet, ledigganger,
lanterfanter, straatslijper, dagdief, luijaard;faineantise, f. (spr. fène- antiéz') de lediggang, luiheid, het ledigloopen, straatslijpen, lanterfanten.
faisabel, fr. (spr. fezábel, van faire,
doen, maken) doenlijk, mogelijk uit te voeren ; raadzaam ; — faisancen, pl. (spr.
fezánsen) verplichtingen, herendiensten, inz.
van eenen pachter boven zijne te betalen
pacht; — faiseur, w,. (spr. fez—) een
maker, verrichter; inz. onruststoker, oprui
; — fait, n. (spr. fè) een feit, eene-jer
daad, z. V. a. 't lat. factum; — fait accompli, voleindigde daad, eene niet te herroepen gebeurtenis; — fait van iets
maken, gebruik of aanwending van iets
maken, zich niet iets bezig houden of er
al zijne vlijt op aanwenden ; iets drijven ; ook
zich daarop laten voorstaan, zich daarmede
gewicht bijzetten ; au fait (spr. 0/i) eig. bij
de zaak of daad, bij de werkelijke toedracht
der zaak ; van daar van iets au fait zijn,
het ten volle verstaan, wel begrijpen, in
eene wetenschap of kennis ingewijd zijn;
iemand au fait (van iets) brengen, hem
opheldering daarvan geven, aan 't verstand
brengen.
Faisserle, f. fr. (spr. (fèss---) open gewerkt of doorzichtig mand- of kortwerk.
fait, z. oud. faisabel.
Fajfena, f. soort van kleine japansche
;

y

;

;

FALKEEREN.
galei met 2 0 riemen aan elke zijde; —

fajofsnee, f. japansch speelvaartuig.
Fakirs, pl arab. (fakir) eig. armen;
muhamedaansche boetende bedelmonniken;
indische kluizenaars, die zich zelven op velerlei wijzen pijnigen.

Paktor, faktoor, faktorier, z.
fact—.
Falak of liever falákah, turk. (van
't arab. falak, lila'k, spleet, iets opgespletens,
v. falaha, splijten) een hout met eenen strik,
waarmede in Turkije de voeten worden vastgesnoerd van zulke overtreders, die de bastonade moeten ontvangen ; ook z. v. a. b a stonade (z. aid.)
Falbala, f. fr. (een door zekeren heer
de D a n g 1 é onder Lodewijk XIV. in scherts
uitgedacht woord) een ruim geplooid boordsel, afhangende versierde zoom aan vrouwe
gordijnen, enz.
-kledrn,
Faleáde, f. fr. (verg. het sp. falcaclo,
it. falcato, sikkelvormig gekromd, van 't lat.
fake, gehit. f'alcis, sikkel) in de rijschool;
het sterke buigen der achterpooten van een
paard, c o u r b e t t e s vóór het stil houden,
waarbij het paard met snelle bewegingen
schijnt te gaan zitten; — falkeeren,
eene falcade maken.
Falehom, in. eene russische lengtemaat, ruim een' vadem bedragende.
falcidia guarta, f. 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 bepaling, den rom.
volkstribuun F a l c i d i u. s in het jaar 41
vóór Christus).
Falcifórm , adj. nw.lat. (van falx,
genit. falcis, sikkel ; fr. falciforme) sikkelvormig, omgeslagen.
Faleóna, f. mid.lat. (van het lat. falco,
valk), faucon, m. fr. (spr. (fokón) eene
soort van vroeger gebruikelijk grof geschut,
eene veldslang (hoogel. falkaune); — falconet, n. verklw. van falcona) eerre kleine
veldslang, de kleinste soort van veldgeschut.
Falconets, m. pl. napolitaansche staatspapieren (certificaten), naar den bankier
Falconet in Napels (gest. 1837) benoemd.
Faldage, n. eng. (spr. fáldeedzj); mid.
lat. faldagiurrs, van het angels. en eng. fall,
fold, schaapskooi) het drijfrecht in Engeland;
– faldfee, n. (spr. —fie) drijfgeld.

Faldistorium, n. mid.lat. (it. faldistorio, oudfr. faudestueil, nw.fr. fauteuil, v.
't oud.hoogd. f'aldstuol, mid.hoogd. valtstuol,
v o u w s t o e 1, de bisschopszetel in de roomsche kerk.
Falerner, m. een bij de oude Romeinen
beroemde wijn uit het gebied van F a 1 e r n e
in Campanië.
Falibourde, f. fr. (spr. — boerd') • een
sprookje, eene leugen, fabel.
Faligoterie, f. fr. (spr. got'rie) gekheden, malle kuren, onnoozele streken.
falkeeren, z. ond. falcade.

FALLACIA —
Fallacia, . lat. (v. fallax, bedriegelijk,
en dit v. fallére, bedriegen, misleiden) het
bedrog; Log. eene bedriegelijke sluitrede,
een schijnbewijs; fallacia optica, een gezichtsof oogbedrog, eene oogmisleiding; -- fallaciëus, adj. bedriegelijk, misleidend, begoochelend.

falleeren, it. al/ir e), of failleeren
([

(spr. falj—), fr. (faillir, eig. feilen, oni.breken, zwak worden, mid.lat. fallire, v. 't lat.
(allère, misleiden) of falliet (ital . fallito) of
failliet zijn, buiten zijne schuld niet in
staat zijn om te betalen, zijne betalingen
moeten staken, zich voor buiten staat ter
betaling verklaren; — fal11bel of fail-

lible

(spr. faljibel), adj. aan de dwaling
onderworpen, feilbaar; — fallibiliteit,
f. de mogelijkheid tot dwalen, feilbaarheid ;
bedriegelijkheid ; — falliment (it. foulmento) , of faillissement, n . liever faillite, f. fr. (spr. J'aljiét') liet onvermogen
om te betalen, bet staken der betalingen,
de betalingsonmacht, het nit frauduleus
bankroet ; — een falliet (ital . f állito), of
failliet, ni. een ter betaling onvermogende.
Falsum, n., pi. falsa, lat. (van fallére,
misleiden, bedriegen) opzettelijk bedrog, ver
-valsching,z.rfte ;-al
sirekening , z. v. a. reyicla falsi, z. ond.
r e ge 1; — falso bordóne, it. of faux bourdon,
fr. (spr. fo boerdón) Muz. vrije begeleiding
(accompagnement) van een koraal of cantos
firmus, of ook de begeleiding van de bovenstemmen in sexten -accoorden ; — falsee ren (it . falsáre) of falsificeeren, nw.lat., vervalschen ; — falsátie of falsificatie (spr. t ts) f. vervalsching, schrift vervalsching — falsarius, m. lat. falsaris een bedrieger, vervalscher, inz. een
vervalscher van handteekeningen. oorkonden,
enz . — falsét, n. (it. falsétto, fr. fausset,
spr. fosè) Muz. de discant- of altstern, die
door de persing der luchtpijp wordt voort
nabootst , de-gebrachtndvouwsm
faussetstem, valsche stem ; -- falsettíst,
faussettíst , m. die niet zulk eerre stem
zingt ; — falsificátor, m. een verval scher, bedrieger — falsiloquium, n.
lat. de valsche, bedriegelijke taal, leugen ; --falsimonia, f . bedriegerij, valschheid; —
falsiteit, f . (later lat. falsitas) de valschheid, onwaarheid.
Fama, f. lat. (het gr. phérné, pháma,
V. phémi, ik zeg) de mare, bet gerucht, de
algemeene nieuwstijding ; de goede of kwade
naam, faam; Myth. de godin der geruchten, de verbreidster van goed en kwaad, jongste dochter der Aarde ; salva f ama, met
;

;

;

voorbehoud en zonder nadeel des goeden
naams; — fameus,adj. (lat. famosus, fr. 'fa-

meux), befaamd of vermaard, zoo ten goede

als ten kwade, beroemd, berucht, wereldkundig; ook wel: al wat uitstekend, in 't
oog vallend is; famnósus li.béllus, wi. lat., een
schand- of schotschrift , fameus 1 i b ë 1;
jamósa actio, f. eerie aanklacht, die de eer
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betreft ; famosumn carmen, n. een schimp
fa ndsu n judictumn, een onteerend von--dicht;
nis — famoziteit, f . (later lat. famositas) de beroemdheid; liet berucht-zijn, de
kwade naam ; — famóza, fameuze, f.
Bot. eene soort van anjelieren, die slechts op
het bovenste gedeelte van het bloemblad met
kleurteekening voorzien, doch van onderen
altijd wit zijn.
Familie, f. lat. (familia, oorspr. de
bedienden, v. famulus, bediende; fr. famille)
de huiselijke maatschappij (ouders, kinderen,
verdere huisgenooten, bedienden), het huis
onder eersen huis -gezin;dartljk,
staande verwanten; de inaagschap, het-vader
geslacht, huis, de stam; de afkomst, oor
en famille, fr. (spr. an famielj') in-sprong;
de familie, in den kring des gezins, met de
tot het huis behoorende personen (b. v. eten);
— familiair, adj. (lat. familieris, e), als
adverb. ook familiartter, vertrouwd, vertrou^velijk; gemeenzaam, gemeen, ongedwongen,
vrij; door gewoonte eigen — familiari
(lat. famniliarttas) de vortrouwelijk--tei,f.
heid, gerneenzame omgang, naauwe kennis;
— zich familiarizeeren, zich ver trouwd of gemeenzaam maken; zich te veel
vrijheid veroorloven ; zich met eene zaak
naauw bekend maken; — familieren,
m. pl., eig. buisvrienden, vertrouwden; kond
spionnen, dienaars der inquizitie;-schaper,
ook bedienden eener universiteit, enz. in
Spanje; -- famillsten, ni. pl. eene godsdienstpartij in Engeland en Holland, die zich
tot eerre familia caritl tis (liefdefamilie) ver
omstreeks 1575 door Heinrich Ni--cenigd,
klas uit Munster gesticht.
Faints, ni. fr. p1. Kmt. smirnasche zijden
stoffen, met goud doorwerkt.
Famn, in., pi. famnar, zw. , eerre
zweedsche lengtemaat, de vadem = 1,7 8 ^ 4
ureter.
Famulus, in. lat., een dienaar, oppas
dienaar eens geleerden,-ser,hlpinz.d
eens professors aan de duitsche hoogescholen, z. v. a. amanuensis; — famu;

;

leeren (lat. famuliiri), dienen, dienst doen,
oppassen ; — famulánt, in . (famulans)
een dienstdoende, knaap, dienaar; —. fa-

mulatuur, f. nw.lat., de dienst, oppas

hulpbetoon.
-sing,het
Fan, n. het sanskrit der Boeddhisten
in China.
Fanal, in. fr. (mid.lat. fanariunn, fanate,
fanalis, it. fanále, van 't gr. phaznós, kaars,
fakkel) eerre scheeps- of havenlantaarn; vuur
vuurbaak, seinvuur op de kusten of-toren,
aan den ingang der havens; oneig. een wegwijzer, gids; — fanar, ni. de wijk der
Grieken in Constantinopel (zoo benoemd
naar den daarstaanden vuurtoren ; n w.gr.
fanár'i) ; — fanarióten, m. pl. meest
rijke grieksche fa €niliën in Constantinopel,
die afstammen van de grieksche familiën,
die bij de verovering van Constantinopel

gespaard werden.
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Fanam, ook fano, fanum, m. (port.
faná ) eene gouden en zilveren munt van
verschillende waarde in 0. Indië, van 9 tot
38 cents.
Fanar, fanarioten, z. ond. fa n a 1.
fanatiek, adj. (lat. fanaticus, a, um,
van fanurn, heiligdom, tempel) dweepachtig,
dweepziek, vol zotte inbeeldingen, uitzinnig;
-- fanaticus, fanatiek, m. een dweper, geestdrijver, overdreven ijveraar in godsdienstzaken, uitzinnige ; — fanatizeeren, nw.lat. dweepachtige gevoelens inboezemen, fanatiek maken ; -- fanatísmus,
n. de dweperij, geloofsdweperij, buitensporige
ijver voor geloof en meeningen.
Fancy, in. eng. (spr. fénssi ; van 't fr.
fantaïsi,e) inbeeldingskracht ; inbeelding, grll,
luim, inval, enz. ; van daar fancy—artikelen, modewaren, weelde -voorwerpen,enz.;
— fancy—fair (spr. --feer), markt van
modewaren; tentoonstelling van vrouwelijke
artikelen tot milddadige oogmerken.
Fandángo, m. een spaansche volksdans (reeds bij P l i n i u s vermeld), die in 3
maat met castagn3tten gedanst wordt.
Fandaróle, f. een luchtige, vlugge
provencaalsche dans in 3 maat.
Fanega, f. (port. ook fa n ga) eene
graanmaat in Spanje en Portugal, schepel:
in Spanje = 56,3 liter . en verdeeld in 12
celemines; in Portugal = 54,263 liter
en verdeeld in 4 alquires, 16 quartos,
32 oitavas en 128 selemines; -fanega of fanegáda, Bene vlaktemaat
in Spanje - 0,45 9 bunder.
Fanfare, f. fr. (spr. fanfáár', waarsch.
een klanknabootsend woord) een trompet stuk, vrolijk jachtstuk ; het trompetgeschal bij het inhouwen der ruiterij ; ook
geraas, groote ophef — fanfaron, m.
een pogcber, grootspreker, snorker, snoev er , zwetser, windbuil, ijzervreter, opsnijder ; — fanfaronnáde of fanfaronnerie, f. pogcherij , grootspraak , snoeverij, zwetserij, enz. ; — fanfaronneeren, opsnijden, pogchen, den gebraden haan
;

spelen.

Fanfreluche, f. fr. (spr. fan fr'luu.ij' ;
oudfr. fanfelue, it. fanfaluca, midlat. famfaluca, farnfoluca, v. 't gr. pompholyx, blaas,
waterblaas; vrouwelijke hoofdtooi) beuzelingen, strikken en kwikken, snorrepijperij.
fannisch papier, oud -egyptisch papier van 10 oude duimen (
0,2 6 1 0 1 met.)
breed.
Fanny, vr.na.am : eng. afkorting van
Francisca.

Fano, fanum, z. f a n a m.
Pant, m. hoogduitsch (it. fante, knaap,
jongen, inz. de boer in 't kaartspel, verk.
van infante, van 't lat. in faas, kind, waarvan ook het oudd. fandío, fendo, voetganger, voetknecht ; Z. i n f a n t e r i e) een jong,
winderig mensch, een zotte, nietsbeduidende
windbuil ; van daar het verklw fántchen
(spr. fentchen).

-- FARDEL.
Fantazïe, f. it. (fantasia; vgl. ph anta z i e) Mu z. een luimig spel voor de valst,
een willekeurig spel, eene soort van muzikale improvizatie; — fantazeeren, zon
noten, enkel willekeurig naar zijn ge--der
voel en zijne invallen, voor de vuist, spe
len ;— fantast, z. p h a n t a s t;— fan-

tóme, z p h a n t o m e — fantasmagorie, z. phantasmagorie.
Fantoccíni, ni. pl. (spr. fantotsjini),
;

it. (v. fantoccio, pop, v. (ante, kind, knaap;
vgl. fa n t), een draagbaar poppespel, een
ronzebons.
Fanum, n. (eig. een door woorden ten
heiligdom gewijde plaats, v. fart, spreken)
eene aan de godheid gewijde ruimte, een
heiligdom, tempel.
Faquin, m. fr. (spr. fakèn ; van 't it.
facchíno, lastdrager, z. ald.) een houten man
of eene pop, naar welke men in rijbanen
met de lans stoot ; een nietswaardige kerel,
rekel, schoft, schobbejak ; een onnoozele,
ijdele gek ; — faquine, f. (spr. fakien')
een slecht, gemeen vrouwspersoon, eene slet,
enz. ; — faquineriën, f. pl. schelm- of
schu rkestreken, laagheden — faquinísmus, n. nw.iaat. het karakter, het bestaan
van een' hoogmoedigen zot.
Para, m. (uit de talen van den Orinoco,
fr. faras, m., of farasse, f.) het zuid -amerikaansche buideldier, z. opossum.
Faradizatie (spr. t=ts), f. Med. de
aanwending van geïnduceerde afgebrokene
galvanische stroomen (zoo geheeten naar
;

).
Faramieten, m. pl. eene muhame-

Faraday

daansche secte, die de leerstellingen van

Ah i volgt.

Farámund, oudd_ mansn. (van fara,
bet geslacht, of v. faran, reizen, en round,
munt, f. bescherming) beschermer van het
geslacht, familieschuts; of beschermer op reis.
Faratella, f. een gewicht op het vasteland van 0. Indie 0,8 5 6 6 kilo.
Farce, f. fr. (spr. fors' ; van 't lat.
farsus, partic. V. farcire, stoppen, vullen), 1)
het vulsel, fijn gehakt, met beschuitskruim,
kruiderij, enz. vermengd vleesch tot vulsel;
i) eig. een gemengd stuk, een mengelstuk ;
een kluchtspel, grappig nastukje; malle kuur,
snakerij, klucht, belagchelijke streek;
farceur, m. een grappemaker, koddige of
drollige vent, hansworst ; -- farceeren
(fr. larch), vullen, met vulsel stoppen ;
gefarceerd, opgevuld, volgestopt, inz. van
ge
wild, visco, enz., b. v. een gefarceerde
snoek (en niet, gelijk men, zot genoeg, zoo
dikwijls hoort: een geforceerde snoek);
— fareisseur, m. een pasteibakker.
Fardage, f fr. (spr. fardá-zj') Mar.
rijshout, dat ter wering van de vochtigheid
in bet ruim wordt gelegd; nuttelooze, hinderlijke voorwerpen, opperlast.
Farde, f. fr. eene baal Moka-koffij, wegende 37 livres of 18,11 1 5 kilo.
Fardel, n. hoogd. (it. fardéllo, provenc.

FARDEEREN
fardel, fr. fardeau) een bundel, pak ; in Opper-Duitschland ook eene maat voor ellestof en = 2 4 ellen.
fardeeren, fr. (farder, v. fart!, blanketsel, v. 't oudhoogd. gi-farit, gi- farw-it, v.
farwjan, verwen) blanketten , opsmukken,
een schoon voorkomen geven ; een' schoonen glans of de apprêtuur aan lakens of
stoffen geven; bemantelen, verbergen.
Parding, z. farthing.
Fárdo, m - eene inhoudsmaat voor droge waren in Spanje en te Goa 2 0 a
21 kilo.
Parenteit, z. g o r d i u s, ond. g o r d i
-ansche
knoop.
Fargot, fargo, m. in België en N.
Frankrijk : eene baal koopwaren van 1
centenaar.
Paribólen, f. p1. fr. sprookjes, gekheden, zotheden, vodderij, wisjewasjes, praat
-jes
voor den vaak.
Parien, farin- suiker, m. (van 't
lat. farina, , meel, en dit v. far, allerhande
koren) meel- of poedersuiker, keukensuiker;
z. moscovade; —farineus,adj. lat. (farinósus, a, unn), melig; Piet. te dof, te mat
van kleur.
Farinélla, f nw.lat. eene soort van
paddestoel of champignon.
Farinét, m. fr. (spr. farinè) de dobbelstee n , die slechts op eene der zes zijden
oogen heeft.
farineus, z. ond. fa r i e n.
Farm, n. eng. (z. v. a. het fr. ferme)
eene pachthoeve, boerderij ; — farmer, m.
een pachter, hoefpachter, in Amerika : een
kleine grondeigenaar, een vrije eigenaar.
far niente, z. dolce ; --- faro, z. p h araospel.
farouche, adj. fr. (spr. faróésj'; van
het lat. ferox) wild, schuw, schuchter, menschenschuw; ruw, gestreng.
Farrágo, f. lat. (v. far, allerlei graan)
een mengsel, mengelmoes, bont allerlei ; —
farragineus, adj. nw.lat. verward, gemengd.
Farsáng, m. (vgl. p a r a s a n g e) eene
armenische mijl, waarvan er 2Y op eenen
graad gaan.
Farthing, m. eng. (angels. feordhung,
als ware 't eng. fourthing, deeling in vieren, het vierde deel) de kleinste eng. munt
penny (z. ald.); oneig. iets onbeduidends, van zeer geringe waarde ; — farthingdeal (spr. —diel) of enkel farthing, farundel, het vierde gedeelte
van een morgen of a c r e — 0,1012 5 bunder.
Farthingale, m. eng. (spr. —geel;
uit het fr. vertugade, z. ald.) hoepelrok der
boerevrouwen in Engeland.
fas, n. lat. (eig. de goddelijke uitspraak,
bet goddelijke recht, v. fari, zeggen) recht,
billijkheid; fas et ne fas, recht en onrecht,
rechtmatige en onrechtmatige middelen ; per
fas et ne fas, met recht en onrecht, op allerlei wegen.
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Fasees, in. pi. lat. (van den sing. fascis, in 't algemeen bundel) de strafbundels,
een bundel roeden of stokken, rondom eene
uitstekende pijl gebonden, de pijlbn-ndels, die
als teeken van gezach door de l i c t o r e s
vóór de hooge overheidspersonen in het onde
Rome gedragen werden.
Fasching, m. (spr. fásjing) in Opper
vastenavond, carneval.
-Duitschland:
fascia, f. lat. een band, windsel, zwachtel ; fascia invérsa, f. Chir. het omgekeerde
of omgeslagen windsel ; f. lata, eig. de breede
zwachtel ; Anat. de breede dijscheede, een
pezig vlies, dat de spieren van de bovendij
omgeeft ; f. stelliita, Chir. het sterverband;
fascia trianguláris ad oculos, het driehoekig
oogverband ; — faseiëeren (lat. fascidre)
met zwachtels omwikkelen, ombinden ; —
fasciátie (spr. t ts), f. nw.lat. de inbinding of inwikkeling in zwachtels of windsels.
Faseíkel, m. hoogd. (lat. fasciciclus,
verklw. van fascis) een bundel, bos, pakje,
eene verzameling, enz. ; vgl. convoluut ;
— faseieuleeren, nw.lat. in bundels of
bossen bijeen doen, opbossen, tot pakken
binden.
faseineeren, lat. (fasciniire gr. baskainein) betooveren, begoochelen, beheksen ;
verblinden ; — faseinátie (tpr. l=ts), f.
(fascinatie) de zoogenaamde beheksing, betoovering; verblinding, misleiding.
Fascines, f. pl. fr. (it. sing. fascina,
van 't lat. fascina, fascis, bundel) rijshout,
takkebossen, mutserts, die bij waterwerken,
bij den bouw van veldschansen, batterijen,
enz., ook bij belegeringen, om de grachten
voor de vesting tot bet stormloopen te vul
gebruikt worden.
-len,
fascis, m. lat., z. boven bij fasces; (as cis major, m. lat. eene baal ; fascis minor,
een riem papier.
Faseole, z. p h a s e o l e.
Fashion, eng. (spr. fésjen ; van 't fr.
facon) dracht, mode, trant, snede, levenswijs ; rang, stand, staat ; -- fashionable,
adj. (spr. fésjunnebel), naar de mode, modisch ; beschaafd, verfijnd, deftig, fatsoenlijk,
naar de wereld; een fashionable, een
man van fijne beschaving, naar de wereld;
een modegek, pronkertje, in de laatste beteekenis ook fashioníst en fáshion-

monger.
Fassie, z. ond. f a t e e re n.
Faste, m. fr. (van 't lat. fast'us, trots,
praal) de pronk, praal, zwier, pracht, boovaardij ; — fastueus, adj. (fr. fastueux,
lat. fastuósus), pralend, pronkend, zwierig,
prachtlievend, hoovaardig, hoogdravend ; —
fastuIso (spr. —toeózo) it. Muz. prachtig,
plechtstatig, verheven.
Fasti of fasten, n. pl. lat. (eig. de
lijst der rechtsdagen, dies fasti) kalender of
tijdwijzer, kalender der feesten; jaarboeken,
tijdboeken ; fasti majIres, marineren tafelen,
op bet kapiteel te Rome geplaatst, en waar-
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op de namen der consuls, dictators en andere regeeringspersonen, gelijk ook de merk
gebeurtenissen werden gegriffeld;-wardigste
(asti mindr°es, een feestkalender van de pon
-tifïces.
fastidiëus, adj. lat. (fastididsus, a, um,
van fastidiurrc, trotsche versmading, walging)
langwijlig, verdrietig, lastig, walgelijk; —
fastidioziteit, f. nw.lat. de fiere ver
versmading; — fastidiëeren-achtingof
(lat. fastidire) afkeer ondervinden en uiten,
fier versmaden.
fastóso, fastueus, z. ond. f a s t e.
Fat, m. fr. (van 't lat. fatuus, lat. smakeloos) iemand vol ingenomenheid met zich
zelven, die bij vrouwen veel meent te gelden of wiens opschik uiterst gezocht is, een
ingebeelde zot ; gekje, pronkertje, lafbek : als
adject. (ook wel fattig of zelfs fatterig) gek, ingebeeld, laf, vol eigenwaan ;-fatuïteit, f. lat. (fatuitas) lafheid, zot
ongerijmdheid als gevolg van verwaand--heid,
heid.
Fata, n., f. pl. van f a t u nl (z. ald.)
Fata, f. mid.lat. en ital., z. v. a. fee,
z. Auld.; — fata–morgana, f. it., lucht
soort van gezichtsbedrog,-spiegln,
waardoor men in de verte of aan den hemel
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 bijzondere soort
van straalbreking, bij welke een temperatuurverschil van dicht op elkander liggende luchtlagen van veel invloed schijnt. De gunstige oorden voor die luchtspiegeling, welke
het bijgeloof voor het werk der Fata of
toovergodin Morgana houdt, zijn de kus
zeeengte, de groote-tendrsiclah
zandvlakten van Perzië, Neder-Egypte, enz.
fataal, fatalismus, enz. , z. ond.
fatum.
fateeren, lat. ((atéri) bekennen, belijden ; — fassie, f. nw.lat. de bekentenis,
aangifte, inz. de aangifte van vermogen of
inkomsten.
Fathom, r,. de eng. vadem, 6 eng.
voeten of ongeveer 1,s3 meter.
fatigeeren, lat. (fatigdre) of fatigueeren, fr. (fatiguer) vermoeijen, afmat
uitputten ; lastig vallen; uitmergelen (een-ten,
akker); Pict. & Sculp. al te gekunsteld, te
angstig bewerken, zoodat de losheid en frischheid verloren gaan ; — fatigánt, adj.
vermoeijend, afmattend ; langwijlig, vervelend; — fatigätie (spr. tie tsie), f. lat.
(fatigatio) de vermoeijenis; — fatigue, f.
fr. (spr. - fatieg') de vermoeijenis, vermoeid
-heid,
afmattende inspanning.
Fátiha (el), arab. (fátihat, eig. de aan
v. (ataha, openen, aanvangen) de eerste-vang,
s o e r e in den Koran, het hoofdgebed der
Muhamedanen.
Fátime, arab. (fátimat, v. fatama, ontwennen) vr.naam : de kinderspenende (sa-
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mnengetrokken F a tm e) — Fatimieten,
m pl. de naam eener arabische dynastie,
die door Mahadie Obaidallah (910-934)
werd gegrondvest .en omstreeks twee eeuwen
in Egypte heeft geheerscht.
Fatsoen, z. f a e o n.
fattig, z. ond. fat ; — fattura, it., z.
V. a. factuur; — Fatua, z. Fauna
ond. F a u n u s; -- fatuiteit, z. ond. f a t.
Fatum, n. lat. (eig. bet door de godheid gezegde of bepaalde, de godspraak, v.
fdri, zeggen, spreken) het noodlot ; Myth.
een zoon van den Erebus en de Nacht; de
blinde, onvermijdelijke voorbeschikking der
gebeurtenissen zonder grond en doel, het
lot, de bestemming; pl. fata, lotgevallen;
sic Bunt fata hominurn, zoo gaan der menschen
lotgevallen of zaken ; — fataal, adj. (lat.
fatiilis, e), door het noodlot beschikt, nood
onheilbrengend, verderfelijk, onvermij--lotig,
delijk; leelijk, netelig, treurig, heilloos, onzalig ; walgelijk of onuitstaanbaar; — fatale,
II., pl. fatatta, een bepaalde rechtstermijn,
binnen welken iets verricht moet worden,
zal er niet iets nadeeligs uit volgen voor
leem, wien dat uitstel wordt toegestaan ;
fatale damnum, n. Jur. een onvermijdelijke,
door geen voorzichtigheid af te wenden
schade ; — fatalísmus, n. nw.lat. het
geloof aan de leer van een onvermijdelijk
noodlot, de noodlotsleer, inz. Theol. de leer
van de onbepaalde voorbeschikking tot zaligheid of verdoemenis, vgl. p r a d e s t i n at i e; — fatalist, m. een aanhanger van
die leer, een noodlotsieeraar, vriend der
voorbeschikking ; — fataliteit, f. (later
lat. fatal)tas) het onvermijdelijk noodlot, een
ongeluk, eene wederwaardigheid, een rampspoed ; noodlottig voorval.
Faublas, m. (spr. foblá) de held van
eeilen in 't begin dezer eeuw vermaarden zede
fr. roman (»les amours de Faublas").-lozen
Faubourg, m. fr. (spr. foboer; voor
faux - bourg, de oneigentlijke stad, bijstad, v.
faux, z. ald., en bourg, vlek, kleine stad,
mid.lat. burgus; oudfr. ook forbourg, forsbourg, van 't lat. fors, buiten, en b u r g,
mid.lat. burgus) de voorstad.
Faucon, z. falcona.
faufileeren (spr. fo—), fr. (fau/iler)
rijgen, met zeer wijde steken naaijen ; kennissen aanknopen, verbintenissen aangaan.
Faunen, in. pl. lat. (stng. Faunus, pl.
Fauni) rom. Myth. veld- of boschgoden met
horens, bokkepooten en staart, voorgesteld
als laag-zinnelijke, ontuchtige, geile wezens
(zij waren nogtans minder leelijk dan de
satyrs, (z. ald.); van daar: een ontuchtig,
geil man; -- faune, f. de dierenbeschrijving of eene lijst van al de dieren, die in
een bijzonder land of oord inheemsch zijn;
-- faunesk of faunisch, adj. naar
een' boschgod gelijkend, grof, ruw, plomp,
zinnelijk, ontuchtig, geil.
Faussaire, m. fr. (spr. fo-sèr'), = lat.
falsarius, z. aid.
;
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FAUSSE-ALARME
Pausse-alarme, f. fr. (spr. foos'—;
van faux, fausse, vaisch) Mil. een loos of
vaisch alarm, onnoodige wapenkreet;— fausse -attaque, fr. ( spr. foos'atták' ) een
sclijnaanval; fausse-braie, f (spr.
—brè') de onderwal, benedenwal ; voorgrond
of terras van een slot; - fausse-clé,
m. de valsche sleutel, looper, keizer ;
fausse -couche 1. (spr. ---/wesj'), eene
miskraam, te vroege geboorte ; -faussefenétre, f. een blind venster; faussepage, f. (spr. —pá-zj') (le voorhandselie
titel van een boek (doorgaans verkeerdelijk
de fransche titel geheeten) ; - faussequeue, fr. (spr. lceu') een onzuivere stoot,
misstoot op bet biljart.
fausseeren (spr. foos—), fr. (fausser,
van faux, z. aid.) verbuigen, krommen, bv.
eene kling; verdraaijen, 5. v. eenen sleutel ; uit de riehting of de rechte lijn geraken.
Fausset, m. fr. (spr. fo-sè), z. v. a.
falset, z. ald.
Faust, Faustiju en Paustinus, lat.
(van faustus, gelukkig), mansn. : de gelukkige; f. Faustmne..
Paute, f. fr. (spr. foot') ; oud fr. faulte,
it. falta, v. faltare, feilen, ontbreken, als
afgeleid van een lat. fallitdre, v. fall)re, vgl.
fa I 1 e e r e n) to u t , feil, gebrek, misslag,
verzien; faute de mieux (spr. —mjeu), bij
gebrek van beter ; sans faute (spr. sa—),
zondet fout, ongetwijfeld voorzeker, vast.
Fauteuil, m. Ir. (spr. fo-tulij'; van
't oudhoogd. faldstuol; vgl. fa I d i .s t o rïu ni)
een armstoel. leuningstoel, de eerezetel ; in
Frankrijk inz. eene zitting of plaats In de
academie.
Pautor, m. lat. (van favre, gunnen), fr.
fauteur, een begunstiger, beschermer, bevorderaar, schutsbeer, patroon; fautor delicti,
de bevorderaar of begunstiger van een misdrijf.
faux, fausse, fr. (spr. fo, fooss'; van
't lat.. falsus, a, urn,) vaisch, onecht, onwaar; faux-argent, (spr. fo-zarzjdui),
vaisch zilver ; faux -bourdon, z. falso
bordöne; faux-brillant, m. (spr. fo-briljdIi een onecbte of valsche edeisteen ; in
't algemeen valsche glans, bedriegelijkc schijn,
klatergoud, scbijnverdienste, valsche weisprekendheid, enz.; - faux-coup, ni. (spr.
fo-kôé) een misstoot, misslag; -- faux-feu,
Mar. blikvuur, een nachtelijk scheepssein
met buskruid ; ook bet afbranden van bet
pankruid; - faux-frais, dl. (spr. fo-fré)
kleine onkosten, hijuitgaven ; fauxfuyant, m. (sp. fo-fsoi-jdut) eene uitvlucht,
een valscb voorwondsel ; - faux-jour,
0. (spr. (fo.zjoer) valsch licht, verkeerde
lichtgeving aan schilderijen ; vallicht ; faux-pas, m. (spr. fo-pd) een misstap; faux-semblant, n. (spr. fo-sa)tbld) valsche schijn, misleiding, veiblinding: - fauxtitre, m. Typ. de verkorte titel op bet
blad, dat den waren titel voorafgaat, v 0 0 rii a n d s c ii e titel (bij verbastering vaak
t r a n s c b e titel geheeten).
ZD

-

fav?te linquis enz. (V. favre, genegen
zijn) voert vrome redenen, onthoudt u van
slechte redenen, bewaakt tiwe tongen, zwijgt
(oorspr. de uitroep des rom. priesters bij den
aanvang des offers.
Favour, f. Ir. (lat. favor, V. favre,
gunstig zijn) gunst, genegenheid, gunstbetuiging, begunstiging; bescherming, weiwillendheid, goedheid, zachtheid, genade, vergeving; heleefdheid; a la faveur, onder begunsting, onder bescherming, met hulpe
van; en faveur (spr. an--), ten gunste, ten
behoeve, ten voordeele; in trek, begeerd (van
waren, effecten, enz.); par faveur, uit gunst
of beleefdheid; favor defensidnis, Jur begunstiging der verdediging, d. t. alle verlichtingen en verzachtingen , die eenen beklaagde bij een crimineel proces ten goede
komen ; in favdrern, mr. ten gunste, ten
beste ; - in favtirern prolis of prottum, ten
gunste der kinderen of nakomelingen
favours, of faveurtjes, n. p1., gunstbetoonin en ; ook eene soort van zeer smal
zijden lint; faveur-dagen, Kml. nazicht-dagen , wisseluitstel, z. r e s p itda
n ; -- favorbe1, adj. lat. (favora--ge
b)'lis, e), gunstig, genegen, voordeelig ; favorizeeren, fr. (favoriser), begunstigen, gunstig of genegen zijn
; - favoriet,
ni. (it. favorito, fr. favorí) een gunsteling,
lieveling, in sametist. b. v. fa v 0 r i e t-p a a r d,
favoriet - spijs, enz., het geliefdste paard,
de lievelingsspijs, ens.; favorite, f. de
gunsteling, begunstigde, geliefde, b. v. sullane favorite, die ene onder de vrouwen des sultans, die hij gerekend wordt de
meeste liefde toe te dragen en die hem den
vermoedeljkeii erfgenaam des troons heeft
g

g

gebaard; ook de naam van vele aanzienlijke

landhuizen; N. 11. bet geelsnaveligewaterhoen
van Cayenne; zeker openbaar rijtuig te Panijs ; in het kaartspel : de kleur of de soort
der kaart, die gekeerd is en den voorrang
boven de andere heeft, de beste, de kleur;
- favorieten, Pl. de bakkekaarden ; favorietje, zeker mode-krulletje aan den
favoritIsmus, n.
hoofdtooi der dames;
barb. lat. , bet stelsel of het misbruik van
het bevorderen der gunstelingen ; de zwakheid om zich door lievelingen te laten beheerschen.
Pavonus, in. lat. (V. fovPre, warmen)
de westenwind, de zephyr der Itomeinen.
Favor, favorabel, favorite, enz.,
z. ond. faveur.
Pavus, nw'.lat., de bonigraat; Med. een
hoofduitslag met honigachtige vochtigileid;
- favozieten, m. p1 nw.lat., eene celvormi e koraalversteening.
fax et tuba, f. lat., eig. fakkel en trompet ; de aanvoerder, aanlegger, raddraaijer,
beihamel, hoofdpersoon.
Payal, m. een witte wijn van 't geljkn.
Azorisch eiland.
Payence of faience, n. fr. (spr. fajáuis') eene snort van plated- of aardewerk.
-

-

g
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onecht of half porselein, halfgoed, zoo geheeten naar de plaats der uitvinding F a ë n z a
(lat. Faventaa) in Italië; V. a. echter naar
het vlek F a y e n c e bij Frejus in ZuidFrankrijk , alwaar eene fabriek van fayence
is; vgl. majolica.
Fazant, m. (gr. phasifi nos, lat. phasi nus, stil. ornis, vogel, naar de rivier P h a s i s
in Azië) een vogel van het hoendergeslacht,
welks vleesch zeer geschat wordt, goud- en
zilverfazant; — fazanerïe, f. een fazantentuin ; — fazántstaart, de staart van
een geanglizeerd paard.
Fazénda, f., pl. fazendas, port. (z
V. a. • sp. hacienda) groote landgoederen in
Brazilië; — fazenda réal, f. de staats
schatkamer, finantie-kamer in-schatki,de
Portugal ; — fazendeiro, m. (spr. —d ro)
de eigenaar van een groot landgoed.
febris, f. lat. de koorts; febris alba, witte
koorts, bleekzucht; — f. ardens, heete koorts,
— f. catarrhdlis, verkoudheidskoorts; -- f.
currens, loopende koorts ; -- f. gastrica,
darmkoorts ; — f. hectica, teringkoorts; —
f. maligna, eerre kwaadaardige heete koorts;
— f• quartdna, eene derdendaagsche koorts;
— f. terli na, eene anderdaagsche koorts; —
febriciteeren, (lat. febricítdre), met de
koorts behebd zijn, de koorts hebben, aan
de koorts loopen ; — febricitánt, m.
(febricitans) een koortslijder; — febrifu.gium, n. nw.lat. het afnemen, wijken, ophouden der koorts; — febrifcga, n. pl. koorts
middelen ; —-verdijn,kotsgzde
febriel of febrilisch , adj. nw.lat.,
koortsachtig, koortsaardig.
February, m. lat. (Februarios, van den
oud. -ital. god der onderwereld F e b r u u s.
aan wien deze maand, waarin het jaarlijksche reinigings- of verzoeningsfeest [ febrca,
pl.] der oude Romeinen gevierd werd, waar
toegewijd) de tweede maand-schijnlkwa
des jaars, sprokkelmaand. De nederduitsche
naam sprokkelmaand moet zoo veel beteeken als spruit-koolmaand.
feces, z. faeces.

Feciales, liever f e t i a l e s (z. ald.)
fecit, lat. (perfect. van facere, maken,
doen) of afgekort fec., bij heeft het gemaakt

(op kunstwerken).

feculent en feculentie, z. fa c u1 e n t, enz., onder faeces.

fecundeeren, fecundatie, enz., z.
faecundeeren.
Feddan, m. arab. (v. feddi n, een juk
ossen, eene ploeg) eene akkermaat in Egypte,
Nubië, enz., ongeveer . morgen.
Federaal, federalismus, enz., z.
fcederaal, enz.
Pee, f. (fr. (ée, oudfr. feie, fae, it. fata,
provene en sp. facla, oudd. fei, feie ; van
't later lat. fata, eene schikgodin, v. fatum,
fatus, noodlot, of van fatua, waarzegster ;
of van het celtisch faer, van daar eng.
fairy) naar het volksgeloof, inz. der celtische
en romaniscbe landen : bovenmenschelijke

—
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vrouwelijke wezens, die waarzegsters en
tooveressen zijn, doch eerre beperkte macht
hebben, deels schoon gevormd en goed, deels
teelijk en boos zijn ; eene toovergodin ; —
feerie, f. fr. de tooverkunst, betoovering.
fee, n. eng. (spr. fie; z. v. a. feudum, z.
ald) leen, cijns, belooning, fooi.
Feinam, m. eene munt te Surate, omtremt =2.1 cent.
Feinte, f. fr. (spr. fént') de veinzerij,
list, boze streek, vond, uitvlucht; een mis
stoot bij het schermen, fin t (z. ald.)-leidn
fel, n. lat., de gal; — fel tauri, ossegal;
— felline —zuur, f. nw.lat.-nederl., het
galzuur ; -- felleus, adj. (later lat. fellosus, a, urn), gallig, vol gal.
Felieitas, enz., z. ond. Felix.
Felin, fellin of ferlin, m. fr. (spr.
- -li i-), een voormalig goud- en zilvergewicht te Parijs en te Brussel, —1 ons.
Felippo, z. Filippo.
Felix, lat. manse. de gelukkige; — fe
gelukkig, ook heil u ! geluk er meé !-licter,
en z. v. a. b r a v o ; — felix meri tis, gelukkig door verdienste, de zinspreuk eener aan
maatschappij van beoefenaars en-zienljk
beminnaars der wetenschappen en kunsten
te Amsterdam; -- Felicitas, f. de vergode
gelukzaligheid bij de oude Romeinen ; -feliciteeren, nw.lat. (fr. féliciter) geluk
felicitátie, (spr. tie—tsie) f.-wensch;
de gelukwensching, heilwensch, zegenwensch.
Fellah, m. arab. (fallah, van faiah, splijten, groeven, ploegen), landbouwer, landbouwdrijvend Arabier, inz. in Egypte.
felleus, z. ond. fel.
Fellin, z. f e 1 i n.
Felline -zuur, z. ond. fel.
Felloplastiek, z. p h e 11 o p 1 a s t i e k.
Fellow, in. eng. (spr. féllme; oud-eng. fe
angels. felaw, v. feligean, fyligean, fylgan,-lawe,
volgen; ijsl. felagi, deensch fàlle) gezel, genoot, makker, kameraad; ambtgenoot, medelid,
inz. medelid van eene inrichting voor hooger
onderwijs, van een collegie in Engeland; —
féllowship, n. (spr. —sjip) het lidmaat
aandeel aan eene geleerde stichting.-schap,et
Feloek, f. (fr. felouque, it. feluca, feli cca; van 't arab. feloelcah, van foelk, schip)
een snelschip, een licht, lang en smal vaartuig zonder verdek, met zeilen en riemen
voor de kustvaart in de Middellandsche zee
vgl. galei.,
Felonie, f. (fr. félonie, provene. en it.
fellonia, mid.lat. felonia, van felo, fello, een
trouwelooze, opstandeling; fr. félon, provenc.
en sp. felon, it. fellone, v. 't telt. fall,
slecht, boosaardig, feall, bedrog, verraad,
feallaim, ik bedrieg, verraad) de schending
der leenplichten van eerren vasal jegens zijnen leenheer, of ook omgekeerd, leenmisdaad,
leenplichtschending ; trouwbreuk jegens de
overheid ; in Engeland iedere doodmisdaad.
Felour, eene noord-afrikaansche kope2 cent.
ren munt, omtrent
Felp, z. fulp.
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Fels, eene koperen munt te Marocco,
omtrent 2 cent.

ferm, ad,). (fr. ferme en als adv. fermenient; van 't lat. firmus, a, um), vast, on-

femininus, a, um (van femina, vrouw)

beweeglijk , sterk , standvastig, mannelijk,
ferm ; ferma, ook fermáta, of fermáte,
f. it. Muz. een aanhouder, het aanhouden
of de stilstand van het gezang of spel op

vrouwelijk; een femininum, n. een vrouwelijk woord ; — genéris femintni, van het
vrouwelijk geslacht ; — feminizeeren,
barb. -lat., vrouwelijk of verwijfd maken.
femme (le chambre, f. fr. (spr. faam' de
sjanbr') kamenier; -- femme de charge (spr.
—sjárzj'), huishoudster.
femoraal, adj. lat. (van femur, dij) wat
het dijbeen betreft, tot de heupen behoort.
Fencibles, n. pl. eng. (spr. fénsibb'ls,
van to fence, beschutten, verdedigen) kust
-bewards,
strandverdedigers.
Fenegriek, n. (lat. famum graecum),
eig. grieksch hooi, een sterk riekend medicinaal kruid, dat wel als huismiddel gebruikt wordt.
fenereeren,lat. (fenerdri, v. fenus,rente)
geld op rente uitleenen, woekeren ; — fenerátie (spr. t ts) f. (feneratio) het woekeren, de woeker. 1
Fenetrage, f . fr. (spr. —tráázj', van fe nêtre lat. fenéstra,venster) het vensterwerk,
de gezamentlijke vensters van een gebouw.

feodaal, feodaliteit, enz. fr. voor
feudaal, enz., z. feudum.

Féodor, russ. mansn., z. v. o. Theodoor . —Feodosia,z .v. a. Theodozia.
Feraciteit, f. lat . (feracilas, van fe
-rax,
vruchtbaar) de vruchtbaarheid.
Ferandine, z. F e r r a n d i n e .
Férdinand, mansn. (gevormd uit het
sp. Fernándo, oudsp. Hernándo, Hernánd,
Hernán, v. 't oud-hoogd. Herinand, v. heri,
hari, goth. harjis, het heer, leger, en nanthjan, wagen) de stoute in 't leger, de stoute
krijgsman

Ferding, ook ferd, ferto, ferton,
op vele plaatsen in Duitschland en ook hier
en daar in Rusland den naam eener munt,
die het vierde gedeelte eener andere l5;
vgl. farthin g, en z. fierding.
Ferédsje, f. arab. een tursch overkleed, naar onze kamerjaponnen gelijkende.
Feriën, p]. lat. (fer)ae, feestdagen, vrije
dagen, rustdagen, dagen van uitspanning; —
feriae caniculares, vrije hondsdagen, honds
rusttijd.
-dagen
Ferik- pasja, m. turk. (v. ' t arab.
fer1e, afdeeling, z. v. a. divisie-generaal;
— feriki — bahrieh, z. v. a. admiraal.
Fero, in de zegswijzen : i e m a n d in
ferio over tu i g e n, d. I. hem eene dracht
slagen toedienen, afrossen (met iron. zinspe
lat. ferere, slaan, en ferio, een-lingophet
verouderd scholastiek woord, dat zekere soort
van sluitreden aanduidde.)
Ferlét , n. een werktuig der papiermakers en boekdrukkers in den vorm eener 1 ,
om er het papier mede op te hangen en af
te nemen.
Perlin, z. f e l i n
Ferlíne, m. in Italië het 1 ^ r gedeelte
van een pond.
.

éénen toon ; — fermeté, f. fr., ferme teit, de vastheid, standvastigheid, degelijk
kracht; — con ferinezza, it. Muz. met-heid,
kracht en stoutheid.
Fermage, z. ond . ferme.
Fermail, n. (spr. fermálj), fr. (v. fermer,
sluiten, v. 't lat. firmare, vastmaken, bevestigen) in de wapenkunde : de gesp; ---- gefermailleerd, adj (fr. fermaillé) met gespen voorzien, gegespt.

Ferman, minder goed firman, m.
perz. (fermán, bevel) 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. (van 't lat. firma, dewijl
zij aanvankelijk met muren als bevestigd
waren), de boerderij, pachthoeve, meijerij,
het landgoed; de pacht, verpachting ; —
fermier, m. (spr. fermjé) een pachter; —
fermier général (spr. --zjenerál), een opper
benaming van hen, die weleer de-pachter,
inkomsten (ferries) des konings van Frankrijk in pacht hadden ; — fermage, f.
(spr. fermd-zj') het pachtgeld, de pacht.
Fermént, n. lat. (ferméntum, voor ferviméntum, van fervére, opbruischen. gisten)
het gest- o gistmiddel, de geststof, het gestdeeg, zuurdeeg, de gest; — ferméntum morbi,
n. de ziektestof; f. ventriccli, het maagsap;
— fermenteeren, (lat. fermentáre), in
gesting brengen; gesten, in gesting geraken;
— fermentábel, adj. nw.lat. voor ges
vatbaar; - fermentatie (spr. tie=-ting
tsie), f. de gesting, het gesten ; oneig. de
groote gemoedsbeweging, de volkswoeling,
het oproer ; fermentatief, adj. gesting
verwekkend, bevorderend.
Fermeté, fermeteit, z. ond . ferm ;
— fermier, z. ond . ferme .
Fermoir, n. fr. (spr. —moan, van fermer, sluiten) boekenhaak of -slot, z. v. a.
clausuur; de sluithaak in plaats van eene
gesp ; ook eerre soort van beitel.
Fernambuk, n. (naar de landstreek
en stad Fernambuco of Pernambuco in Brazilië) bruin - hout , eene voortreffelijke,
zware, zeer harde houtsoort uit Brazilië in
Z. Amerika, van roodachtig gele kleur ; zij
wordt inz. tot verfstof en ronden inkt gebruikt.
feroce, it. (spr. ferootsje; van 't lat ferox)
Muz. wild, onstuimig ; — feroeiteit, f.
lat. (feroc)tas) de wildheid, woestheid, grimmigheid; onmenschelijkheid, wreedheid.
Feróle, f. Bot. een groote boom van
Guiana, die het f e r o ë-, gesatineerd of
atlas -hout oplevert, dat eene schoone
roode, met geel gevlamde kleur heeft, de
atlasboom.
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Feronia, f. rom. Myth. eene oud -italiaansche, oorspr. sabinische godheid , van
duistere beteekenis; men houdt haar voor
de godin der boomvruchten, boomkweekerijen en lustwaranden ; V. a. de godin der

F e s c e n n i a in Etrurië) eene soort van
oud-rom. schimp- of spotverzen, vol plompe
aardigheden en onzedelijke uitdrukkingen, die
bij wijze van samenspraak door twee personen werden opgezegd ; oneig. wulpsche

vrijgelatene slaven.
Ferrade, f. fr. brandteeken, het merk,
dat den stier in de zuidelijke landen met
een gloeijend ijzer wordt opgedrukt.
Eerrage, f. fr. (spr. ferrd-zj') het loon
der muntstempelsnijders; ook dat der laken
misdadigers;-plomberds;htijn
bet beslaan der paarden.
Ferraille, f. fr. (spr. —rálj; van fer
lat. ferrum, ijzer) oud ijzer, oud roest ; —
ferrailleeren, (fr. ferrailler), eig. met
den degen kletteren; hevig vechten : — ferrailleur, m. een vechtersbaas, voorvechter.
Ferrandine of ferandíne, f. fr.
eene soort van halfzijden stof, welker inslag
uit wol, katoen, enz. bestaat (naar den uit
i n benoemd).
-vinderFa
Ferronnière, f. fr. een metalen voor
hoofdsieraad van paarlen,-hofdban,mes
edelgesteenten, goud, enz. (eig. ij z e r k o o p s t e r ; zoo geheeten naar de schoone vrouw
eens ijzerkoopers, la belle ferronnière, die in
1538 de minnares van koning Frans I. was).

bruilofsgedichten.
festa, enz., z. ond. festum.
festief, adj. lat. (festivus, a, um, van
festum) feestelijk; — festIvo of con festivitd,
it. Muz. feestelijk, met plechtigheid ; -festiviteit, f. (lat. festiv)tas feestelijkheid,

plechtigheid. vreugdefeest; — festiviteiten, f. p1. feestelijkheden.
Festiloog, z. ond. festum.
Festin, fr. (spr. festèn; van 't lat. fes
festijn, n. het feest, gastmaal, eere--tum),
m aal, de vreugdedisch, smulpartij ; -- fes
-tino,
m. it., een italiaansch gemaskerd bal,
eene avondvermomming; ook z. v. a. soiree.

ferrugineus, adj. nw.lat. (van ferrugo,
ijzerroest, v. ferrum, ijzer, ijzerhoudend, ijzer
roestkleurig — ferruginosa, n.-achtig;
Pl. ijzerhoudende geneesmiddelen , die eene
samentrekkende en bloedvormende werking
hebben ; — ferruginoziteit, f. ijzer
-houdeni;
roestkleurigheid.
ferrum, n. lat. het ijzer, — ferrumen, n.
n. bet soldeersel ; ferrumineeren, samen smeden, aaneen wellen ; — ferru;

minátie (spr. t=ts) f. (ferruminatio)1 het
samenwellen van het ijzer; de verbinding
van twee stukken metaal zonder een derde
als soldeersel te gebruiken.
fertiel, adj: lat. ((ertilis, e, v. ferre dragen) vruchtbaar,vruchtgevend ; — fertiliteit, f. (fertilitas) de vruchtbaarheid, weligheid

;

— fertilizeeren, barb.lat., vrucht-

baar maken; bezwangeren.

Ferto, ferton, z. f e rd i n g.
Ferula, f. lat. het priemkruid; in 't algemeen een dun takje, roedje; de tuchtroede,
de plak der voormalige schoolmeesters; Chir;
spalk of scheen bij 't zetten van gebroken

pijpbeenderen.

fervent, adj. lat. ((érvens. van fervëre,
bruischen, gloeijen) ijverig, vurig, blakend ;
hitsig, heet; — fervesceeren, (lat. fervescere) verhitten, ontgloeijen, 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.
thermidor,
Fes, z. fez.

festineeren, lat. (festinbre) haasten,
spoeden ; iets verhaasten, bespoedigen ; —
festïna lente ! lat. haast u langzaam ! spoed
u met bedachtzaamheid ! — festinátie
(spr. tie=tsie) f. (lat. fesfinat)o) de ijlvaardigheid, spoed, gezwindheid.
festino, z. ond. f e s t i n.
festivo, festiviteit, z. ond. f estief.
Feston, m. f. (it. festone, van 't lat.
festum, feest, 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.; bloemtwijgen ; — fes
(fr. festonher), met bloem- en
-toner,
loofwerk versieren, behangen, omzoomen.
festum, n. lat. het feest; pl. festi; festa
chori, koor-feesten, enkel kerkelijke (niet te
gelijk burgerlijke) feesten in de rom. Kerk;
post festum, na het feest, d. i. te laat, mosterd na den maaltijd ; — festiloog, n.
lat.-gr. eene lijst der heiligen - feesten.
Fête, f. fr. (van 't lat. festum) een feest,
feestdag, vierdag, verjaardag, naamdag, gastmaal, enz.; z. f e s t i n; — fête—Dieu, d. i.
eig. Godsfeest : de sacramentsdag; — fête eren (fr. fêter), vieren, feestdag houden ; i em a n d fêteeren, hem hoogelijk eeron, wel
ontvangen, feestelijk onthalen, vleijen.
Fetfah, liever fetwa (z. aid.).

-

Fetiális of fetiaal, m., pi. fetiáles,
priesters in het oude Rome, die een collegie
van 2() personen uitmaakten en wier voorn a a m ste taak was, den oorlog te verklaren,
over den vrede te onderhandelen, geschillen
met of tusschen de bondgenooten te beslissen, enz., veldpriesters, herauten van vrede
en oorlog.
Petisch, m., fr. fetiche, (van 't port.
feitico, tooverij, betonvering, van 't lat. facticius, door kunst voortgebracht, kunstig) een
afgod, een of ander zinnelijk voorwerp der
afgodische vereering bij de Negers in Guinea, enz. ; ook een toovermiddel — fe
;

Fescenninen, m. pl., of feseennijnsehe gedichten, n. pl. lat. (fes
cennini stil. versus, naar eene oude stad

-

n. de fetischdienst, de vereering
-tischmu,
van zoodanige voorwerpen.
Fetus, z. faetu s.
Fetwa, m. arab. v. fata, leeren, onder-
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wijzen) eene rechterlijke uitspraak of een
schriftelijk bescheid van den turk. mufti over
eene betwiste zaak; ook de bekrachtiging
van een vonnis door den grootvezier, zonder
welke geene misdaad met den dood kan gestraft worden ; — fetwa—emini, ni- (van
'f arab. ein(n, opziener) de geheimraad of
helper van den mufti.
feu, m. fr. vuur ; feu d'artifice, kunstv uur, vuurwerk ; feu volage (spr uwolá-zj),
Med. een roosachtig uitslag in het gelaat
der kinderen.
Feudum, n. mid. lat. (ook feodum, of
van 't longobard. flu, oudhoogd. (ihu, fehu,
angels. feoh, goth. faihu, oud-friesch fia, goed,
bezitting, vermogen, vee, geld, cijns, met
ingeschoven d, of van 't zelfde woord en
't oud-duitsch ód, d. i. goed, eigendom; van
daar feh-ód, eig. cijnsgoed, in tegenstelling
met alód, z. a 11 o d i u m) een leen, leengoed;
Pl. feuda, inz. de verzameling der longobardische leenrechten; feudum aed i ficii, een
leen, waarvan het voorwerp een gebouw is;
feudum antiquum, een oud stamleen; f. apertum, een onbezet of opengevallen leen ; f.
aulicum, een ho fleen ; f. castaldtae of quastaldiae, ambachtsleen ; f. castrénse, burgleen ; f. censuale, cijnsleen ; f. collalerdle,
een leen van zijverwantschap; f. commune,
een gemeenschappelijk leen ; f. culinhre ,
een keukenleen ; f. datum, een gegeven leen;
f. de caméra, een leen of jaarlijksch inkomen uit de kamer ; f. de cavea, leen uit
den kelder; f. devolutum, een vervallen en
ingetrokken leen; f. domesticum, een stam
; f. eeclesiasticum, een geestelijk of ker--len
kelijk leen ; f. extra cortem, een buiten het
gebied van den landheer gelegen leen ; f.
femininum, een vrouweleen ; f. francum,
een vrijleen, eereleen ; f. gentile, een stamleen ; f. habitatiónis, een leen, welks voorwerp een woningsrecht is; f. hereditarium,
een erheen; f. ignobile of plebejumn, een onadellijk, burgerlijk of boereleen ; f. intra
cortem, een binnen het gebied van den landheer gelegen leen; f. mascultinum, een mannelijk of mansleen; f. mixtum, een gemengd
leen, waarin bij gebreke van mannelijke erf
ook vrouwen tot de erfopvolging-genam
werden toegelaten; f. nobile, een adellijk of
ridderleen, riddergoed; f novum, een nieuw
leen ; f. oblhtum, een leen, door overdracht
des oppereigendoms ontstaan ; f. officii, een
ambachtsleen ; f. oppignordtum, een verpand
leen ; f. plebéjum, z. f. ígnobile ; f. rusticum, een boereleen; f. seculi re, een vorste of vaanleen; f. urblinum, een burgerleen; f.
venaticum, een leenrecht op eene jacht ; f.
fetus, z. f. antiquum; f. vivum, een levend
leen, d. i zulk een, waarop de bruiker ]even of zich ophouden moet ; — feudi acquisitto, f. de verwerving van een leen ; f.
alienatie, f. de vervreemding van een leen;
f. amissio, f. verlies van een leen ; f. privatio, f. de ontzetting van een leen ; —
feudaal, adj. (mid.lat. feuddiis), een leen
-
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aangaande, het leenstelsel of het leenrecht
betreffende, leenroerig ; curia feudi lis, een
leengerecht, leenhof; feuddlis successio, f.
de leenopvolging; feudále debitum, eene leen
een leenplicht ; feuddle judzcium, n.-schuld,
een leengerecht; feudalta, pl. leenzaken; —
feudaalrecht, leenrecht -- feudaal systeem, n. het leenstelsel; — feudalíst
of feudist, m een leeraar of kenner van
het leenrecht ; — feudalísmus, n. het
leenstelsel en de verkleefdheid daaraan, het
voorstaan daarvan; — feudalístiseh, adj.
het leenstelsel betreffende, of in de verkleefdheid daaraan gegrond; — feudaliteit, f.
de leenverhouding, des leenheers recht en des
leenmans plicht ; — feudaster, n. een
onecht leen, eene leenachtige rechtsverhouding ; — feudatartus, m. een leenman, beleende, vasal.
Feullle, f. fr. (sp. fuilj'; v. 't lat. folium, pl. folta) blad — feuille de route,
f. (spr. —d'roet'), Mil. een marschbrief, de
marsch-aanwijzing ; — feuille-morte, adj.
bruingeel, donkergeel als verwelkt loof ; —
feuillage, f. (spr. fu-iljá-zj') loof, loofwerk,
inz. gesneden of geschilderd loof; -- feuillanten, pl. (fr. feuillants, eig. bladdragers,
naar een tak met bladen, dien zij in den
arm droegen) eene voormalige fr. monniken
strengen regel van St. Ber--ordevan
nard; ook eene club van gematigde mannen
in de fr. revolutie, die hare vergadering in
het klooster dier monniken had ; van daar
feuillantísmus, n. barb. -lat. de gematigde gezindheid en handelwijze van die
staatspartij ; — feuillantIne, f. eene
benedictijner non ; ook z. v. a. feuilletage, n. (spr. —tá-zj'), eene soort van gebak, uit bladdeeg; boterkoekjes; — feuilleteeren (fr. feuilleter), bladeren, doorbladeren, naslaan; — feuilleton, n. een klein
blad, een blaadje; ook dat gedeelte van een
dagblad, het welk de kritiek der letterkundige werken, der tooneelstukken, enz. of wel
romantische verhalen, novellen en dgl. bevat ; — feuillétte, f. een fr. wijnvat,
bourgogner vat, houdende ongeveer ton
of mud, 13 4, o 6 liter.
Fexen, m p]. naam der c r e t i n s (z.
aid). in het Salzburgsche.
Fez of Fes, m. of n. turk., een donkerrood wollen mutsje, sedert 1826 als algemeene militaire dracht in Turkije ingevoerd (naar de stad Fez in Afrika, waar die
mutsen oorspr. gemaakt werden).
fi, fr. foei ! tij ! fi done (spr. —don), wel
foei !
Fiaere, in. fr. een huurkoetsier; eene
huurkoets, een tweespan, dat op pleinen en
straten van groote steden in menigte gereed
staat (zoo geheeten naar den schotschen heilige F i a c r e [Fiacrius] daar de Franschman
S a u v a ge, die in 1550 te Parijs het privilegie ter invoering van opentlijke rijtuigen
kreeg, in ,een huis woonde, waar de heilige
Fiacre uithing).
;

;
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Fiasco, m. it., pl. fiaschi, spr. fiáski,
mid.lat. fiasco) eene flesch ; eene vochtmaat
in Florence,
b a r i 1 e wijn of 2, 2 7 9 2
—1
liter ; ook 1 barile olie of 2, o 8 s liter;
fiasco maken, z. v. a. bankroet
maken (misschien naar de brosheid van
het glas, als of men zeide : het lot van eene
flesch hebben ?) oneig. mishagen, uitgefloten worden (van een tooneelstuk, een tooneelspeler).
fiat, lat. (van fiéri, worden, geschieden)
het geschiede ! of toegestaan ! bewilligd, verleend ! fiat applicatio, men make de toepassing; fiat Justitia et pereat mundus, de gerechtigheid worde uitgeoefend, al zou de
wereld daarbij vergaan ! fiat lege artis of
fiat secUndum artem, ook afgekort: f. 1. a.
of f. s. a. Med. naar het voorschrift der
kunst te bereiden ; fiat mixtura, afgekort,
F. M., de menging geschiede! het worde
gemengd.
Fibel, f. hoogd. (óf als bijvorm van
bibel, bijbel, v. 't lat. bibla voor biblia; vgl.
b ij b e 1; Of waarschijnlijker v. 't lat. fibula,
hechtnaald, kram, waarmede men het boek
sloot,voorts wellicht ok iets zamengenaaids;
fibulare, aaneen hake of - hechten) een ABboek.
fibra, f. lat. vezel — fibrillen, f. pi.
nw.lat. Anat. zeer kleine vezeltjes ; — fibreus, adj. vezelig — fibrine, f. Chem.
de vezelstof, eene witachtige, smaak- en
kleurlooze stof, die de spierstof uitmaakt;
— fibrolíth, m. lat.gr. de vezelsteen,
een witachtig graauwe steen uit het leemgeslacht.
Fibula, f. lat. gesp, haak, kram ; —
f ibulatie, f., z. infibulatie.
Fieélle, f. fr. (als kwame 't v. een lat.
filicellum, filicella, v. filum, draad) het bindgaren ; — ficelleeren (fr. ficeller), met
bindgaren samenbinden , omwinden, omwikkelen.
ficheeren (spr. fi-sj —), fr. (ficher,
provenc. ficar, it. ficcare, als ware 't lat.
figicare, v. figére, hechten, bevestigen) Mil.
boren, inboren, inheijen, inslaan, indrijven ;
--.— feu fichant (spr. --- fi-sján), inborend vuur,
strijkvuur, waarbij de kogel de voorzijde van
het naaste bastion treft; — fiche, f. (spr.
fiesj') Mil. een paal ter afsteking der legerplaats ; een vischje, speelteken, speelmerk, beentje ; het pennetje, waarmede men
zijne winst in het tiktakspel aanteekent, ook
fichet, m. (spr. fi-sjè) .
Fichu, n. fr. (spr. fi-sjii; als ware 't
lat. fixitus, voor fixus, v. figere, hechten,
bevestigen, aan -, omhangen ; vgl. ook fichu,
als adj.: nietig, slecht, erbarmelijk) een
driehoekig vrouwenhalsdoekje (misschien om
zijne kleinte zoo genoemd).
Fictie (spr. t=ts),f. lat. (ficfo, vgl. f i ng e e r e n)de verdichting, vinding; het verdichtsel; de onwaarheid, leugen ; het voorgeven,
voorwendsel ; Jur. de aanneming van het niet
gebeurde als ware het gebeurd, de onder;

;

--
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stelling van een geval (fictio juris); — fietief, adj. fr. (ficti f), verzonnen, uitgedacht,
verdicht, ingebeeld, enkel in de verbeelding
bestaande.
fietiel, .adj. lat. (fictilis, e, v. fingére,
vormen, eene gedaante geven) van aarde of
leem, leemen, aarden ; — fictiliën, n.
pl. lat. (fictilia) aardewerk, plateelwerk,
pottebakkerswaren ; — fietile, n. een
potje, inz. bij apothekers, van daar op recepten : detur cum fictili, afgekort d. c.
fict. het worde in een potje gegeven!
ficus, f. lat. de vijgeboom, de vijg en de
gansche daartoe behoorende plantensoort;
ook Med. de vijgwrat, zeker vleeschachtig
uitwas van verschillende hoedanigheid, meestal venerisch van aard (ficus venerea) ; -ficus indica, f. de banaanboom ; ficus religiósa, f. de heilige vijgeboom der Indiërs,
pagodenboom.
Fidálgo, m., pi. fidalgos, port., of
hidalgo, pl. hidalgos, sp. (vermoedelijk
samengetr. uit fijo of hijo (lat. fil)us) de
algo, d. i. zoon van iets, van vermogen),
die voorvaderen telt ; de adellijke van lager'
rang in Portugal en Spanje; fidalguia,
port., of h i d a 1 g u i a, f. sp., de hooge adel.
fide, sed cui, vide ! lat. sprw.: vertrouw,
maar zfe toe wien ge vertrouwt! vertrouw,
maar schouw!
tides, f. lat. de trouw, het geloof; ook
verpersoonlijkt de godin der trouw, die als
zoodanig te Rome veel tempels had ; tides
carbonaria, het kolenbrandersgeloof, d. i. een
geloof zonder onderzoek, blind geloof; f. documénti, de geloofwaardigheid eener oorkonde ; f. graeca en f. punica, d. I. eig.
grieksche, punische (karthaagsche) trouw:
trouweloosheid, kwade trouw : f. implicita,
het onvoorwaardelijk, blind geloof; f. juridica, de geloofwaardigheid in rechten; f.
mala, arglistigheid; f. pastorális, de geloof
geestelijken ; f. publica, de-wardighes
openbare geloofwaardigheid; f. sacerdótalis,
geloofwaardigheid des priesters, betuiging of
verzekering op priesterwoord ; f. sponsalitia,
de trouw, verplichting der verloofden ; —
bona fide handelen, ter goeder trouw,
eerlijk, oprecht, zonder erg handelen ; —
bonae fl di emtor, een kooper te goeder trouw,
die den verkooper voor den rechtmatigen
eigenaar houdt ; bonae f del posséssio, —
possessor, z. ond. possedeeren; — mala
fide, ter kwader trouw, trouweloos, arglistig, met boos oogmerk; — malae /idei pos
ond. p o s s e d e e r e n;-seio,—p rz.
-- in /idem, ter bevestiging, ter waarborging, b. v. iets attesteeren (van daar misschien fidemeeren beter dan videmeer e n, z. aid., voor : als echt waarborgen, van
bet gebruikelijke onderschrift »in (idem copiae," tot staving der echtheid van het afschrift); —,idem hebben, fidem geven,
vertrouwen hebben, te goeder trouw geven ;
— f ideïeommís, n. lat. (tideicommissum), eene erfmaking, waarbij den erfge-
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naam de verplichting wordt opgelegd om
het erfgoed of een deel daarvan, na verloop
van zekeren tijd of bij het plaatsgrijpen van
zekere omstandigheden, weder aan eenen
derde af te staan, onvervreemdbaar stam- of
familie-erfgoed; fiá icommissum univers le,
eene algemeene of algeheele erfmaking van
opgen. aard, in zoo verre zij het gansche vermogen des testateurs betreft; f. particuldre,
eene gedeeltelijke erfmaking van dien àard,
in zoo verre zij slechts een gedeelte betreft;
f. perpetuum, een altijddurend of bestendig
erfgoed, dat altijd bi de familie moet blijven ; f. familiae of familie-fideïcomlis, eene familievermaking, een fideïcommis, dat voor altijd of voor langen tijd in de
familie moet blijven ; fi.deicomzissarius of
fideicommissair, m. hij, wien zulk eene erf
deel valt en daarvan het vrucht -makingte
heeft; Eidei- committens, de insteller-gebruik
of eermaker van zulk een erfgoed ; — fidejubeeren (lat. fidejubére), waarborgen, borgtocht stellen, goed spreken ; —
fidejussio, f. de borgtocht ; fidejussor, m. een
borg, borgtochtsteller ; -- fideel, adj. (lat.
/idélis, e), trouw, trouwhartig, getrouw; ook
voor opgeruimd, welgemutst, lustig; — fidélis, m. pl. geloovigen, naam der Christenen in 't algemeen ; — fidelissimus,
m. allergetrouwste, titel der koningen van
Portugal ; — fideliteit, f. (fidelitas) de
trouw, trouwhartigheid, getrouwheid ; ook
voor vrolijke luim, goed humeur; — tidelitas feuddlis, de leenmanstrouw; — fido,
m. it. vertrouwen, z. v. a. crediet;fido geven of fideeren, Kmt . vertrou
wen schenken, crediet geven ; — fiducie,
f. (lat. fiducia) vertrouwen, verzekerdheid,
koenheid, stouthartigheid ; con f ducia, it.
(spr. —doetsja) Muz. met vertrouwen, vastheid ; — fiducialiter, adv. later lat. met
vertrouwen, uit goed vertrouwen ; — $dueiarius, m. lat. de tijdelijke erfgoed houder, die het toevertrouwde goed weder
heeft uit te leveren, de bezitter van een
tideïcommis (z. ald.); — fidticit, n. barb.
lat. het vertrouwen, de berusting ; in de
taal der duitsche studenten het antwoord op
de toegebrachte drinkgroete of gezondheid
(s c h m o 11 i s); — fiduclteit, f. nw.lat.
het vertrouwen.
-

Fidibus, m. een gevouwen strookje papier om de tabakspijp aan te steken. De
oorsprong dezer zonderlinge benaming wil
men zoeken in fde(libus fratri)bus, lat., d. i.
voor vrolijke broeders: de aanvangswoorden
der op eene papierstrook geschrevene uit
geheime tabakspartij, welke-nodigte
strook later werd gebruikt om de pijp aan
te steken; men heeft haar ook afgeleid van
til de bols, fr., d. i. houtvezel, spaantje.

Fido, fiduciarius, enz., z. ond. fides.
Fief, m. fr. (spr. fjef; ontstaande uit
het oudfr. lieu, provenc. feu; vgl. f e u d u m)
een leen, leengoed — fieffánt, m. de
leenheer, beleener.
;
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fier, adj. fr. (spr. fjèr) fier, stout, moe
koen, trotsch ; ijdel, opgeblazen, verme--dig,
tel ; fierarnénte, /iéro of con fierezza, it. Muz.
heftig, wild ;
fier – à –bras, m. fr. (spr.
fjèrabrá, verbast. van it tiert a bras) een
snorker, pogcher, snoever, ijzervreter ; —
fierté, f. fierheid, trots, trotsche ijdelheid,
overmoed, vermetelheid.
Fiéra, f. it. (provenc. feira, fr. foire,
v. 't lat. feria, 1 1. feriae, feestdagen, feesttijd, dewijl de jaarmarkten gehouden werden
op feestdagen, als wanneer het ter stad
gaande landvolk liefst zijne inkoopen placht
te maken) jaarmarkt, mis; — $eránt, m.
een misbezoeker, koopman, die de jaarmarkt
of mis bezoekt, miskramer.
Fierding, n . deensch, een vierendeel,
een ijslandsch gewicht = 40 of ook maar
10 deensche ponden -; — fierdingkar, m.
(san herding, en kar, vat) eene korenmaat
te Kopenhagen, = 1 schepel of 4 ,3 4 4 liter;
vgl. ferding.
Fierté, z. ond . fier.
Eierton, f . fr. (spr. fjertón) het proef
ronde metaalplaat, die tot mo--gewicht,n
del of monster voor de munten dient ; —
fiertonneur, m. de munttoeziener.
Figále, f. een klein oostindisch vaartuig, met éénen mast, dat zoo wel zeilen
als riemen voert.
Figaro, m. naam van den doorslepen'
barbier in Beaumarchais' blijspel le Barbier
de Séville en de daarna bewerkte opera's
van Mozart en anderen ; van daar in 't algemeen : een sluw onderhandelaar en kop
liefdeszaken.
-pelarin
figeeren, lat. (/igére, vastmaken, hechten ; vgl. f i x e e r e n) een vloeibaar ligchaam
door uitdamping, afkoeling of door Benig bij
verdikken of vast maken, doen strem--voegsl
men, stollen ; — figentia (spr. t= ts) , n.
pl. stremmende middelen.
Figment, z. ond. fingeeren.
Figuur, f. lat. (jig-iira, v. fingére, vormen, eene gedaante geven) de gedaante, gestalte; de afbeelding, afteekening, het beeld,
model, patroon ; in het kaartspel : de heer,
vrouw en boer, een prentje ; in het dansen :
de verschillende lijnen, die men al dansende
beschrijft, de toeren ; Geom, de uitgebreidheid, zoo als zij door de onderlinge ligging
van hare. grenzen bepaald is ; Gram. en
Log., een woordenbeeld, redebeeld, eene redeversiering, eene zinnebeeldige of verbloemde
zegswijze tot verfraaijing der rede ; Pict. en
Sculp. de voorstelling van een' persoon of
beeld; Muz. eene rij van snel op elkander
volgende, met elkander verbondene tonen ;
— f i g u u r m a k e n, zich (goed of slecht)
voordoen ; uitblinken, in 't oog vallen, zich
onderscheiden, opzien baren, eene rol spe
een' grootera staat voeren ; wel of kwa--len,
lijk bij elkander passen of komen ; — figuraal, adj. Muz. met figuren voorzien ; —
figurale muziek of gefigureerde
muziek, zang, enz., in tegenst. met de
—

,
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eenvoudige koraal-muziek, die geene liguren
heeft; -- figurábel, adj. nw.lat. vormvatbaar, onder eene gedaante te brengen;
— figurabiliteit, f. Phys. de eigenschap
der ligchamen om eene zekere gedaante aan
te nemen, vormvatbaarheid ; -- figurant,
m., $guránte, f. hij of zij op het tooneel, in liet ballet, enz., die slechts figuur
maakt, eene stomme rol vervult, eene plaats
bekleedt, bijspelers, bijdansers; — figurátie (spr. t ts), f. lat. de vorm- of gedaantegeving, vorm; de inbeelding, verbeelding ; het gebruik van beelden in de rede,
de vermenging van stemmende en niet-stemmende accoorden ; — figuratief, adj.
nw.lat. wat de figuur van iets voorstelt, het
zinnebeeld van iets is — figureeren
(lat. figurare), afbeelden, aanschouwelijk,
zinnelijk of door een zinnebeeld voorstellen,
figuur maken (z. boven); voor figurant
(z. boven) dienen; — gefigureerd, adj.
gebloemd, b. V. van stoffen met ingeweven
figuren; Muz. versierd, z. v. a. figuraal;
gefigureerde of figuurlijke getal len, in de hoogere Arith. zulke getallen,
die gevormd worden door de leden van alle
arithmetische reeksen van hoogere orden,
welker eerste lid de eenheid is, b. v. de
triangulair getallen, poly gonaal
g e t a 11 e n, enz. (z. aid.); — $ gurínen, f.
pl. bijfiguren, bijbeeldjes, inz. bij landschappen in 't verschiet ; -- flgurísmus, n.
Theol. de meening van hen, die de gebeur
geboekt, als fig u--tenis,h0.T
r e n van die des N. T. beschouwen ; —
figuríst, ni . een aanhanger van die leer;
een maker van allerlei figuren ; een danser,
die figureert of sierlijke dansen maakt ; -- figuurlijk, adj. en adv. een beeld voorstellende, zinnebeeldig, verbloemd, oneigentlijk, in de
gedaante van een beeld; figuurlijke getallen, z. gefigureerde getallen; -figuurlijk kenvermogen, Phil. het
vermogen om door woorden of andere teekens zich een begrip van eene zaak te vormen (cognitto symbolica).
fikfakken (van de verouderde woorden
fikken en fakken, die beide aanraken beteekenen) op en neer drentelen, lanterfanten,
beuzelen ; — fikfakker, beuzelaar, -fikfakkerij, beuzelarij.
Filadière, f. fr., een platboomd vaartuig
op de Garonne en andere fransche rivieren.
Filagramme, n. barb. lat. (van 't lat.
filum, draad, en 't gr. grámma, schriftteeken, teekening) de koperen draadletters of
figuren, op den papiervorm aangebracht en
waarvan de afdruk op het vel papier zichtbaar is, de teekenletters; de afdruk daarvan,
het watermerk.
Filament, n. nw.lat. (Çslaméntum, van
't lat. filunn, de draad) de vezel, het vezeltje aan planten en dieren ; in bloemen : de
meeldraad, die bet stofbeursje tot ondersteuning dient — filargnómon, m. nw.lat.
gr. de draadzonnewijzer, bij welken het me;

;
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ridiaanvlak, dat door eene kleine opening in
eene metaalplaat gaat, door een' afhangenden
draad wordt aangewezen ; — filatorium,
n., pl. filatorien (vgl. f i l e e r e n), een
garen- of zijdewinder, een werktuig tot het
afwinden en tweernen der zijde ; — filandres, f. pl. fr. (spr. filáhdr') herfstdraden,
lange, witte draden, die op schoone herfstdagen door de lucht zweven ; -- filatríee,
f. fr. eene soort van half- zijden stof; — filet, n. fr. (spr. filè) netwerk, allerlei gemaasde stof, open kant; de trens, een zeker
paardebit ; een als vermicelli gesneden gebak ; ook een lendestuk, nierstuk, b. V. van
een' os, een hert ; pl. filéten, Typ. de
gefigureerde metalen lijnen tot scheiding van
hoofdstukken, kolomm('n, enz.; bij boekbinders: de vergulde, gefigureerde of gebloemde
lijnen en lijsten op den band van een hoek;
ook de daartoe dienende stempels, streep- of
draadstempels, filet of fileetijzer.
fileeren, fr. (filer, van fil = lat. filum,
draad) spinnen ; Muz. eenen toon zoo lang
zingend aanhouden, als de stem toelaat; in
het kaartspel: bedriegen, eene kaart ondersteken, wegmoffelen ; ook de kaarten langzaam een voor een open leggen ; — gefileerd, adj. gesponnen. netvormig, tralie
— filure, f. de gesponnen draad,-vormig;
het spinsel.
filia, f. lat. de dochter; filia ligiíima, de
wettige, d. i. echte dochter; f. naturális,
eene natuurlijke, d. i. onechte dochter; —
filiaal , n. nw.lat. (fíliále, v. 't mid.lat.
filillis, kinderlijk, in verhouding van zoon
of dochter tot vader en moeder staande),
eene bij- of ondergeschikte inrichting, inz.
z. V. a. filiaal—kerk, eene dochterkerk,
bijkerk, in tegenst. met de moeder- of hoofdkerk, bij welke zij is ingelijfd ; filiaal —handel, een bijhandelshuis, dat een koopman
op eene andere plaats voert, enz.; — filialist, m. een gemeentelid eener dochterkerk ;
ook de geestelijke, die daarin de dienst doet;
— filiáster, n). een stiefzoon ; — filiátie (spr. t ts), f. de kinderlijke afhankelijkheid, verplichting ; de gehoorzaamheid der
kloostergeestelijken aan hunne overheid ; ook
wel z. V. a. affiliatie (z. aid.).
Fílibert, oudd. mansn.: de zeer beroemde.
filicaulisch, adj. nw.lat. (van 't lat.
filum, draad) met draadvormigen stengel.
Fillees, f. p1. ,(van den sing. filix) va-renkruiden — filicifériseh, adj. nw.lat.
met indrukken van varenkruid; — filieieten, p]. nw.lat. versteende varenkruiden.
filicórnisch, adj. nw.lat. (van 't lat.
filecm, draad) met draadvormige voelsprieten ;
— filiférisch, filigérisch, adj. nw.lat.
met vezels bezet ; — filifóliseh, adj. niet
vezelige bladeren.
Filigraan, filigrain, n. (fr. filigrane,
van 't lat. filum, draad, en gronum, korrel),
fijn, tralievormig draadwerk, doorluchtig werk
van goud- en zilverdraad ; — filigranizeeren, filigraanwerk maken.
;

FILIPE DISC H
filipédisch, adj. nw.lat. (van 't lat.
filecm, draad) met lange dunne voeten ; -$lipéndula, f. nw.lat. (fr. filipendule, van
't lat. filum, draad, en 1pendulus, a, um,
hangend) Bot. de roode steenbreke, eene
plant met voedzamen wortel, die vroeger
ook in de geneeskunde tegen witten vloed
werd gebruikt (spiraea filipenáula, L).
Filippo of Felippo, m. it. eene milaneesche rekenmunt, omtrent z gl. 58
cent. courant.
filiróstrisch, adj. nw.lat_ (van 't lat.
filum, draad) met langen dunnen snavel; —
filitarsiseh, adj. met lange dunne voet
— filitéliseh, adj. wijde netten-wortels;
spinnende.
filius, m. lat. de zoon ; — f. ligitimus,
een wettige, d. i. echte zoon ; f. naturiilis,
een natuurlijke, d. i. onechte zoon.
fille, f. fr. (spr. fielj'; lat. filia) een
meisje, eerre dochter; -- fille de joie,
f. fr. (spr. lieu' de zjoá') een meisje van
pleizier, openbaar, veil meisje, eene hoer;
fille d'honneur (spr. — (lonne%ur),
eene eeredame, hofdame ; — fillage, f.
(spr. filjáázj') de meisjesstaat, maagdelijke
staat.
Filoehe, f. fr. (spr. filosj') eene soort
van weefsel ; van daar filoché, gefiloeheerd, geweven ; — Filoselle, f.
fr. (spr. s= z) of filozél, grove zijde of
floret.
Filou, m. fr. (spr. filóé; misschien met
félon verwant; z. ond. f é l o n i e ; v. a. van
fi of fe = lat. fides, trouw, en lou los,
loos, dus de trouwelooze ; ook leidt men het
af van 't lat. fillónes, dat ook voor nebulontes, guiten, schelmen, gebruikt werd ; alsmede van 't gr. philétes, spitsboef) een listige bedrieger, beurzesnijder, gaauwdief, spitsboef, fielt, schurk ; — filouterie, f. spitsboeverij, fielterij, afzetterij, gaauwdievestreken ; -- filouteeren (fr. filouter), listig
stelen of bedriegen, kapen ; ook foppen, beet
hebben.
Filozel, zie f i l o s e l l e.
Filtrum, n. mid lat. (filtrum, feltrum,
ital. feltro, fr. filtre; van 't angels. en eng
felt = v i 1 t) ieder voorwerp (papier, doek,
spons, steen, enz.) geschikt ter doorzijging,
een doorzijgen, zijgdoek, zijgpapier, zijgtrechter, zijgvat, kleinsdoek, fijne garen of haren
zeef, doorslag (wel te onderscheiden van
p hi 1 t r u m (z. aid.); — filtreeren (ital.
filtrare feltrare, fr. filtrer), doorzijgen, door den
zijger laten loopen, kleinzen ; — filtrdtle
(spr. tie tsie) of filtreering, f. de doorzijging — filtreer-machine, f. een
werktuig ter zuivering, inz. van het drinkwater -- filtreersteen, m. dc zijgsteen,
een grove zandsteen tot fltreering van het
daarop gegoten water.
filure, z. ond. f i l e e r e n.
fimicóliseh, adj. nw.lat. (van het lat.
firnus, mist, en collre, kweeken) op mest
groeijend, in mest levend.
;

;
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lat. finis) het
fin, f. fr. (spr. fiui
einde ; — á la fin, aan 't einde, ten slotte.
finaal. lat. (fintilis, e, van finis, einde)
wat zich aan het eind bevindt, wat om te
eindigen, te sluiten dient, eindelijk, ten slotte;
als adverb. ook finaliter; ook : het doel betreffende of uitdrukkende, van daar finale
conjunetiën, f. pi. Gram. oogmerkaanduidende voegwoorden, b. v. o p d a t, o m t e,
enz.; — finaal of finale, n. het einde,
slot, laatste; Muz. finale, het slotstuk, eind
een muziekstuk, van eene opera of-stukvan
een ballet, de slotzang; de sluittoon, slotnoot;
— finalizeeren, barb. lat. eindigen, een
einde maken, afsluiten ; — finaliteit, f.
het op-'t-einde-zijn ; de doelsbepaling, doel
-begrip.
Financiën, f. pl. (mid.lat. financia, fr.
finances, van 't oudd. fina, opbrengst, belasting, dat waarsch. van 't lat. finis afstamt ; van daar nog het eng. fine. leen
geldboete, midlat. finare, belasting op--geld,
brengen ; v. a. van 't fr. fin, fijn, sluw,
listig; van daar weleer voor: listen, streken,
woeker) de staatsinkomsten, openbare geldmiddelen, staatshuishouding, het staatsvermogen, de schatkist ; ook de toestand van
het vermogen eens privaatpersoons, geldvoorraad, gereed geld, klinkende munt; f inanc i ën zoeken, allerlei middelen te
werk stellen om aan geld te komen ; -minister van financiën, de bestuur
rijks schatkist, rijksrentmeester;-dervan's
— ministerie van finantiën, de
gezamentlijke ambtenaren, die onder den minister 's lands geldmiddelen beheeren ; het
ambt van rijksschatmeester, zijn b u r e a u;
— financiëel, adj. de staatsinkomsten,
de geldzaken betreffende ; — financier,
m. fr. (spr. finansjé) een ambtenaar bij de
staatshuishouding, bestuurder van geldmid delen, rentmeester, bankier ; een verstandig
geldbeheerder, overleggend huishouder; iron.
geldschieter, geldbezorger ; — financiëeren, de staatsinkomsten vermeerderen, den
publieken schat vergrooten ; ook het geldwinnen verstaan, woekeren.
Fináster, m. fr. (/inatre) eene soort
van slechte zijde, waarmede de a r d a s s i n e
soms vervalscht wordt.
fine, it. (= lat. finis) Muz. einde.
fineeren, Chem. scheiden, b. v. het
goud van liet zilver.
Finesse, f. fr. (van fin, fijn) de fijn beid , teederheid, teérheid, dunheid ; list,
loosheid, kneep, sluwheid, geslepenheid, doortraptheid ; — Finétte, vrouwenn.: de
fijne, listige geslepene, een sluw meisje
fingeeren, jat. (fing)re) verdichten,
verzinnen, voorgeven ; — gefingeerd, adj.
verdicht, verzonnen ; enkel gedacht, en niet
wezentl ijk voorhanden ; b. v. gefingeerde
m u n t e n, zulke munten, naar welke wel
gerekend wordt, maar die niet ivezentlijk
voorhanden zijn; gefingeerde rekening,
z. v. a. conto unto; — fingíbel, adj.
--

,
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(later lat. fingibilis, e) ingebeeld, schijnbaar,
bedenkbaar; — figmént, n. iets verdichts,
eerre verdichting, z. fictie.
fini, adj. fr. (van fin, spr. fèn, einde) geeindigd, uit, af.
finis, m. lat., het einde, besluit ; het
doel, einddoel, doelwit; finis primarius, het
hoofddoel ; f. secundaráus, een bijdoel ; finis
corónat opus, lat. spr.: het einde kroont
het werk ; — f nitum, adj. geëindigd, gesloten ; — finito, it. Kmt. de sluiting der
rekening; — finissage, f. fr. (spr. finisáázj') of finisseering, f. de voleindiging,
de voltooijing van een werk.
finissimo, it., afgekort ff., zeer of hoogst
fijn, extra fijn.
Finnen, m. pl. (d. I. moerasbewoners,
finsch suomalainen, v. het duitsch Fenn, moe
fenni, fenna; goth. fani,-raslnd,ouhg.
slijk) een der vier hoofdtakken van den altaïschen of toeranischen volksstam, die de
grondslag der bevolking van noordelijk Scandinavië en Rusland, van de Oostzee tot aan
de oostzijde van 't Oeralgebergte, vormt, en
van welken ook de Hongaren afstammen.
Fint, f. (van 't it. finta, fr. feinte) veinzerij, streek, list, sluwheid, verschalking;
inz. schermlist, eene misleidende beweging
bij het schermen ; eene fijne scheur of berst
in het spiegelglas.
Fiocchi, p1. it. (spr. f óhki, van den
sing. fiocco = vlok) de kwasten aan een'
kardinaalshoed ; 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. (van 't gr. piiiálé, drinkschaal),
een glazen vat met wijden buik en langen,
naauwen hals (bij scheikundigen in gebruik),
eene kogeltlesch ; Mil. eenje soort van stormpotten, met handgranaten , enz. gevuld,
stormfiolen.
Fioríno of florno, m. it. (vgl. f 10r i n) eene siciliaansche rekenmunt, een gul
i of ongev.-denofhalvscu,=6tn
1 gl. 2O ct.; ook eene sedert i86 gestempelde toskaansche zilvermunt, — 69 cents.
Fiorituur, f. it. (fioritt ra, van Fiore,
bloem) Muz. de versiering van 't gezang.
Firénki, m. pl. turk. (firenk, frenk)
d. i. Franken, bij de Turken de gewone
naam der Europeanen ; — firenki-beg,
de vorst der Franken, d I. de paus.
Firmiánen, m. pl. eene soort van d on a t i s t e n in de ede eeuw.
firm, lat. (van firmus), z. ferm; —
firma, f. it., de titel of benaming van een
handelshuis, de naam, onder welken een
handel gedreven wordt, handelsnaam ; de
handteekening van een huis van koophandel;
firma geven , eenen koopmansbediende
volmacht geven om in naam des principaals
te handelen en te onderteekenen; -- fir–
meeren (it. firmare), den handelsnaam onderteekenen ; — firmament, n. lat. (frnnaméntum) de hemelveste, het schijnbare
-

-- FIXE.
hemelgewelf, de sterrenhemel ; het uitspan_
sel ; — firmamentaal, adj. nw.lat. aan
den hemel, aan het uitspansel, hemelsch,
het hemelgewelf betreffende.
Firman, liever f e r m a n (z. aid.).
firmeeren, z. ond. f i r m; — f rmiter,
lat., met vastheid; standvastig, vast en stijf.
Fiscus, m. lat. (ficus, eig. een korf, geldmandje) het staatsvermogen, de openbare
schat, 's lands inkomsten , de restkamer,
staatskas, de vor,telijke schatkamer ; oek
straf- of boetekas; — fiscaal, m. nw.lat.,
een openbaar aanklager, landrechteischer,
de ambtenaar, die voor de naleving der wetten, inz. voor de rechten van den fiscus
waakt en bij schending daarvan als eischer
in rechten optreedt; ook 's lands schatbewaarder; — fiscalaat, n. !iet ambt dss
fiscaal; — fiscalisch, adj. (lat. fscális,
e), wat de staatskas (fiscus) of den openbaren eischer (fiscaal) betreft — fiscalische goederen, zulke, die strijdig met
de wet ingevoerd worden ; — fiscalizeeren, bestraffend onderzoeken, ook bestraffen.
fiselleeren, z. f i c e l l e e r e n; -- fisethout, z. f u s t i k h o u t.
Fisk, ook fisch, m. eene ijslandsche
rekenmunt, 28 cents.
Fisolen, z. p h a s e o 1 e — fisoleeren, pl. it. (v. (sole, de duikeend, duiker)
kleine snelvarende schuiten of booten te
Venetië.
fissiel, adj. lat. (fssilis, e, van fndcre,
splijten) splijtbaar; — $ssidaktylisch,
adj. lat.-gr., met gespleten, gescheiden teenen; — fissifiórisch, adj. nw.lat. met
gespleten bloemkrans; — fissifóliseh,
adj. met gespleten bladeren; — fissilábriseh, adj. met gespleten lip ; — fissiliteit, f. lat., splijtbaarheid ; — fissinervisch, adj. nw.lat., met gespleten bladrib
fissipárisch, adj. door splijting ba--ben;
rende; — fissipéden, pl. (lat. fissipédes) ,
dieren met gespletene klaauwen of hoeven ;
— fissipén nisch, adj. nw.lat., met overlangs gespleten vleugels ; — fissiróstrisch, adj. niet gespleten snavel; — fissuur, f. lat. (fssura), eene reet, spleet,
inz. beenderspleet, of spleetbreuk van een
been.
Fistel, f. (van 't lat. fistula) eene buis,
pijp ; eene naauwe, lange en diepe etterwonde, pijpzweer; een vochtafleider, etterpijp, etterdracht in den arm, enz., om scherpe
vochten af te leiden ; fistula ani, lat. eene
endeldarmsfistel ; fistula lacrymdlis, traan
gedwongen hooge stem, z.-fistel;Muz.d
falset ; van daar fistuleeren, nw.lat.,
d. i. gedwongen hoog zingen; — fistuleus,
adj. buis- of pijpvormig, pijpzweerachtig.
Fitz, in. eng (oorspr. normandisch, van
't fr. fils, lat. fil).us), de zoon, inz. onechte
zoon, in samenstellingen, b. v. Fitz - C 1 arence, Fitz-William, enz.
fire, fr. (spr. fieks, van 't lat. fixus, a,
um, van figire, hechten, bevestigen) vast,
;

;

FJELD

429

FLAMINGO.

—

dende, namen zij in Frankrijk den naam van
bestendig, vuurbestendig of bestand tegen
B e g n a r d e n, in Duitschland dien van
het vuur, blijvend, onbewegelijk ; zeker, geKruisbroeders aan — flagellátie
wis, bepaald; van daar prix fixe, m, (spr.
(spr. t=ts) f. de geeseling.
pri lieks') een bepaalde, vastgestelde, geFlageolét, n. fr. (spr. flazjolét; van 't
fixeerde prijs; — idée fixe, f. een vastoudfr. flageol, f ajol, provenc. flaujol, flautol,
staand, overheerschend denkbeeld, eene voorstelling, die het gemoed en den wil beheerscht,
als ware 't lat. flautiolus, verklw. v. 't it.
flauto, provenc. flauta, f 1 u i t, v. 't lat. flare,
de dolende inbeelding eens zielekranken ; —
blazen) Bene kleine fluit met helderen, schelair fire, m. (spr. èr fiefs') vaste lucht, koolzuur of koolzuurgas; -- fixa series, lat. een
len toon, de fijn- of hoogfluit; een vogelvaste zetel, blijvende woonplaats; — fixa
fluitje ; ook een register aan orgels; -flageoletf st, m . een flageolet- of hoogvincta, aard- en nagelvast ; — fixeeren, nw.lat., vast maken, bevestigen, vast fluitblazer.
houden, bepalen, vast stellen ; zich met der
flagiteeren , lat . (flagitdre) hevig
woon nederzetten ; een vast, onwrikbaar beeischen, dringend manen ; — flagitätie
(spr. tie tsie) F. (flagitatio)) de dringende
sluit nemen ; vestigen, h. v. den blik op
vordering, scherpe aanmaning -- flagitáiets; iemand fixeeren, hem stijf en
strak aanzien, met de oogen als ware het
tor, m. de scherpe maner.
doorboren; ook zoo veel als f i ge e r e n (z.
flagitium, n. lat. Jur. Bene schanddaad,
aid.) — fixatie en fixeering, f. de een schelmstuk ; — flagitieus (spr. t=ts)
vestiging, vastzetting, bepaling, bestendiging;
adj. schandelijk, schelmachtig.
— fixiteit, f. de bepaaldheid, het vastflagorneeren, fr. (van 't lat, flagitdre)
staan, de onveranderlijkheid, onbewegelijk- laag en aanhoudend vleijen, flikflooijen, oorheid; vuurbestendigheid ; — fixum, n. iets blazen, oogdieren ; — fi.agornerie, f. de
bepaalds, vaststaande, inz. voor fïxum, de oorblazerij, flikflooijerij, oogendienerij ; -vaste bezoldiging, het zekere, bepaalde sala- flagornelur, m. een lage vleier, oogendienaar, o\ergedienstige en valsche aanris of inkomen
Fj eld, n., pl. fjelds, deensch = v e Id, brenger.
flagrant, adj. lat. (flágrans, van flagrdre,
hoogd. Feld, eng. field) hoogvlakten, woeste
bergvlakten in Zweden en Noorwegen.
branden) als brandend, in vlammen staande,
Fjord , m. deensch, een zeeboezem in hevig ; duidelijk in het oog vallend, openbaar,
Noorwegen.
pas gebeurd; — in flagránti, lat., en flagrant
Flabbe, f. eene voorin . nederlandsche
délit, fr. (spr. an fiagrán deli) op heater
zilvermunt
16 cents.
daad (b. V. betrapt), toen de misdaad zoo
Flabéllum, n. lat. (verkl. van flabrum, even begaan werd ; — flagrántie (spr.
het blazen, waaijen der winden, v. flare,
t=ts) f. hitte, vuur, gloed, beftigheid.
blazen, waaijen) een waajer; — flabelflamand , adj. fr. (spr. flamán) vlaamsch,
l^tie (spr. t=ts), f. nw.lat. het luchten,
wat tot Vlaanderen behoort, aan Vlaandewuiven met den waaijer; Chir. de ververren eigen is ; nederlandsch.
schino van de lucht onder een gebroken
Plambart, m. fr. (spr. flanbâr) eene
lid ; — flabellicórnisch , adj. met waal
visscherssloep op de fransche kusten ; Mar.
jervormig uitgespreide bladeren ; -- flabel - het St.- Elmsvuur.
lipédisch, adj. met waaijervormig geFlambouw, m. (fr. flambeau, spr.
plaatste voeten.
flanbó ; van flamber, vlammen, flikkeren, van
flaecesseeren,lat . (flaccessére, van fiac- 't lat. flammula, kleine vlam) de fakkel,
cus, flets, slap) slap of verslenst worden; — toorts, de wasfakkel ; groote waskaars; ook
flacceseentie (spr. l=ts) f. nw .lat., een hooge luchter of blaker; — flamslapheid ; — flaccescentta pulmdnum, Med., beeren, vlammen ; over de vlam houden
slapheid of verlamming der longen; — flac- of laten heengaan , zengen, roosten , bedruipen.
eide, adj. (lat. jlaccidus, a, um), slap, verwelkt, verslenst; — flacciditeit, f. nw.Flamen, m. lat., pl. flamines, een
lat. (fr. flaccidité) de slapheid, verslenstheid.
oudrom priester van eene bijzondere godFlacon, n. fr. (spr. flakon' ; van 't mid. heid, aanvankelijk slechts 3 in getal, nl. de
lat. fiasco, it. fiasco ; w aarsco. v. 't lat. va- flamen Dialis, Martidiis en Quirindlis, de
sculum, een klein vat) een fleschje, dat met priester van Jupiter, Mars en Romulus; later
eene stop van de zelfde stof wordt gesloten, tot 15 vermeerderd.
een reukflescbje.
Flamingo, of fr . flamánt (spr. flaFlageellum,n. lat., de geeselroede, roede; mán ; van 't lat. flamma, wegens zijne roode
— flagelleeren (lat. iagelldre), geeselen;
kleur) een groote watervogel met eetbaar
— Flagellanten, m. pi. Geeselaars, Gee- vleesch aan de kusten der warme landen ;
selmonniken of Geeselbroeders, Bene broeder- hij behoort tot de familie der breedsnavelige
schap van dwepers, ingesteld in 12 6 0 door
steltloopers en wordt gemakkelijk aan zijnen
den kluizenaar Rainer te Perigua, die
in het midden geknakten bek herkend; eerzich voor verplicht hielden, hun ligehaam op
tijds droeg hij den naam van p h oe n o k o zekere tijden opentlijk door vinnige gecselp t e r u s, en komt nog onder dien van k o rslagen te teisteren. Later vervolgd wor- kórre en becharoe voor.
;

--

;

;

-

FLAMMETTE

FLEUR.

Flammétte, f. fr. (eig. vlammetje,
van flamme, de vlam) Chir. de laatvlijm.

met gele dijen ; — flavigástriseh, adj.
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Flanconade, z. ond. flank.
flaneeren, nw.fr. (flaner) ledig rond

geelbuikig; — $avigulair, adj. met gele
keel; — flavilábriseh, adj. met gele
lippen ; — flavipédisch , adj. geelvoetig;

zich met nietigheden ophouden;-slendr;

-- flavipénnisch, flaviptérisch,

--- flaneur, m . een rondslenderaar, gaper,

adj. met gele vleugels; — flaviróstrisch,
adj. met gelen snavel ; — flavisquámisch, adj. met gele schubben ; — fla-

lanterfanter.

Flanél, m . (fr. flanelle, it. flanella, eng.
flannel, midlat. flanelia ; van 't oudfr. flame,
beddetijk, en dit wellicht v. 't lat. veldmen,
hulsel, dekking. of van 't fr. lame, lat. lana
wol, met voorop. geplaatste f) eene lichte,
lijnwaadachtige, geweven wollen stof..
Flank, f. (fr. en provenc. flanc, m., it.
fianco, de weeke zijde des buiks, de lende,
waarsch. met ingeschoven n, van 't lat.
flaccus, slap, week), de zijde ; Mil. de zij
strijklinie van een vestingwerk; het-vlakte,
uiterste einde van den legervleugel ; -fl.ankeeren (fr. flanquer), van ter zijde
bestrijken of dekken, met zijwerken voorzien;
ook toesmijten, op het hoofd werpen (b. v.
een vocht door het venster ; — fianqueur,
m. (spr. flank—) een lichtgewapend ruiter
ter herkenning of verontrusting van den
vijand, voorlooper, tirailleur; -- flaneonáde, f. in 't schermen : een zijstoot,
zijhouw.
Flarden, f . p1. (waarsch. door letterverzetting ontstaan uit fladder) loshangende, afgescheurde stukken, nafladderende
lappen.
Flath–innis, n. celtische Myth. het
paradijs der oude Galliërs.
fl.atteereu,, fr. (flatter, oorspr. strijken,
d. i. glad of vlak maken, van 't oudn. flatr,
angels. flat, vlak, glad, effen), vleijen, liefkozen, valsche hoop geven, naar den mond
praten ; — flatterïe, f. de vleijerij, liefkozing, iets vleijends; — flatteur, m. de
vleier.
Flatus, m., p1. flatus, lat. (van flare,
blazen) Med. winden ; — flatulént, adj.
nw.lat., aan winden onderhevig; nietig, onbeduidend, ijdel ; — flatuléntie (spr. tie
=tsie), f. de winderigheid, opzetting door
winden.
flauto, m. it. (v. 't lat. flatus, het blazen, V. flare, blazen) de fluit; het fluitregister bij het orgel ; — flauto dolce (spr.
dóltsje), z. flute douce; flauto itálico, de
fluitbas, een orgelregister; — flauto piccolo,
it., de kleinste dwarsfluit, het klein octaaffluitje ; — flauto travérso, of fr. flute tra
de dwarsfluit, duitsche fluit; —-versiè,
flautando, ital. Muz. fluitend, als fluitende;
— flautíno, m. de flageoletstem der viool.
fiavesceeren, lat. (flavesc) re, van flavus, a, urn, goudgeel) geel, goudgeel of
blond worden ; — flaveseént, adj. (flavéscens), in 't gele overgaande, geelachtig;
-- fiavieaudisch , adj. nw.lat., geel
; — flavicóllisch, adj. geelhal -starig
— flavicómisch , adj. lat., blond--zig
bang ; — flavieórniseh, adj. met gele
;

voelsprieten ;

— $avifemóriseh, adj.

vivéntrisch, adj. geelbuikig.
flébile, it. (lat. flebilis, e, van flére, veee nen) Muz. klagelijk, jammerend, weenend,
smeekend.

Flèche, f. fr. (spr. flèsj'; v. 't mid.
hoogd. vliz, boog, strijdboog, flitsboog, v.
't oudhoogd. flizan, strijden, kampen) eig. de
pijl; Mil. eene soort van klein pijlvormig
buitenwerk, pijlschans.
flecteeren, lat. (flectére) buigen ; van
daar flectámus genua, laat ons de knie buigen ; inz. Gram. een woord verbuigen, het
al zijne naamvalsveranderingen doen onder
flexuur, f. lat. (flexio,-gan;—fléxieo
flexura) de buiging, kromraming; woordbui ging, verbuiging — flexibel, adj. (lat.
flexibilis, e), buigzaam, buigbaar, lenig,
gedwee, handelbaar; Gram. voor verbuiging
vatbaar — flexibiliteit, f . de bu igzaamheid, gedweeheid, lenigheid — flexicaulisch, adj. nw.lat., met gebogen stengel;
— flexifólisch , adj. met golfswijze blaren ; flexipédiseh,adj. met gebogene voeten ; -- flexor, m. Anat. eene buigspier.
Flegma, z. p h l e g m a.
;

;

;

flenzen, het spek van de walvisschen,
robben, enz. in kleine stukken (f 1 e n s s t u kk en) snijden.
Flet of fleeht-daller, in. eene deensche zilvermunt, ongeveer I gl. 50 ct; —
fletmark, f. insgelijks eene deensche zilvermunt, omtrent
60 ct.
fletrisseeren, fr. (flétrir, oudfr. fles
eig. verwelkt maken, v. flestre, flaistre,-tri,
verwelkt, kleurloos, als ware 't lat. flaccaster, V. flaccus, verwelk!, verslenst), ver
brandmerken, beschimpen, onteeren;-welkn;
— g e f l e t r i z e e r d, adj. gebrandmerkt, onteerd — flétrissure, f . verwelking; beschimping, hoon, smaad ; brandmerk.
Fleur, f. fr. (lat. flor, genit. floris)
bloem, bloesem ; bloei, bloeitijd, de tijd,
waarin zekere dingen hare grootste schoonheid, kracht, enz. bezitten : i n d e f l e u r
van het 1 e v e n, in het beste gedeelte, de
volle kracht des levens; — fleuret, n.
fr. (spr. fleuré ; dus genoemd, wegens het
bloemvormig knopje aan bet einde) een
schermdegen, rappier ; ook vlokzijde, rilozél,
gew. floretzijde; — f leurétten, pl. fr.
(fleurettas), eig. bloempjes, van fleur, bloem)
vlegerijen, zoete woordjes, minnepraat ; —
fleurig, adj. bloeijend, gezond, vrolijk van
voorkomen ; — fleurist,m. ook florist,
m. een bloemenvriend, bloemkenner, bloem
bloemist ; bloem^childer ; — f leu--kwer,
ron, n. (spr. fleurón) bloemwerk, bloemsieraad, bloementooi, lofwerk van bloemen.

=

;

FLEXIBEL
flexibel, flexie, flexuur, z ond.
fleeteeren.

Flibustiers, m . pl. eene vereeniging van
eng. en fr. zeeroovers en vrijbuiters, die zich
op het einde der 1 Ode eeuw op het eiland
St.-Christoffel vestigden en den Spanjaarden
in de westindische wateren veel te doen
gaven (zoo geheeten naar het fr. fl?bot, sp,
flibote, eng. flyboat, nederl. v 1 i e b o o t, d. i.
snelboot, klein jacht, omdat zij bij hunne
zeerooverijen in zulke booten voeren ; V. a.
zou het woord ontstaan zijn uit het eng.
freebooter , vrijbuiter) , ook b o u c a n i e r,
z. ald.

Flint, m. eng. vuursteen, kiezel, —
flintglas, eene in Engeland vervaardigde
glassoort (van wit zand, gezuiverde kool
menie,-stofzurepach,dloxnef
wat salpeter en borax, lets rijker aan lood
dan het kristal), welke tot vergrootglazen
wordt gebruikt, en in behoorlijke verbinding
met c r o w n g 1 a s volkomen kleurlooze beelden geeft; vgl. achromatisch en Doll ond.
Flip, m. een eng. drank uit bier, brandewijn, en suiker; — ook eene samentr.
van den mansn. P h i l i p p u s (z. ald.).
Floers, n. eene lichte, dun geweven
stof van zijde of fijne wol, zwart gaas, krip
(waarsch. zoo genoemd, omdat deze stof oor
ij d e gemaakt werd, of-spr.vanf1oetz
wel omdat zij gebloemd was.

Flora, floreal, enz., z. ond. /tos.

Floreen (nw.lat. flori nus, van flos,
bloem), florijn, m. (fr. florin) gulden,
bloem- of leliegulden, eene in de 11de eeuw
door de stad F l o r e n c e geslagen goudmunt,
welker naam men afleidt deels van genoemde stad, deels van de lelie (for, Torino
di giglio), waarmede zij gestempeld was.
Uit dezen Ooreen ontstond de goudgul
den der middeleeuwen en de gulden der
latere tijden, dien men nog tegenwoordig
vaak met 1. aanduidt.
Florence, f . fr. (spr. fiords'), florentijnseh taf, n. dun licht t af, sterk
taf tot voering — fl.orentijnsch lak,
n. eene voortreffelijke verw, door een' frauciskaner monnik te Florence uitgevonden, toen hij bij een mengsel van cochenille en sal tartani- toevallig een zuur goot;
— florentijnsche school, f. de beroemde schilders en beeldhouwers van F 1 or e n c e sedert de 13de eeuw, toen zich de
eerste kunstenaars uit Griekenland in die
stad nederzetteden ; — florentijnseh
werk , n. eene soort van mozaïkwerk van
edelgesteenten en marmerstukken ; z. verder ond. flos.
;

Floretzijde , floret, florist, zie
ond. fleur en flos.
Florijn, z. f l o r e e n.
flos, m. lat. (pl. fibres) bloesem, bloem,
enz. ; — flos africánus, m. de fluweel bloem, eene oorspronkelijk afrikaansche bloem;
— $ores, f. pl: bloemen, bloesems, oneig.

—
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de fijnste en edelste uitgescheiden deelen
der ligchamen of stoffen : iores antimonii,
spiesglansbloemen ; fl. cupri, koperbloemen;
fl. plumbi, loodbloemen ; fl. stanni, tinbloemen , wit tinoxyde ; 1. sulphurs, zwavel
fl. zinei, zinkbloemen, witte, lich--bloemn;
te vlokken van zinkox^de, z. v. a. nihilum
album; cores sparsi, verstrooide, saámgebrachte bloemen, bloemlezing; in floribus,
in bloei, in welstand ; — Flora, f. lat. de
bloemgodin ; ook al de in een land of oord
inheemsche planten ; het boek, de lijst daar
-van,b.zwedschFlora,bschrijving der in Zweden wassende bloemen;
— floreál, in. onder de eerste fransche
republiek de bloeimaand, de 8ste maand
van het republikeinsche jaar, van ? 0 april
tot 19 mei ; — Florentínus of Flo-

rentijn, en Florentine, nw.lat. mans-

fioren
fr. ( spr. iorantíén ) f oren --tíne,f.
tijnsch atlas, vormsatijn — fl.oreeren,
en vrouwenn.: de bloeijende ; —
;

lat. (f orëre) bloeijen, in welstand zijn; gedijen, voorwaarts gaan, in voorspoedige om
komen , zich verheffen ; —-standighe
fiorescéntie (spr. t ts), f. nw.lat. de
bloei, wijze van bloeijen, bloesemverbinding,
onderlinge stand der bloesems of bloemen ;
— floret, n. (mid.lat. florétu-m) het bovenste, grovere spinsel van den zijworm;
ook de afval van goede zijde ; — floretzijde ook fleuret, vlok- of floszijde, ruwe
zijde, f i 1 o z e 1 ; — fl.oretzijdelint, lint

van vlokzijde ; — Florián en Floriáne,
mans- en vrouwenn. : de bloeijende ; —
floriditeit, f. nw.lat. de bloeijende toestand ; -- floriférisch, adj. ' bloemdragend ; -- florilegium, n. eene bloemlezing, verzameling van schoone stukken uit
schrijvers; vgl. anthologie; — florimanie, f. lat. gr. de overdrevene zucht
of liefhebberij voor bloemen ; — Floris,
mansn., verkorting van Florentinus; —
florissant, adj. fr. (spr. flori-sán) bloeijend;
— florist, z fleurist, ond. fleur; flosciclae (verklw. van cos) Log. bloempjes,
redebloempjes, redetooi, op sierlijkheid jacht
makende schrijf- of spreekmanier; — flOsculeeren, bloemrijk schrijven of spreken;
--- flosculeus, adj. vol redebloempjes.

flotteeren (fr. cotter) drijven, dobberen; onzeker zijn, weifelen; — flottille,
f. fr. (spr. iottiélj' ; verklw. van Hotte, vloot,
inz. van gewapende schepen) smaldeel, klein
eskader.
flou, fr. (spr. floe) Piet. flaauw, week,
zacht, mat.

Flouche, f. fr. (spr. foesj') of floese,
Ouse, arab. (eig. foeloes, pl. van (els,.
kleine munt) eene kleine rekenmunt te Bassora en Marokko = o m a m o e d t.

Fluaten, z. flu o r.
fluetueeren, lat. (fïuctuáre) dobberen,
weifelen, aarzelen, onzeker, besluiteloos zijn ;
—

fluctuatie (spr. tie=tsie), f. (fluctu-

atio) het golven, kabbelen van in geslotene-
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vloeistoffen en vochten, de vochtgolving ;
het weifelen bij bet nemen van een besluit,
de wankelmoedigheid, besluiteloosheid, onbestendigheid; — fluctueus, adj. golfvormig, kabbelend, golvend, woelig, in hevige beweging.
fluide, fr. (lat. fluidus, a, um, van
fluére, vloeijen) vloeibaar, vlietend; oneig.
ongedwongen ; — fluidum, n. een vloeibaar ligchaam, iets vloeibaars, eene vloeistof; fluidum universiile, de onderstelde algemeene vloeistof der magnetizeurs; —
fluidísten, m. pl. de aanhangers van bet
dierlijk magnetismus, als voortvloeijende uit
het bestaan dier vloeistof; -- fluïditeit,
f. nw.lat. de vloeibaarbeid ; gemakkelijkheid
in overgangen, ongedwongenheid eener rede;
flumen dicéndi, n. lat. de redevloed, de gemakkelijke, vloeijende voordracht; — flu—
minel, m. vervalscht saffloers.
Fluit, f. (fr. flute), 1) fluitschip, eene
bijzondere soort van driemast -vrachtschepen
van bijzonder maaksel, voerende doorgaans
300 lasten (in deze beteekenis, alsmede in
die van smal en lang drinkglas, komt bet
woord van vlieten, vloed) ; 1) (lat fs(1la) een bekend blaasinstrument; -— fluitíst, m. de fluitspeler ; flute a bec, eene
fluit met 9 gaten, waarvan het blaaseinde
de gedaante van een' vogelbek heeft, snavelfluit ; /lute d'amour (spr. — damóér) de
liefdefluit ; flute douce (spr. —does') of it.
flauto dolce, eene kleine fluit; vgl. flauto;

flute traversière, z. flauto traverso.
flumen dicendi, fluminel, z. f 1 u i d e.
Fluor, m. lat. (van flu(re, vloeijeu) eig.

het vloeijen ; Chem. eene (op vermoeden
aangenomene) weegbare , niet-metallische
grondstof, de nog niet afgezonderde bazis
van bet vloeispaathzuur; — fluorine, f.
nw.lat. vloeispaatbzuur; -- fluáten, n.
p1. de vloeispaathzure zouten.
F1use, z. flouebe;-- flute, z. fluit.
fluviaal, adj. lat. (fluviiilis, e, van fluvius, vloed) den vloed betreffende, daartoe
behoorende; — fluviale, liever plu vial e, z. ald. ; — flexie, f. (lat. fluxto, v.
fluére, vlieten) de vloeiing, strooming, de
vloed, het vlieten; Math. z. v. a. differentiaal (Newton noemde fluxiën, wat
Leibnitz door d i f f e ren t ia 1 en aanduidde);
fluxio alvi of ventris, de doorloop, buikloop;
-- fluxus, m. lat. de vloed, bet vloeijen;
fluxes aurium, de vloeijing uit de ooren, z.
o t o r h m a; fluxes ccelia' cus,m.de melkpersloop,
witte loop, chijlvloed; fl hcemorrh.oïdulis, de
aanbeijenvloed; fl.loc;iiórum of lochidlis, de zuivering der kraamvrouwen ; fl. menstruus, de
maandstonden ; — fluxionnair, m. nw.
lat. (fr. fluxionnaire) die aan vloeijingen
onderhevig is.
Fne, m. Mar. een japansche kustvaarder.
FO, m. de goddelijk vereerde stichter
der volksgodsdienst in China en Japan, z.
V. a. de indische Boeddha; — foísmus,
n. bet geloof aan Fo, de fo-dienst.
-

Foang, z. f o u a n g.
Focus, m. lat. (eig. de haard) het brandpunt bij brandglazen en brandspiegels; in
den schouwburg: eene voor bijzondere standen afgezonderde plaats; -- focaal, adj.
wat het brandpunt betreft — focale
distantie (spr. tie r tsie), f. de brandpuntsafsland, afstand des brandpunts van
het- brandglas.
feecundeeren, lat. (fcecundáre of fe
van fecundus) vruchtbaar maken;-cundire,
— feecundatie (spr. t =ts), f. de vrucht
bevruchting — feeundi--barmking,
teit, f. de vruchtbaarheid.
feederaal, adj. nw lat. (van 't lat. fcedus, verbond) het verbond betreffende; --feederale methode of feederale
theologie, f. bij de nederlandsche gereformeerden de behandeling der theologie
volgens de twee verbonden (der werken en
der genade), die God niet den mensch zou
gemaakt hebben ; — faederalísmus, n.
een verbondstelsel ; de zucht tot verbonden
sluiten; — fcederalíst, m. een aanhanger van dat stelsel — feederalizeeren
(fr. fédéraliser, later lat. fcederdre), verbinden, in een verbond vereenigen; eene bondsgrondwet aannemen ; — feederátie (spr.
t ts), f. nw.lat. de verbinding, het bondgenootschap van verscheidene staten, inz.
tot onderlinge bescherming ' — feederatief, adj. verbondsmatig, tot het verbond
behoorende; verdragsluitend; een feederatieve staat, een bondslaat, gelijk weleer
de zeven Vereenigde nederl. Provinciën, en
heden de Vereenigde Staten van N. Amerika; — fcederatiefsystéma, n. verbondstelsel, statenverbond — gefvedereerden, m. pl. (fr. fédérés), de verbondenen.
Foedraal, n. (boogd. futterál , van
f u t t e r, voering, mid.lat. fodrus, fodorus,
de scheede, koker, het overtreksel, de doos.
Foelie, f. (van 't lat. folium, blad) 1)
ieder dun blaadje van metaal, gekleurd papier, enz., dat, onder doorzichtige stoffen,
b. v. edelsteenen, spiegelglas, enz., gelegd,
baren glans verhoogt, daar het de licht
terug kaatst; zij wordt in alle-stralen
kleuren, inz. uit tin en bismuth vervaar
onechte, waaraan iets-dig;one.alht
een' hoogeren glans ontleent; 2) muskaat
bekende specerij, het netvormig-bloem,n
vlies over den eersten bast van de muskaatnoot -- foeliën, verfoeliën, met foelie, bladtin beleggen, bekleeden, onderleggen ; met foelie, muskaatbloem bestrooien.
fcnum graecum, n., lat. eig. grieksch hooi,
fenegriek, eene plantensoort.
Foernig, m. een gewicht op IJsland
10 deensche ponden of ongeveer 5 kilo.
FCBtus, m. lat. (foetus of fetus, oorspr.
het particip. van 't oud. lat. féo, ik bevrucht,
dus eig. bevrucht) de ligcbaamsvrucht, z.
V. a. embryo (z. ald.) — foetaal, adj.
nw.lat. tot de ligchaamsvrucht behoorende;faetátie (spr.tie tsie),f. de vruchtvorming.
;

;

;

;

;

;

;

-

FOFFA
Foffa, f. een wulpsche portugeesche dans.
Foglietto, m. it. (spr. fo-ljétto) eene
vochtmaat te Rome en te Bologna = 4 b o cc a l e of ongeveer 0.3 5 5 liter.
Fohehio, m. eig. het boek der schoone
bloemen ; de bijbel der Japaneezen.
Fohi, m. een chineesche heros, die van
3468 tot 2952 vóór Chr. geleefd zou heb hen, en die voor den uitvinder der wetenschappen wordt gehouden.
Föhn of fôhnwind, m. (spr. feun—),
een in Zwitserland, vooral in het kanton
Uri, soms waaijende wind; eerst doorgaans
een noordenwind, loopt hij ras naar 't zuiden en brengt bij dieren zekere onrustigheid,
bij menschen een gevoel van matheid en
eene soms epidemische longontsteking, alp e n s t e e k geheeten, te weeg.
foi, f. fr. (spr. foá) geloof, trouw, woord;
de bonne foi, te goeder trouw, oprecht, b.v.
iets de bonne foi doen (gem. op de
bonne fooi doen), iets in goed vertrouwen, op goed geluk af doen ; ma foi !
waarachtig ! voorwaar ! par ma foi , op
mijne eer!
Foïsmus, z. F o.
Fok, f. op groote schepen : het onderste
razeil aan den fokkemast of voormast;
op kleine vaartuigen het driehoekig zeil, dat
tusschen den fokkenast en den boegspriet
wordt geheschen ; (men wil, dat het woord
verbasterd zij van boeg en dus zoo veel
zegt als boegzeil;) sprw. de fok opzetten, den bril op (den neus) zetten (waarbij
men dan boertender wijze den neus als den
boeg van 't aangezicht beschouwt).
Fökul, m. zweedsch, een gletscher in
het Scandinavisch gebergte.
folátre, adj. fr. moedwillig, lichtzinnig,

dartel, kortswijlig, vrolijk ; -- folatreeren, dartelen, boerten ; — folatrerie, f.
kortswijl, grappen, dartelheid.
Foliant, foliátie, enz. z. ond. f oliu m.
Folie, f. fr. de dwaasheid, zotheid, zin
; — folie d'Espagne (spr. —des--neloshid
pánj'), d. i. eig. spaansche dwaasheid; een
nu eens sneller, dan langzamer dans in 4
maat; ook de muziek van dien dans.
Folium, n. lat. een blad, b. v. in
koopmansrekenboeken ; pl. folia; -- foliánt, 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 meo, of afgekort f. m., op mijn
blad, d. i. op het blad mijner uitgave; f'. r°,
d. i. folio recto, op de rechter- of voorblad
zijde ; f°. v ., d. i. folio verso, op de keer
; — foliatie (spr. t ts), f. nw.lat.-zijde
de bladontwikkeling, het uitloopen der boomen in de lente ; -- foliatuur, f. lat.
de vorm of de gedaante der bladeren ; —
foliëeren, 1) de bladen van een boek
met cijfers teekenen (onderscheiden van pag i ne e ren); 2) spiegelglas, enz. met .foe.

-
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I i e (z. ald.) beleggen ; foeliën, verfoeliën

— foliëus, adj. bladrijk, vol bladeren
— folieólisch, adj. nw.lat. op bladeren
levende of groeijende ; — foliiférisch,
adj. bladeren dragende ; — foliiférofloriférisch, adj. te gelijk bladeren en
bloemen voortbrengende ; — foliiflóriseh,
adj. met op de bladeren staande bloemen ; —

foliipárisch , adj. bladeren voortbrengende ; — foliólae, kleine bladeren, blaadjes ; — folioleus, adj. rijk aan blaadjes ; — folioférisch, adj. blaadjes dragend; — foliopédisch, adj. met blad
vliezen aan de voeten.

-vormige

Folli, m. (mid.lat. follis , mid.gr. fóllis
en fólla) eene turksche munt, ongeveer =
; gl. 60 ct.
Folliculaire, m. fr. (v. 't lat. folliculus, een zakje, bolletje, windbal, dus eig. een
windmaker, opsnijder) een slecht, galzuchtig dagbladschrijver of journalist: een papierbekladder ; — folliculus, m. lat. (van
follis, zak, beurs) het vlies , waarin het
zaad der bloemen is besloten, vruchthulsel ;
zaadhulsel ; ook de galblaas;. -- follicu11tis, f. Med. de galblaasontsteking.
Tollis, m. lat. de beurs, buidel, zak, tasch ;
in folle, door elkander, bij den roes, eig. in
den zak, d. i. onbezien, b. v. iets koopen.
Folmens, z. dolmens.
Fomént, n. lat. (foméntum, van fovPre,
verwarmen) een warme omslag, staving, een
tot uitwendig gebruik dienend vloeibaar artsenijmiddel, dat door middel van daarin gedompelde en uitgedrukte linnen en flanellen lappen of van eene spons geappliceerd
wordt ; — fomenteeren, warmen, stoven, door warme omslagen versterken ; oneig. aanstoken (twist, opstand) , in gisting

brengen ; - foment tie (spr. tie=tsie),
f. de stoving, verwarming door warme omslagen ; gisting.
foncé, fr. (spr. fonsé), donker, b. v. rouge
foncé (spr. roezj'—), donkerrood.
Foneét, m. fr. (sp. fonsè) de grootste
soort der fransche rivierschuiten ; ook de
binnenplaat van een slot.
Fonctionnaire, m. fr. (spr. fonsjonnèr'), van fonction = fu n e t i e, z. ald.) een
ambtenaar, beambte ; — fonctionomie,
f. de leer van de dierlijke verrichtingen ; z.
verder functie.
Fond, m. fr. (spr. fon ; van 't lat. fundus) de grond, bodem, grondslag; ook de
achtergrond van een tooneel ; de achterzitplaatsen in een rijtuig; a fond, grondig,
door en door (b. v. iets kennen); au fond
(spr. o—) in den grond, wel ingezien ; —
fondeeren, z. f u n d e e r e n, ond. fundus.
Fonda, f. sp. (van 't lat. funda, geldbeurs, mid.lat. de verzamelplaats der kooplieden, waar hun gemeenschappelijke geldschat berustte, beurs) een hotel of logement
van den eersten rang.
fondamento, m. it. (= lat. fundamentum,
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FONDERIE

vgl. fu n d a m e n t) Muz. de grondbas, grondStem.
Fonderïe, f. fr. (spr. fond—; van fondre, smelten, lat. fundere) eene giete
rij, metaalsmelterij, smelthut ; —fondeur,
m. gieter, smelter.
Pondje, m., fondique, f. fr. (spr.
fondiék) eene gemeenschappelijke stapel
een d e p o t van koopwaren.
-platsof
Fonds, n. fr., pl. fondsen, eene min
of meer aanzienlijke somme gelds tot eenig
gebruik bestemd, gelden, geldvoorraad, grond
beschikking staande ka--vermogn,ht
pitaal ; het kapitaal of hoofdgoed, de warenvoorraad ; de gezamentlijke werken, waarvan een uitgever van boeken het kopie-recht
of recht van uitgave heeft ; oneig. grondig
grondige kennis, voorraad van weten--heid,
schap ; — publieke fondsen of enkel
fondsen, de staatsschuldbrieven, de waarde
der actiën daarvan, negotiatie- kapitalen, enz.,
z. ook fund.
Fonduk, m. turk. (v. 't perz.-crab. foendoek, hazelnoot) eene turk. goudmunt, ongeveer = 6 gl. 30 ct.
Fontange, f. fr. (spr. fontánzj') een
lintstrik op den hoofdtooi der dames, eene
soort van hoog kapsel (zoo geheeten naar
de jonge hertogin de F o n t a n g e s, die bij
haar optreden aan het fransche hof in 1679
het eerst dien hoofdtooi droeg).
Fontein, f. (fr. fontaine, van 't lat.
fontána, stil. aqua, bronwater, later lat.,
provenc., it. en sp. ook fontana als substantief voor fons, bron) de bron, springbron, wel ; — fontanel, f. ii w.lat. mid.
lat. fontenella, it. fontanella, verklw. van
fontana) eig. eerie kleine bron, een fontein
kleine kunstzweer, die men-tje;Md.n
verwekt en onderhoudt om eene ziekte te
voorkomen of schadelijke vochten af te leiden ; ook de ruimte tusschen de boeken der
schedelbeenderen bij het embryo en het
pas geboren kind, die meestal eerst in het
derde jaar met kraakbeenstof zijn opgevuld.
Fontinaliën, pl. lat. (fontinalia, van
fons, gehit. fontis, eene bron) het bronfeest
ter eere van de bronnimf in bet oude Rome,
dat den 13den October gevierd werd; —
Fontinális, de brongod.
fooi (op de bonne), z. ond. foi.
Fop, m. eng. (vgl. het nederl. foppen
een gek, zot, kwast.
Foramen, n. lat. (v. fordre, boren)
eene opening, een gat; pl. foramina ;--foramineus, adj. (later lat. foraminosus,
a, um), doorboord, met openingen of gaat
voorzien.
-jes
Forban, m. fr. (spr. forbán) een zeeroover, die zoowel vriend als vijand aan
kaper, vrijbuiter ; ook eerie soort van-tas,
kleine visschersboot.
Force, m. fr. (spr. fors'; van fort
lat. fortis, z. ald.) de sterkte, kracht, macht,
het geweld; de dwang; eene gevangenis te
Parijs; á toute force (spr. a toet' —), met
-

FORFAIT.
alle kracht, met geweld , volstrekt; par
force, met geweld ; z. verder parforce;
-- forceeren (fr. forcer, dwingen), drijven, noodzaken, geweld aandoen, overweldigen, overmannen, met geweld nemen ; open
breken, open loopera, met geweld openen, den
toegang banen ; bestormen, door storm veroveren ; een geforceerde m arsch, ver
versnelde tocht, verdubbelde tred;-lengd
— forceeren, 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
(spr. kodielj'—), gedwongen c o d i I-forcé
1 e, als men genoodzaakt is op codille te
spelen, zonder 't welk de ombre winnen
zou ; — spadille–forcé (spr. spadiélj—),
het spel, waarbij men genoodzaakt is te
doen spelen zoo dikwijls men spadille
heeft; — force par tout (spr. ---toe),
z. v. a. casco (z. aid.) — 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, boogd.
forst, fr. fort) een bosch, woud (oorspr.
eene omheinde beplante plaats, park).
Foreign–office, n. eng. (spr. fórrin
óás) in Engeland het ministerie van bui
zaken.
-tenladscb
Forél, f. een visch van de familie der
zalmen, die zich enkel in diepe, heldere en
koele bergstroomen, ook wel in zee ophoudt;
de zalmforel huist in de Noordzee en
wordt tot 5 kilo zwaar.
forénsis, e, 1) lat. (van forum, z. ald.)
gerechtelijk; van daar medicina forensis, z.
ond. medicus; forénsis, 2) m., pl. foren ses, mid.lat. (van 't lat. foris, buiten, uit
een buitenlander, vreemdeling,-wendig)Jur.
inz. die in het land grondeigendommen heeft;
ook kooplieden, die zich in een' vreemden
staat ophouden.
Forestagium, n. mid.lat. (van 't mid.
lat. foresta, fr. forét, bosch, v. 't lat. foris,
daar buiten, alzoo eig. wat daar buiten ligt)
bet recht, dat de houtvester van eenes heer
verplicht was jaarlijks als leenschatting op
te brengen ; ook bet boscbgebruik.
for fait, n. fr. (spr. forfè; mid.lat. forisfactum, fore factum, van foris fac re, als
zeide men : daar buiten, d. I. buiten het
recht, tegen den plicht handelen) misdrijf,
euveldaad, misdaad, om wraak roepend of
hemeltergend vergrijp (erger dan crimen); —
a forfait, koop of verkoop van waren in
eens, bij den hoop, bij den roes ; bij aanbesteding, aanneming; tegen een bepaald loon
(niet stuksgewijs) b. v. betaald worden ; —
forfanterïe, f. fr. (spr. for fant'rie ; v.
't it. forfante, praler, eig. het particip. van
't oud-it. forfl re, misdoen, zich vergrijpen,
fr. en provenc. forfaire, mid.lat. foris fa;

FORLANE
cére) de zwetserij, opsnijderij, windbrekerij,

snoeverij, snorkerij.
Forláne, f. it. een vrolijke boeredans
in Venetië.
Forle, egypt. munt, de zelfde als folli.
forma, f. lat. v o r m, gedaante, gestalte,
de schikking der deelen van een ligchaam,
waardoor het zich van andere meer of min
onderscheidt.; de wijze of manier van handelen, spreken, zich gedragen volgens zekere
vastgestelde gebruiken ; het voorbeeld, de
leest, z. mode 1; pro forma, lat., en pour
la forme, fr. (spr. poer—) voor den schijn,
welstaanshalve; in optima forma, lat. in
den besten vorm ; in forma probánte, Jur.
in bewijzenden vorm; sub utriique forma,
onder de beide gestalten van brood en wijn
bij het h. avondmaal) ; — formaal (lat.
formáliis, e) of formeel (fr formel), adj. de
gedaante of uiterlijke gesteldheid van iets
betreffende, het tegengest. van m a t e r i ë e 1;
als adverb. formaliter, vormelijk, volgens den
vorm, in tegenst. van materialiter, zakelijk,
volgens den inhoud; — formeel, adj., en
als adverb. formellement (spr. formell'mán),
vormelijk, in behoorlijken vorm; uitdrukkelijk, duidelijk ; --- n. nw.lat. de
vorm, de gedaante van iets, in tegenst. met
het m a t e r i ë e l e, dat de stof en den inhoud eens dings aanduidt; -- formaliën of
doorgaans formaliteiten, pi. de vormelijkheden, de gewoonten, gebruiken, alles wat de
beleefdheid vordert, de regels en vormen van
rechtspleging, enz. ; — formalizeeren,
de uiterlijke vormen en regels naauwkeurig
in acht nemen ; zwarigheden, plichtpleginmaken ; — zich formalizeeren (fr.
Sc formaliser), zijne bevreemding of misnoegen over iets uiten, iets kwalijk nemen,
aanmerkingen over iets maken, zich beleedigd achten ; -- formalísmus, n. het
inachtnemen der uiterlijke vormen (b. v.
eener wetenschap), zonder tot inhoud en
geest door te dringen ; — ook Philos. het
metaphysisch stelsel, waarbij het bestaan
der stof geloochend en haar enkel de vorm
wordt toegekend — formalist, m. wie
zich uitsluitend aan den vorm, het uiterlijke houdt; ook een complimentenmaker,
plichtpleger, g e f o r m a l i z e e r d mensch ;formaat, n. de vorm, de grootte , of
lengte en breedte eens boeks, afhangende
niet zoo zeer van de grootte van het papier
als van de wijze, waarop het gevou--vel,
wen is : eenmaal gevouwen met 4 bladzijden heet folio - formaat ; 2 malen met 8
blz. quarto- formaat (4°); 3malen met
16 blz. octavo- formaat (8°); wordt
van het vel, dat 2 4 blz. heeft, afgesneden,
en dit Smaal gevouwen, dan heet het d u odecimo- formaat (12°); heeft een vel
32 blz., zoo verkrijgt men na vouwing s edecimo- formaat (16°) ; met 36 blz.
o c t o- d e c i m o (18 °) ; kleinere formaten
noemt men in 't algemeen miniatuur f o r m a t e n. Al. deze formaten worden nog
;
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in groot en klein, soms ook in middel ver
heeft men b. v. groot- en klein--del,zo
octavo -formaat, en nog een middelformaat, dat post-octavo- formaat geheeten wordt ; — formeeren, lat. (formáre) vormen, gedaante , gestalte geven,
maken, vervaardigen, voortbrengen, verrichten, ontwerpen ; Mil. zich in rij en gelid
plaatsen, zich verzamelen ; — zich for—
meeren, zich zelven opleiden, bekwamen,
beschaven ; — formatie (spr. t=ts; lat.
formatio, f o r m e e r i n g) f. de vorming, gedaantegeving, schepping; -- formier, m.
fr. (spr. formjé) een leestmaker, leestverkooper ; — formule, f. (lat. formula)
voor bijzondere gevallen voorgeschrevene of
door het gebruik ingevoerde woorden, wendingen en spreekwijzen, de zegswijze, woord
voorschrift, de uitdrukking;-verbindg,ht
Math. eene algemeene letteruitdrukking, de
door berekening gevonden algemeene regel,
het rekenvoorschrift, de vaste regel ; formula concordiae, f. het concordiënboek, een
der luthersche geloofsboeken, op last van
Augustus van Saksen in 1579 samengesteld;
formula magi.ctri lis of extemporanéa, het door
den arts voorgeschreven recept, dat onder
onder elkander te mengen artse--scheidn,
middelen bevat, in onderscheiding van f.
ofcindiis, een recept, dat door de p h a rm a c o p ce a wordt voorgeschreven ; — formulárisch, adj. nw.lat. vormelijk, voorschriftmatig; — formulier, n. een door
het gebruik ingevoerde regel, het woordelijke voorschrift van eenig opstel b. v. eene
huurcedel, een testament, voorbeeld van gebeden, brieven, verzoekschriften, enz. ; —
formulierboek, n. verzameling van formulieren voor geestelijke en wereldlijke ver-

richtingen; -- formulist, m. de vriend
van formulen ; stijve aanhanger der vormen
of formaliteiten.
Formicátie (spr. t=ts), f. lat. (formicatio, van formz,ca, de mier) Med. het
mierenkruipen, een gevoel der huid als liepet, er mieren over, bet gekriebel, jeuken
in de huid ; — formicieten, m. pl.
nw.lat. versteeningen van mieren.
formidabel, adj. lat. formidabilis, e,
van formiddre, vreezen) vreeselijk, verschrik
-kelij,
geducht, ijzingwekkend.

Formier , formule , formulier,
enz., z. ond. forma.
Fornax, lat. de ovengodin bij de Romeinen ; — fornaealiën, pl. feesten te
harer eer.
Forneerhout, zie onder fourneeren.
Fornieánt, in. later lat. (van fornicZ re, hoereeren , v. fornix , eig. gewelf ;
waonplaats der openbare vrouwen) een hoereerder — fornicaria, fornicátrix,
f. eene hoer — forniearius, m., z. v.
a. fornicant -- fornicátie (spr. t=
ts), f. hoererij.
Forséti, m. noordsche Myth. Balders;

;

;
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zoon, de God der gerechtigheid, die de pleiters verzoende.
Port, n. fr. (spr for, v. fort = lat.
fortis, sterk, vast, enz.) eene kleine vesting, schans, bijvesting; ook forterésse, f.
Fortbien, n. fr. (spr. forbjén) eene soort
van forte-piano in den vorm van een klavier, uitgevonden door F r i d e r i c i te Gera.
forte, forte-piano, enz., z. ond. fortis.
fortificeeren, lat. (fortifcdre) of forti$ëeren, fr. (fortifier) sterken, kracht
geven, versterken; Mil. verschansen, bevestigen, versterken, vesten ; — fortifieátie (spr. tie=tsie), f. het vestingwerk, de
vestingbouw, bevestiging of versterking eerier
plaats; de krijgsbouwkunst, verschansingskunst.
Fortin, m. eene korenmaat in de Levant; ook fr. (spr. fortèn), kleine schans,
sterreschans, hulpschans.
fortis, e, adj. lat. sterk, dapper; — fortes
fortuna (adjuvat), lat. sprw. : de fortuin helpt
de moedigen ; met moed begonnen is half
gewonnen ; forte, it. Muz. sterk ; fortement,
fr. (spr. fort'inán) sterk, nadrukkelijk ; forte
piano, it. eerst sterk, dan zacht ; — fortepiano of piano-forte, n. eig. het sterkzachte of zacht- sterke speeltuig, hamerklavier, in 1717 door S c h r o d e r te Hohen
stein in Saksen uitgevonden, en achtervolgens verbeterd ; — fortissimo (spr. forties—),
zeer sterk, allersterkst, zoo sterk mogelijk;
— fort'iter, lat. adverb sterk, dapper, moe
fortitudo, f. lat. de dapperheid.-dig;
Fortuin, z. Fortuna.
fortuito, lat. toevallig, onverwacht ; casus fortuitus, m. een toeval.
Fortuna, lat. (v. fors, toeval) de F o rt u i n, de godin des geluks (gr. Tyche), dochter
van Oceanus, het verpersoonlijkte Fatum; ook
fortune, fr. gelukkig voorval, geluk, al
wat iemand goeds of kwaads kan overkomen, lot., lotgeval, ontmoeting, wedervaren ;
vermogen, bezitting, omstandigheden, staat;
fortuintje, gelukkig voorval , toevallig
voordeel, buitenkansje; — bruta fortuna,
lat. blind (eig. onverstandig, dom) geluk ; ad
meliórem fortunam, tot beter lot, in beter
omstandigheden (geraken); à la fortune du
pot (spr. —po), woordel.: op goed geluk
van den pot, d. i. zoo als de kok schaft, de
keuken oplevert, op den" daagschen pot (b.
V. uitnoodigen); de fortune, bij toeval; bonne
fortune, goed geluk, gunstbewijs der fortuin;
— Fortunátus en Fortunáta, mansen vrouwenn.: de gelukkige, met goederen ruim bedeelde.
Fort—vêtu, m. fr. (spr. forwètu),
iemand, die boven zijnen stand gekleed is,
een burgertje in 't herenpak.
Forum, n. lat. de markt, het marktplein, de verzamelplaats, ook de rechtbank,
het gerecht, de rechterstoel, vierschaar (omdat bij de Romeinen de rechtszaken op de
marktplaats beslecht werden); in foro, voor
of in het gerecht; forum cambiále, het wis-

selrecht, de rechtbank voor wisselzaken ; f.

compétens, de -bevoegde rechtbank; f. contráctus, de" rechtbank van de plaats, waar
een verdrag of contract is aangegaan; f. delí cti commissi, de rechterlijke macht der

plaats, waar eene misdaad is begaan ; f. domicilii, de rechtbank der verblijf- of woonplaats; f. extérnum, her buitenlandsch gerechtshof; f. incompétens, eene onbevoegde
rechtbank ; f. intérnum, het inlandsche gerechtshof f. originis, de rechtbank der geboorteplaats ; f. rei sitae, het gerechtshof
van de plaats, waar de goederen, inz. de
betwiste goederen liggen ; f. privilegiiitum,
een bevoorrecht gerechtshof, zulk een, waar
iemand wegens zijn ambt of zijn' per--onder
soon staat; f. supre`mum, het opperste gerechtshof.
Fossa, f. lat. (eig. gracht, van fodere,
graven) Med. eene groef- of gootvormige indieping, een kuiltje; — fossiel, adj. lat.
(fossilis) uit den grond gedolven, uitgegraven, inz. als voorwereldlijke overblijfsels,
versteend (fossiele planten, beende ren, enz.); — fossiel, n , pl. fossiliën,
delfstoffen, uit de aarde gegravene onbewerktuigde ligchamen, mineralen; in engeren zin : versteende organische overblijfsels uit de voorwereld, versteeningen ; —
fossilIst, m. nw.lat., z. v. a. mineraloog; — fóssor, m. een graver, schans graver, z. mineur.
Fou, m. fr. (spr. foe) de gek, dwaas,
nar, een mal mensch ; ook de raadsheer of
looper in 't schaakspel.
Fouang, m. eene rekenmunt te Siam,
omtrent = 14 ct.
Foudre, fr. (spr. foedr'; van het lat.
fulgur) bliksem; bliksemstraal, donderslag;
— foudroyeeren (spr. foedroaj—), Mil.
geweldig beschieten; nederdonderen, vuur
spuwen, razen en tieren, schelden en razen ;
— foudroyante, f. (spr. foedroajánt')
een zeker zwaar knallend vuurwerk, springraket, donderstar.
Fougade of ook wel fougasse, f. fr.
(spr. foe— ; V. fougue, hitte, woede , it.
foga voor fuoga, v. 't lat. focus, vuurhaard,
mid.lat. vuur) Mil. eene kleine mijn, floddermijn ; fougueux (spr. foegeu), adj. opbruischend, driftig, wild, oploopend.
Foulard, m. fr. (spr. foelár) eene indische bont gedrukte zijden stof voor shawis,
zakdoeken, enz. ; inz. zulk een zijden zakdoek.
Foule, f. fr. (spr. Poel'), eene menigte
menschen, een volkshoop, gedrang, samenloop ; groote hoop ; het gros der menschen;
en Poule (spr. an Poel'), in menigte, hoopsgewijs, met stroomen.
Fourage of fourrage, f. fr. (spr.
foerá-zj'; v. 't mid.lat. foderum, fodrum, it.
fodero, v. 't oudhoogd. fuatar, voeder) veeen inz. paardevoeder, legervoeder; — fourage- magazijn, n. een voedervoorraadshuis ; — fourageur, m. (spr. foerazjeur),
een voederhaler, die op het verkrijgen of in;
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beslag-nemen van voeder uitgaat ; — fourageeren (spr. foerazj—), voeder of ook
levensmiddelen opsporen en halen, leeftocht
zoeken ; — fourageering, het voederhalen, het uitgaan op fourage.
Fourbe, m. fr. (spr. foerb'; it. furbo,
V. 't fr. fourbir, it. forbire, schoon maken,
poetsen, V. 't hoogd. furben, poetsen, dus
oorspr. iemand, die iets wegpoetst ; vgl.
fripon) een bedrieger, schelm, schurk ; —
fourberie, f. de bedriegerij, arglistigheid,
schelmerij, schurkestreek.
Fourgon, m. fr. (spr. foergón; van
het lat. furca, vork, it. forcone) ovenijzer,
vorkvormig rakelijzer der bakkers; zeker
rijtuig met een' gaffeldissel ; Mil. overdekte
legerwagen veor bagaadje, pakwagen.
Fourier of foerier, m. fr. (fourrier;
it. furiere ; mid.lat. fodrarius ; van fodrum, voeder; vgl. fourage) eig. wie
voor het onderhoud der troepen, enz. zorgt,
een onderofficier, belast met het houden
der monsterrol eenex compagnie, de inlégering der soldaten, enz., de veld- of krijgsschrijver — hoffourier, een hof-officier,
die voor de aankomende gasten zorgt en in
het algemeen de bevelen van den hofmaarschalk volbrengt.
fourmilleeren (spr. foermi- ij--), fr.
(fourmiller, van fourmi, mier) wemelen, krioelen (als mieren) — fourmillement,
n. (spr. (oermi- lj'mán), z. v. a. f o r m i c a t i e.
Fourneau, m. fr. (spr. foernó) Mil.
een in den grond gegraven en met kruid
gekuld gat, om Benig vestingwerk te doen
springen, mijnkamer.
fourneeren (spr. ou oe ; fr. fournir
(it. fornire, van 't oudd. (rumjan, bezorgen,
enz.) met iets verzorgen, voorzien, bijstaan;
ondersteunen ; iets leveren, bijdragen, aanschaffen, verschaffen, bezorgen ; het ontbrekende aanvullen, vólmaken, zijne bijdragen
betalen, b. v. voor eene klasse der loterij, of
een lot fourneeren; bij schrijnwerkers:
met fijne houtbladen beleggen, inleggen; —
fourneerwerk, n. inlegwerk --- forneer, fornierhout, furnier, het hout.
daartoe, inleghout, fijne houtbladen ; -fournisseur, ook fourniteur, m. de
verschaffer, leveraar, leverancier; — fournissement, n. inlage, toelage, liet bij
ontbrekende, de aan -voegnaht
— fourniture, f. de levering;-zuiverng
de noodige voorraad, behoefte.
Fourrure, f. fr. (van fourrer, voeren.
met voering voorzien, sp. forrar, it. foderare,
V. 't. it. fodero, voeder tot voedsel, en voering, binnenbekleedsel ; vgl. f o Li r a g e) pelterij, pelswerk, pels, pelsrok, pelsmantel ;
heimelijk ingelaschte, ondergeschovene plaatsen in een geschrift ; ook de binnenbekleeding van een schip; liet hermelijn in de
wapenkunde.
foveeren, lat. (fovnre) koesteren, warm
houden ; begunstigen ; oppassen, verplegen,
opvoeden.
;

;

;

;
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Foyer, rn. fr. (spr. foajé; provene.
foguier, v. 't lat. focarius, den haard betreffende, v. focus, haard) de haard, haardstede; het brandpunt, middelpunt, de zitplaats eener kwaal ; in schouwburgen en
dgl.: de verwarmingskamer, de verzamelzaal tusschen en na de vertooning.
Fra, it., afkorting van frate, broeder,
ordebroeder, voor den naam der geringere
monniken gebruikelijk, b. v. fra Bartolomeo.
Fracas, m. fr. (spr. —ká), het gekraak,
geraas, gedruisch, getier, de opschudding,
verwarde, luide twist; — fracasseeren,
verpletten, verbrijzelen.
Fractie (spr. t ts) f. lat. (fractio, van
frang)fre, breken) Arith. eerre breuk, een gebroken, gebroken getal ; ook doorsnede; Phys.
de breking der lichtstralen; ook een zich
afzonderend gedeelte eener politieke partij ;
-- fracticóllisch, adj. nw.lat., met eene
kerf of insnede in het halsstuk ; — fraeticórnisch, adj. met schijnbaar gebroken
voelsprieten ; --- fractipédisch, adj. met
schijnbaar gebroken voeten ; — fractuur,
f. (lat. fractura) Med. eene breuk, beenbreuk;
Typ. de naam der duitsche, hoekige of gebrokene drukletters ; -- fractureeren,
nw.lat., breken, inz. in vele stukken breken
(van beenderen), — fragiel, adj. lat. (fragilis, e) breekbaar, bros; vergankelijk, broos,
zwak, gebrekkelijk; -- fragiliteit, f. (lat.
fragilitas) de breekbaarheid, brosheid; oneig.
gebrekkelijkheid, veranderlijkheid, broosheid,
bouwvalligheid — fragment, n. lat.
fragméntum) een afzonderlijk stuk van een
geheel, brok, stuk, inz. gedeeltelijke overblijf
schriften ; — fragmentá--selvanod
risch, adj. nw.lat., afgebroken, bij gedeelten
of stukken, stuksgewijs — fragmentíst,
m. een schrijver of uitgever van fragmenten.
fragiférisch, adj. nw.lat. (van 't lat.
fraga, aardbeziën) aardbeziedragend ; fragifórm, adj. aardbezieachtig.
fragrant, lat. (frï grans, van fragráre,
welriekend zijn) welriekend, geurig, liefelijk
van reuk ; — fragrántie (spr. t=ts) f.
(lat. fragrantaa) welriekendheid, geurigheid.
Fraicheur, f. fr. (spr. frèsj--; van
frais, fraiche, frisch) de aangename koelte;
levendigheid, frischheid van kleur.
FraIle, z. fray.
Frais, p1. fr. (spr. (vi) van 't mid. lat.
fredum, fredus, fridus, prijs, som, geldstraf,
oorspr. wegens vredebreuk, v. 't oudhoogd.
fridu, de vrede) onkosten, kosten, uitgaven,
uitschotten a peu (le Ira-is, niet geringe
kosten, met weinig moeite.
Praise, f. fr. (spr. frèz'; oudfr, frese,
v. (riser, fraiser, krullen, versieren) de kraag,
geplooide halskraag der vrouwen ; Fort. de
stormpaal, het paalwerk ; --- fraisétte, f.
een halskraagje.
Frak, m. (fr. frac, en dit van 't eng.
frock; fr. froc, provene. floe, monnikskap;
mid.lat. frocus, froccus, floeus, f occus, v. 't
lat foccus, vlok, alzoo oorspr. vlokkige stof
;

;

;
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en een kleed daaruit) een korte, lichte,
dichtsluitende mansrok, die van voren enkel
de borst bedekt en van achteren twee lange
panden heeft.
Frambcesiee, pl. barb.lat. (van framboos, braambezie) Med. uitwassen, wratten
of pokken op de huid in de gedaante van
moerbeziën of frambozen, indiaansche pokken, pokken van de Goudkust, frambozen
huidziekte der-uitslag,yw(z.d)en
heete landen.
Framea, f . lat. (uit het oudd.) een kort,
naar eene werpspies gelijkend stootgeweer
der oude Duitschers; in de middeleeuwen:
een stokdegen, een dolk.
Frank of franc, m. eene fransche
munt, de eenheid van het metrieke muntstelsel, omtrent zooveel als een l i v r e, geldende !7 a 4.8 centen; er zijn in zilver 2
en 5 franc-stukken, alsook halve en tiende
francs ; het gil- heet decime en is 2 sou s
der oude munt; het ^^^ heet centime,
in oude munt 2 5 deniers , gevolgelijk
doen i centimes 1 sou; het 1 ^1O ^ heet
m i 11 i m e ; de zwitsersche franc, die echter
schier enkel rekenmunt is, heeft eene waarde, die de helft hooger is.

francais, francaise, fr. (spr fransè, fransèz')
,fransch ; als subst.: een Franschman, eene
fransche vrouw of fransch meisje ; á la
francaise, op zijn fransch ; — Française,
f. fr. (fransèz'), een vrolijke dans in 6 maat.
Franeatu, n . fr. een groote, bruinroode
platte appel.
Francatíuur, z. ond. franco.
Franceschino, m. it. (sp. tsjeskíno)
eene florentijnsche zilvermunt, de helft van
een ' francescone, geldende 3 f i o r i n i
of i p a o l i, ongeveer 1 gl. 4 0 ct., ter
innerlijke waarde van 1 gl. 31 at. (zoo geheeten omdat zij 't eerst onder Frans [it.
Francesco] III. geslagen werd).
franchement, fr. (spr. fransj'mán,'adverb. van franc frank, vgl. franco) vrij,
vrijmoedig, openhartig, ronduit, zonder omwegen ; — franchise, f. (spr. fransjíéz')
de vrijheid, vrijmoedigheid, openhartigheid,
rondborstigheid; — post -franchise, vrij stelling van postgeld ; a c t i v e —, d. i. vrij
voor brieven, die de daarop recht -steling
afzendt ; passive —, voor brie--hebnd
ven , die bij ontvangt.
--

,

Franchipáne, frangipane, f. fr.
(spr fransjipáán', franzj'—) eene schoone
sappige herfstpeer met dikke schil.
Franeiáde, f . fr. (spr. fransiáád') eene
tijdruimte van

4 schrikkeljaren in de eerste

fransche republiek.
Francin, m. I. (spr. fransèn) f r a nc ii n, volkomen zuiver, helder, vlekkeloos
perkament.

Franciscus, Francisca, mans-. en
vrouwen.: de vr41e ; — Frans, afkort. v.
Franciscus; -- Fransje, verklw. van
Frans, ook voor Franciska; — Franciskánen, m. pl. Minderbroeders of Minorie-
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ten, monniken van de orde des heil. Franciscus van Assisi (gesticht in 1210), wier
oorspronkelijke bestemming bedelen en prediken was; zij splitsten zich later in verscheidene takken. als Barrevoeters, O bservanten, Cordeliers, Capucijnen,
Colletten, enz.
francizeeren, fr. (franciser) een' franschen vorm geven (b. v. aan een woord) ;
tot Franschman maken, verfranschen ; de
Franschen naapen ; — franeizátie (spr.
t=ts) I. verfransching; voor fransch verklaring (b. v. van een vaartuig).
Franc–mason, m. fr. (spr. fran masón, een vrijmetselaar; --- franc -maConnerie) I. de vrijmetselarij.
franco, it. (fr. franc, v. het duitschlat. Francus, frankisch, Frank, vgl. Franken) yrij, postvrij, vrij van kosten, zonder
onkosten, vrijgemaakt ; — franqueeren
of frankeeren, it. (francáre) vrij maken,
de port of het postgeld vooruit betalen,
vrachtvrij maken ; — franeatuur, f . barb.
lat., het vrij maken, de vrijmaking, vooruitbetaling der port of vracht voor brieven,
paketten, enz.
francogállisch, adj. nw.lat., m e r ov i n g i s e h, tot de eerste dynastie der frankische koningen behoorende, daarvan afkomstig.
Francomanie, I. lat.-gr., z. v. a. gallomanie (z. ald.)
Franje, I. (fr. (range, mid.lat. frangia,
waarsch. van 't lat. fimbria, zoom van een
kleed, punten

der . haarlokken, enz.) een

weefsel, waarvan draden afhangen, die tot
sieraad voor kleederen, meubelen, enz. dienen ; hangend, vezelig boordsel.
Frank , m. de algemeene benaming der
Europeanen in de Levant; ook een muntstuk, z. franc ; als adject. en adverb.:
vrij, ongedwongen, onbevangen; — frank
(vrank) en vrij, zonder eenig bedwang,
dubbel vrij ; -- Franken, m pl. (waarschijnlijk de vrijen, onafhankelijken) eene ver
volksstammen, welke-enigvadutsch
het eerst in de 3de eeuw na Christus aan
den Nederrijn optreedt — frankeeren,
z. ond. franco.
frappeeren, fr. (frapper, eig. slaan)
bevreemden, treffen, verrassen, ontstellen,
indruk maken ; — frappant, adj. treffend, verrassend; eene frappante gelijkenis, een sprekend gelijkend portret.
Frasco, m. eene vochtmaat in RioJaneiro, iets meer dan 2 liters.
Frater, m. lat., broeder, inz. orde- of
kloosterbroeder, pl. fratres; frater consanguinéus, een halve broeder, broeder van
vaderszijde ; frater uterinus, een halve broeder, broeder van moederszijde ; fratres rnatruéles, pl. zonen van twee zusters, zusterszonen ; fr. minores, z. v. a. in i n o r i e t e n;
f. patru les, broederszonen, zonen van twee
broeders; — fraternel, adj. fr., broederlik ; — fraternizeeren (fr . fraterniser) broederlijk of vertrouwelijk met elk;
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ander leven, zich verbroederen ; — fraternizátie (spr. tie tsie), fraternizeering, f. de verbroedering — fraterniteit, lat. (fraternitas), of fraternité,
fr. f. de broederschap, verbroedering, broederlijke liefde en vriendschap, broederlijke
omgang en verkeer ; — fratrieelli, in.
pl. (spr. — tsjélli) eene secte van Waldenzen op bet einde der 13de eeuw; frater
f. of fratriagium, n. mid.lat., bet erf--nitas,
deel van nageboren broeders — fratrieide, ni. lat. (fratricida) de broeder of
zustermoorder; — fratrieidium, n. de
broeder- of zustermoord.
Frats, f. (hoogd. fratze, it. frascha ;
misschien verwant aan het gr. pphrádzein,
praten v. a. van fressen, vreten), eene
gril, kuur, potsig bedrij ; koddig verhaal.
frans, f. lat., het geheim bedrog, de loosheid, doortraptheid, . ontrouw, fraus optica,
optisch bedrog, z. aid.; in fraudeur creditdrum, tot bedrog en schade der schuld
in fraudem legis, tot schade der-eischr;
wet; pia fraus, een vroom, welgemeend bedrog; — fraudeeren (lat. frauddre), bedriegen, misleiden, verkorten, sluikhandel
drijven, smokkelen ; — fraudátie (spr.
t
ts) f. (fraudatio) benadeeling, bedriegerij,
oplichting; — fraudátor, m. de bedrieger, oplichter ; — fraudulent, of frauduleus (frauduléntus en fraudulósus, a,
um) adj. bedriegelijk; — frauduléntie
(spr.t=ts)f. (fraudulentia) de bedriegelijkbeid.
Fray (spr. fra-i; van 't lat. frater) of
fráïle, m. sp., de ordebroeder, monnik, onderscheiden van frey of freïle, m. een orderidder, medelid eener geestelijke ridderorde.
Frazada, f. sp., eig. eene beddedeken;
mansmantel der lagere volksklassen in Mexico.
Fredaine, f. fr. (spr. — dein'; van 't
midlat. fredum, prijs; oorspr. tehoogscbatting van zich zelven, pralerij) een moedwil
-lige,
dolle streek, jeugdige dwaasheid.
Fredegonde of Fridegonde, oudd.
vrouwenn.: de vreedzame, vredelievende.
Fredon, m. fr. (spr. fredón) Bene rol
een tril--ling,sepoftr dm,
ler; ook 3 of i gelijke kaarten in zeker
spel ; — fredonneeren, fr. (fredonner)
Muz. trillen of sleepen in het zingen ; —
fredonnement, n. (spr. -- man) het
trillen ; het gehommel der bijen en vliegen
het dof gedruis van een' volkshoop.
Frederik of Fredrik, en Frederika (boogel. Friedrich en Friederike, oud.
hoogd. Fridur)h, goth. Frithareiks), mansen vr.naam : de vredevorst, vredevorstin, de
vrederijke, vredelievende (v. a. komt de eerste lettergreep van het goth. fri, fre, fer,
schot, en drik of drich van dragen,
dus schot- of schietgeweerdrager.)
Freeholder, m. eng. (spr. friehoolder,
V. free, vrij, en hold, houden) de vrije, onafhankelijke, de landeigenaar ; --- freesoilers, pl. (van soil lat. solum, bodem)
vrijgrondmannen, in N. Amerika de partij,
--

;

;

;

—

welke kostelooze verdeeling der staatslanderijen onder werkelijke grondbebouwers verlangt, ten einde den woeker met den bodem
tegen te gaan.
Fregat, n. (fr. frégate, eng. frigate, it.
fregáta, sp. fragáta, welk laatste waarsch.
gevormd is v. 't lat. fabricata, iets getimmerds) een licht, snelzeilend oorlogschip met
een of twee verdekken, voerende van 2 0
tot 60 stukken, in rang op de llnieschepen
volgende; een snelvliegende zeevogel, met
zeer breede en lange vleugels, gevorkten
staart, zwarte vederen en rood gekromden
bek, fregatvogel (pelechnus aquinus, L.) ;
fregatton, n. (fr. fregaton) een klein
fregat.
Freia, of liever Freya, f. (oudhoogd.
Frouwá) f. noord. Myth.: de godin der liefde
en vruchtbaarheid ; — Freir, Preyr of
Freier, m. haar broeder, een goedaardig
god, die over regen en zonneschijn en over
de vruchtbaarheid der aarde beschikte ; het
zwijn was hem gewijd.

Freile, z. fray.
Freisehi tz, m. hoogd. (spr. —sjuuts),
de vrijschutter, volgens de sage een schutter, die zich door een verbond met den
duivel zoogenaamde vrijkogels verschaft,
waarvan er zes onfeilbaar op eiken afstand
treffen, de zevende echter den duivel toebehoort, die dezen eene rigting naar zijn believen geeft; de door W e b e r gecomponeerde o p e r a van K i n d, welke dese sage
behandelt, is wereldvermaard geworden.
Frelampe, f. eene oude munt van Anjou in Frankrijk, van 12 tot 15 d e n i e r S.
frelateeren, fr. (frelater) vervalschen,
inz. den wijn.
Frenesie, f. fr. (spr. s z; vgl. p h ren e s i e) de hersenwoede, krankzinnigheid,
dolheid, razernij : — frenetiek, adj. (fr.
frénétique) , krankzinnig, uitzinnig, dol, ra

-zend.
frequént,adj.lat. (fréquens) wat dikwijls
gebeurt, herhaaldelijk, menigvuldig, b. v. een
frequente pols, een menigvuldige pols;
volkrijk, levendig, druk bezocht; — frequenteeren (lat. frequentlre), vlijtig bezoeken, dikwijls bijwonen; — frequentánt, m. Knit. een regelmatig jaarmarkt bezoeker, een koopman, die geregeld de duit
missen bezoekt ; — frequentátie-sche
(spr. tie tsie) f. (lat. frequentatlo) het menigvuldig gebruik, verkeer, de gedurige om—

gang — frequentativum, n. nw.lat.
Gram. een herhalingswoord, een werkwoord,
dat een dikwijls herhaald doen uitdrukt, b. v.
klapperen, d. i. telkens klappen ; — frequentie (spr. t =ts) f. lat. (frequentia) de
menigvuldigheid, herhaalde wederkering, ge
herhaling; talrijke vergadering, me--durige
nigte; veelheid, toeloop, ophooping.
Frère, m. fr., broeder.
Freronísmus, n. de bittere, ongenadige boekbeoordeeling, naar F r e no n, een
franscli belletrist en scherp recensent, inz.
;
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van Voltaire, die hem echter met het wapen
der satyre uit bet veld sloeg, zoodat zijn
naam later wel eens gebezigd werd om een'
onbeschaamden criticus of recensent aan te
duiden.
fresco, it. (gevormd uit het duitsch f r i se h,
versch) Muz. vrolijk, levendig, . opgewekt;

— fresco, n. of fresco-schilderkunst, de kunst van met waterverwen op
natten kalk te schilderen, het kalkscbilderen ; al fresco schilderen, op verschen,
natten kalk schilderen ; — fresco —anecdote, f. een versch of nieuw historietje.
Pret, 1) m. fr. (spr. frè ; van het duitsch
vr a c h t, eng. freight, ontstaan) de scheepsvracht, zeelading; het vrachtgeld; de huur
van een schip ; -- freteeren (fr. fréter),
een schip verhuren ; uitrusten, bevrachten ; — freteur, m. de reeder, eigenaar
van een schip, scheepspatroon ; — fret,
2) n (mid. lat. furectus, furo, van 't lat. fur,
dief, v a. van vreten) een klein, slank, geel harig, viervoetig dier van 't geslacht der wezels, waarmede de konijnen in hunne holen
gevangen worden, de fretwezel ; — fret,
3) of forét, eene zekere boor (van 't lat.
fori re, boren).
fretilleeren, fr. frétiller; spr. --tielj
—) onrustig zijn, zich gedurig heen en
weer bewegen ; — fretillant (spr. fretilján), onrustig, heen en weer loopend,
woelig.
fretta, f. it. (v. frettare, vegen, met den
bezem keren, V. 't lat. fricáre, wrijven)
spoed, haast ; --- con fretta, Muz., met
spoed, haastig.
Freule, f. (hoogd. fraulein, dus eig.
vrouwtje, wijfje), titel van adellijke onge-^
huwde vrouwen, jonkvrouw.
Frey, z. fray.

Freya en Freyr,, z. ond. Freia.
friábel,adj .lat. (friabilis, e, van frii re, fijn
wrijven) licht fijn te wrijven, te verbrijzelen,

bros; — friabiliteit,

f. nw.lat. (fr. friabilité) de wrijfbaarheid, brosheid.

Friand, m. fr (spr. frián; van frire,
in de pan bakken, braden, — lat. frigere)
een lekkerbek, snoeper,' smulbroêr ; — friandise, f. (spr. friantdiéz') de lekkernij,
snoeperij, het lekkerbeetje ; de snoepzucht,
smulgraagheid ; vgl. gourmand — fri candeau, m. fr. (spr. — kantpi) een gespekt en gesmoord stuk kalfsvleesch, met
wittebrood, kruiderijen, enz . — fricas
fr. (fricasser) stukjes of reepjes-sern,
vleesch opstoven, fruiten ; oneig. iron., in de
pan hakken, neêrsabelen ; — fricassée, f.
;

;

een vleescbgerecht, klein gesneden vleesch

met eene saus.
Frictie (spr. t=ís), f. lat. (frict-io, van
frictire, wrijven) de wrijving, het wrijven
—

frictie - vuurtuig, een strilkvuurtuig.

Fridolin, oudd . mansn.: de vreedzame,
beschermende ; — Frideriei^na, f. naam
der hoogeschool te Halle ; Friedrichs
d'or, een pruissisch vijfthalerstuk met de

FRISEEREN.
beeltenis des konings, gouden Frederik, zoo
geheeten, omdat hij 't eerst in 1713 onder
Frederik I. geslagen werd.
Fries, f. (fr. frise) eene zekere wollen
stof met gekruld haar ; Arch. het middelgedeelte eener hoofdlijst, tusschen de kornis
en architraaf; de naam van onderscheidene
aangebrachte sieraden in bouw- en beeld
loofwerk aan geschut, enz.; —-houwknst,

friesch paard, Mii. spaansche ruiter,
een groot stuk hout, met lange ijzeren punten of beslagen palen bezet.
Prigga, f. (oudhoogd. Fr) a) noord. Myth.:
de gemalin van den godenkoning W o d a n of
0 d i n, dochter van F i ö r g y n, de beschermster of godin der huwelijken, zij, aan wie
het lot van alle stervelingen bekend is, en
naar wie onze vrijdag zijnen naam draagt.
Friggitóre, m. it. (spr. fridzji—; van
fríggere = lat. frigére, braden) een ital.
pannekoeken- of oliekoekenbakker.
frigiáus, adj. koel, koud, laf, flaauw, koud -

hartig, gevoelloos — frigidarium, n.
;

de afkoelingskamer in de baden der Ouden ;
— frigideeren (later lat. frigidáre), afkoelen, koud maken ; -- frigiditeit, f.
nw.lat. de koudbloedigheid, het onvermogen
ter voortteling, de koude natuur, harteloosbeid, koelzinnigheid.
Primaire, m. fr. (spr. frimèr') de rijpof vorstmaand; de 3de maand, in den voorm.
fr. republikeinschen kalender, van 21 November tot 2 0 December.
fringeeren, fr. (fringuer oorspr. van
,

het angels. vringen, nederl. wringen)
sterk uitwringen, uitdraaijen, inz. in verwerijen, waar dit geschiedt door een' werkt uig, fringeerijzer geheeten.
Fripier, m. fr. (spr. fri - pjé; van friper,
mid.lat. frepare, verfrommelen, bederven, ver
een oude kleêrekooper, uitdrager, —-doen),
fripière, f. eene uitdraagster; — fripe-

rie, f. de handel in oude kleederen, de
voddemarkt, voddekraam -- fripon, m.
fr. (spr. frirón) een schelm, guit, schurk,
spitsboef, schalk, deugniet, bedrieger; —
friponneeren (fr. friponner) , bedriegen,
;

schelmstukken uitvoeren ; --f. de schelmerij, schurkerij, guiterij,
het boevestuk, schelmstuk.

frischen, hoogd. (spr. friesjen) frisschen, dat proces of die verrichting der ijzer
waardoor ruwijzer in smeedbaar of-huten,
taai ijzer wordt veranderd, louteren, a f f i
-ner.
friseeren, frizeeren, fr . (friser, v erwant met het duitsche fries, vgl. f r a i s e)
krullen, het haar krullen, opmaken, opkam
Typ. het dubbeleeren, d. i. dubbel-men;
afdrukken der letters, hetzij door haren los
vorm of door een gebrek-sentadi
der pers ; Manuf. noppen, kleine knopjes of
krulletjes van de haren der stoffen maken ;
in de danskunst : eenen pas eenigszins boog
maken; in de kookkunst: appelen,-vormig
rapen, enz. kunstig uitsnijden ; — friseur,
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m. een haarkruller, -opmaker, kapper ; —

frísuur, f. (fr. frisure) de haarkrulling,
haartooi, het kapsel; ook het kronkelig bezetsel of opnaaisel aan een vrouwekleed ; het
noppen der lakens, enz .; — frisolétlint,
vlokzijde-lint ; — frison, n. fr. (spr. frizón) eene gekrulde geringe wollen stof, fries.
Friskét, n. (fr. frisquette, f.) Typ. het
raam, dat op het witte blad wordt gelegd,
opdat de inkt niet bezoedele wat wit moet
blijven.
frisolét –lint, z. ond. f r i s e e r e n.
frissonneeren, fr . (frissonner; spr. frison—) huiveren, rillen, trillen, beven ; —

1

genit. frontfis) het voorhoofd, de voorzijde,
de voorgevel ; Mil. het voorste gelid; f r o n t
tegen den vijand maken, hemde spits
bieden, hem van voren aangrijpen ; front á
front (spr. fron ta frón), recht tegenover
elkander, man tegen man ; de front, van
voren ; naast elkander; en front (spr. an--),
van voren, in het voorste gelid ; — frontboxes, eng., frontloges, fr . pl. de loges
of afgesloten zitplaatsen in den schouwburg
tegenover het tooneel ; — frontaal, adj.
nw.lat. tot het front, de voorzijde, het voorhoofd behoorende, inz. in samenstellingen,
b. v. frontaal –artérie, f voorhoofd-

frontaal – marsch, m. de

frissonnement, n. (spr. fri - sonn'màn),

slagader; —

eene lichte huivering of rilling.
Frisuur, z. ond. f r i s e e ren.
Frits, verk. v. Frederik (z. ald.).
Fritte, f. fr. (it. fritta, van friggere,
bakken, koken, lat. frigére, frictum, braden,
roosten) de glasmassa, glasstof; onvolkomen
gesmolten, half verglaasde ligchamen, glas
; — friture, f. fr. (van frire, in-schuim
de pan bakken) in eerre pan gebruinde boter, gesmolten boter, vet of olie; ook het
gebakkene, gebradene; gebakken viseb.
frivole, adj. fr. (lat. frivólus, a, uin) ijdel,
nietig, gering; onbeduidend, armzalig, zonder waarde, kleingeestig, beuzelachtig, licht
winderig; frivóla appellatio, Jur. een-zing;
lichtzinnig, ongegrond, en derhalve ver
beroep; fr. exceptio, eene kennelijk-gefsch
nietige uitvlucht of tegenwerping — frivoliteit, f. nw.lat. (fr. frivolité) de nietigheid, onbeduidendheid; beuzelarij, kleingeestigheid, lichtzinnigheid, ijdelheid.
Frodine, oudd . (van fród, fruot, v r o e d,
wijs, goth. froths, v. frathjan, denken) vr.naam: de verstandige, wijze.

beweging eener legerbende in volle linie;

.

;

Froideur, f. fr. (spr. froad—) koud
koelheid, onverschilligheid.

frontale, lat., of frontaal, fr. n.

een hoofdsieraad, b. v. der paarden ; hoofdpranger, een voormalig foltertuig, bestaande
in een touw met knopen, dat om het voorhoofd werd aangetrokken ; Chir. een voor
een omslag met kruiden en-hofdverban,
dgl.; ook een altaardoek; pl. f r o n t a l i ë n,
de behangsels der hoogaltaren ; — frontaliers, m. pl. (spr. fronta-ljé) grensbewoners van Frankrijk bij de Pyreneën ; ook
marskramers ; — frontieren, f pl. (fr.
frontières) de grenzen van een land ; frontierstad, frontierplaats, eene stad ,
plaats aan de grenzen ; -- frontispice,
n. (spr. fronti-spiés') de voorgevel, de voornaamste zijde van een gebouw ; ook het titelblad of de titelplaat van een boek ; —
frontísten, m. pl. waanwijze onderzoekers of uitvorschers ; — fronton, n . (spr.
fróntón) Arch. het geveldak, driehoekig of
halfcirkelvormig sieraad boven aan gebouwen, vensters, deuren.
Frontignan , doorgaans Fronti-

gnae, m . (spr. fronti-njáh) een fr. muskaat-heid,

Fronde, f. fr. (spr. frónd') eig. een
slinger; de benaming eener 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
15 6 tot 16i 4 in Frankrijk veel onrust
verwekte (dus geheeten, omdat men het parlement met kinderen, die met slingers spelen, had vergeleken) — frondeeren (spr.
frond—), eig. slingeren ; opentljk en vrij
tegen de regeering spreken ; berispen, hekelen, beschimpen, belagchen ; — frondeur,
m. een onvergenoegde, een luid berisper der
regeering.
frondeseeeren, lat . (frondescére, van
frons, genit. frontlis, loof) uitschieten, bladeren krijgen; — frondeseéntie (spr.
t=ts), f. nw.lat. het uitloopen der boomen ;
— frondeus, adj. lat. sterk bebladerd,
bladrijk, loofrijk ; — frondiférisch , adj.
;

nw.lat. loofdragend

—

; — frondipáarisch,

adj. bladeren voortbrengend ; — frondoziteit, f. nw.lat. de bladrijkheid, het dichte
loof der boomen.
front, m. fr. (spr. frón; van 't lat. frons,

wijn van F r o n t i g n a n, eene stad in het
voorm. Languedoc.

frotteeren, fr. (frotter; van duitschen
oorsprong; vgl. het oudfriesch (rotha, wrijven) wrijven, schuren, boenen, glad maken,
poetsen ; — frotteur, m . de wrijver, boender, hij, die de vloeren boent, d. I. met was
f. (spr.
blinkend wrijft ;
-s=z) de wrijfster in het bad; --- frottement, n. (spr. —mán) bet wrijven ; —
frottoir, m. (spr. —toár) de wrijf-, schuur-,
boenlap ; wrijfborstel ; het rolvat der spel
-demakrs.
fructus, m. lat. de vrucht, het voordeel,
nut ; pl. fructus; fructus consumti, pl. ver
verbruikte vruchten, fr. incérti,-terdof
onzekere vruchten, fr. industriiiles, nijver
fr. in herbis, te veld staande,-heidsvructn;
nog niet afgemaaide vruchten, vruchten in
of op den halm ; fr. pendéntes, nog aan de
boomen hangende vruchten ; fr percépti, ingeoogste, gewonnen vruchten ; fr. percip-iénd^, intezamelen vruchten, d. i. zulke, die de
rechte eigenaar, wanneer hij tot het vrucht
zaak ware gekomen, in nog-gebruikd
hoogere mate zou ingewonnen hebben; --
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fructidór, m. fr. (spr. fru-kti—) de vrucht-

fugáto, it. (spr. foeg—) op de wijze der

maand, de 12de maand in den kalender der
voorm. fr. republiek, van 18 Aug. tot 16
Sept.; —fructificeeren, later lat., fructi$8eren, fr., vrucht dragen, vrucht opleveren ; -- fructifieátie (spr. tie=tsie),
f. Bot. het tijdperk der vruchtdraging, vruchtontwikkeling, de bevruchting; — fructfst,
m. een kruidkundige, die de gewassen naar
hunne vruchten rangschikt; -- fruetuarus, ni. Jur. een vruchtbruiker; --- fruetueus, adj. (lat. fructuosus, a, am), vruchtbaar, vruchtdragend, voordeelig; — fruCtuOziteit, f. nw.lat. de vruchtbaarheid,
weligheid.
frugaal, adj. lat. (frugi lis, e, van frux,
genit. frugis, vrucht, dus oorspronkelijk vrucht
of nut aanbrengende) zelfgenoegzaam, met
weinig tevreden, matig, spaarzaam ; eenvoudig, karig, behoeftig, sober; — frugaliteit, f. (frugalátas) de zelfgenoegzaamheid,
matigheid, eenvoudige levenswijze, onthouding; spaarzaamheid, eenvoudigheid.
fruges, pl lat. (van den sing. frux, genit.
frugis) vruchten, inz. veldvruchten; fruges
con,sumre nati, tot verteren of genieten geborcne menschen, weelderige lediggangers,
luije lekkerbekken.
frustra, lat. vergeefs, vruchteloos, om niet;
— frustreeren (lat. frustrári), ver(jdelen, te leur stellen, misleiden; -- frustrátie (spr. tie=tsie), f. de verijdeling,
teleurstelling, het verijdelen.
Frustum, n. lat. een stuk, brok, deel
van een geheel; eene bete.
Fuchsia, f. eene soort van pronkgewassen met donkerroode, afhangende bloesems (naar den geleerden arts en kruidkenner Leonhard von F u c h s, gestorven te
Tubingen in 1565, genoemd).
FuCUS, m. lat. (eig. Bene roodkleurende
verfplant, van daar ook blanketsel, gr. phykos) het wier, zeewier, zeegras, een plantengeslacht, waarvan men de soda bereidt;
-- fueieten, m. pi. nw.lat. zeewier-versteeningen ; -- fucologie, f. lat.-gr. de leer
van de zeegewassen, beschrijving der zeewieren.
Fueros, m. pl. sp. (spr. u =oe, sing.
fuero, uitzonderingswet) voorrechten of vrij
(privilegiën) van zekere provinciën,-hedn
inz. de oude voorrechten der baskische provinciën.
fuga, f. lat. de vlucht; — fugae suspéctus, lat. Jur. verdacht wegens vlucht of
uitwijking; — fugaciteit, f. nw.lat. (van
fugax, vluchtig) de vluchtigheid, vergankelijkheid, korte duur ; -- fugitief, adj. lat.
(fugitivus, a, um) vluchtig, voortvluchtig,
ontvloden, ontloopen ; oppervlakkig,
Fuge, of it. fuga (spr. Toega), f. i 1uz.
een veelstemmig stuk, waarin een melodisch
thema, eene keurige welluidende gedachte
heerscht, die afwisselend door de eene stem
na de andere op velerlei wijze herhaald
wordt (van het duitsche fitgen, voegen); —

fuge gezet; — fugeeren, op de wijze eener
fuge zetten of componeeren ; —fughetta,
f. eene kleine fuge.
fuimus Troës, lat. (van fui, ik ben geweest, perf. van esse, zijn) sprw.: wij zijn
Trojanen geweest, d. i. wij zijn weg! 't is
met ons rijk gedaan! — fuit! hij (zij, het)
is er geweest, 't is weg, voorbij!
fulgent, lat. (fülgens, van fulgëre, blinken, blinkend, schitterend, glinsterend, oog
— fulgureeren (fulgurari,-verblind;
van fulgur, bliksem) bliksemen ; -- fulguráa1, adj. den bliksem betreffende ; — fulgurátie (spr. t=ts), adj. f. (fulgurat)'o) het
bliksemen, weerlichten ; Chem. het blikkeren van goud en zilver in den smeltkroes;
— fulguriet, m. nw.lat. een dondersteen;
bliksemsinder, door den bliksem half gesmoltene, buisvormige ophoopingen van kwartskorrels, die in sommige oorden aan de hel
heuvels menigvuldig loodrecht in-lingva
het zand staan.
fuligineus, adj. lat.. (fuliginósus, a, um,
V. fulfgo, roet) roetig, roetachtig; — fuliginoziteit, f. nw.lat. de roetigheid, roet
-achtiged.
full dress, n. eng. (spr. foel—) de volle
of geheele kleeding, het volledig ambtsgewaad.
fulmineeren, lat. (fulminl re, van fulmen, bliksemstraal) donderen, onweêren, vree
uitvaren, schelden, dreigen, razen, tie--selijk
ren, vloeken ; Chem. knallen, bersten, kraken,

ontploffen ; bruta fulrntna, forsche woorden
zonder kracht ; — fulminánt (fulm)'nans),
hevig dreigend, donderend, vreeselijk razend,
tierend ; — fulminans aurum, f. argentum,
knalgoud, knalzilver; — fulmináten, n.
p1. nw.lat. knalzure zouten ; — fulminátie (spr. t ts), f. lat. (fulminatto) het
knallen en bliksemen van het slaggoud of
knalpoeder; de afkondiging van den pauselijkèn kerkban, de banbliksem.
Fulp, felp, n. (it. velluto, felpa, sp.
Telba, van 't lat. velluc, vlies, vacht) fluweel.
fulvibárbiseh, adj. nw.lat. (van 't lat.
fulvus, geelrood, goudgeel) met geelrooden
baard ; -- fulvieóllisch, adj. met geel
hals; — fulvicórniseh, adj. met-roden
geelroode voelsprieten ; — fulvieráriseh,
adj. met geelroode schenkels; — fulvipénniseh, adj. met geelroode vleugelen;
— fulvivéntriseh, adj. met geelrooden
buik.
Fumaria, f. nw.lat. (fumarza ofcini lis, van furnus, rook) de gemeene aardrook.
duivekervel, het schurftkruid, eene zeer heil
zomerplant ; — fumarium, n. lat.-zame
de rookkamer; droogkamer; ook een rookvat ; — fumarólen, f. pi. it., opstigende, waterachtige dampen ; — fumet,
m. fr. (spr. fumè) een aangename geur van
wijnen en vleeschspijzen, eene vluchtig streelende kitteling op smaak of reukzenuwen,
inz. van wildbraad; — fumifugisch, adj.

FUN
nw.lat. rookverdrijvend — fumigeeren,
lat. (fumigáre) rooken, berooken ; — fumigátie (spr. t=ts), f. nw.lat. Med. de
berooking, het rook of dampbad ; Chem. bet
doordringen van een metallisch ligchaam met
de dampen van het cementpoeder; — fumíst, m. een rookverdrijver; -- fumivóre, n. fr. een toestel boven eenc lamp
of vlam, waarin de damp verdwijnt, rookvang ; — fumivóriseh, adj. nw.lat. rookverterend.
Fun, m. eng. eene pots, grap, guitestreek ; een potsemaker, guit.
Funambulïst, m. nw.lat. (fr funambule, lat. funambIlus, van funis, touw, en
ambuláre, wandelen) een koordedanser.
Functie (spr. t ts), f. lat. (functto)
de verrichting, werkzaamheid ; inz. de ambtsverrichting, de beroepsplicht, het ambt, beroep, de bediening, post ; Math. eene ver
grootheid, die van eene andere-anderlijk
afhangt — functioneeren, ow lat. of
fungeeren (lat. (fungi), den ambtsplicht
uitoefenen, zijn ambt waarnemen, verrichten, dienst doen.
Funda, z. f u n t a.
Fundus, m. lat., de grond of bodem;
de grootste wijdte van eene holte, b. v. van
de maag ; een grondeigendom en de daaruit komende voordeelen ; Z. ook fond en
fonds ; fundus dotális, een uitzet, bruidschat ; f. instructus, een welingericht landgoed, volledige boerderij ; ook de kostenberaming voor aanslag, onderhoud en beheer
van spoorwegen ; — fund, n. eng., in.
Engeland grond, stamgeld, kapitaal, fonds;
funds, pl. opbrengsten tot dekking der
staatsschuld; de staatsschuldbrieven, zie ook
f o n d s e n — fundament, n. lat. (fundamenturn) de gelegde grond, de grondslag,
grondveste; p1. fundamenten, de grond
aanvangsgronden, eerste beginselen.-slagen,
eerste gronden, grondbeginselen, grondbegrip
; fundaméntum agéndi, Jur. de grond van-pen
den eisch; f. dívídéndi, de verdeelings-grond;
f. probatiónis, een bewijsgrond; — fundamentaal, adj. tot den grond behoorende of
dienstig, wezentlijk, oorspronkelijk ; ook de
grondbeginselen of eerste gronden betref
fundamentale wetten, grond--fend;
wetten, zulke wetten, die den grondslag
der staatsinrichting uitmaken; -- fundeeren (lal. funddre) gronden, stichten; gelden fundeeren, gelden beleggen ; gefundeerde schuld, eene op bepaalde
inkomsten aangewezene staatsschuld (z. v. a.
geconsolideerde schuld); =fundãtie (spr. t ts) f. de gronding, grondlegging, grondvesting, stichting, eerste aanleg;
— fundátor, m. de grondlegger, stichter.
funëbre, adj. fr. (van 't lat. funëbris,
van funus, z. aid. tot de uitvaart, begrafenis, lijkstaatsie behoorende, treurig, somber,
naar, akelig.
Funechoregraphie, f. lat.-gr. (van
't lat. funis, touw, koord, en c h o r e gr a;

;

;
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p h ie, z. ald.) de beschrijving der koorde
aanleiding daartoe; — fu--danserkut,
nechoregraphisch, adj. het koorde dansen betreffende, daartoe behoorende.

funereeren, funeraliën, funest,
z. ond. funus.

Fi nfzehner, in. hoogd. (spr. f(unftseener) een zilveren muntstuk van 15 k r e u tz e r s of omtrent 2 5 cents.
fungeeren, z. onder functie.
fungibel, adj. nw.lat. door verbruik te
verteren, uit te putten ; — fungibiles res,
f. pl lat. verbruikbare dingen, b. v. levensmiddelen.
Fungus, m. lat. de zwam, aardzwam,
kampernoelje, paddestoel, het duivelsbrood
fungus articulórum, Med. sponsgezwel der
gewrichten, witte gewrichtszwelling; fungus
haematódes, bloedsponsgezwel ; f. med'ulli ris,
mergsponsgezwel ; -- fungeus, adj. (lat.
fungósus) sponsachtig; — fungoziteit, f.
nw.lat. het sponsachtig uitwas; — fungíne, f. de zwamstof, eene door Br aco nn ot dus benoemde eigene plantenslof in
zwammen of paddestoelen ; -- fungiet,
m. eerie koraalspons, eene sponsvormige ver
-stenig.
Funta, funda, f. het russische pond,
verdeeld in 9 6 s o 1 o t n i k, het . van een
poed of pud 0.409 kilo.
Funus, n. (pl. fun('ra) lat. de begrafenis ; ook het lijk ; — funereeren, (funeriire), begraven, beaarden; — funeraat,
m. (funertus) een begravene ; — funerátie, (spr. t ts) f. (funeratTo) de beaarding, begrafenis; — funeraliën, f. p1. nw.
lat. de toebereidselen ter begrafenis en de
begrafeniskosten; de lijkstaatsie; het lijk- of
doodmaal; — funest, lat. (funéstus, a, um,
en fr. funeste) doodelijk, verderfelijk, ver
onheilbrengend; treurig, ongelukkig,-derfn
heilloos, rampzalig, noodlottig.
fuocóso of focóse (spr. fokózo), ook cón
fuoco, it. (spr. foko) Muz. met vuur, vurig,
hartstochtelijk, zeer levendig.
fuóra, it. (van 't lat. foray, fords, daar
buiten), buiten, daar buiten; fuora di banca,
it. Kmt. eig. buiten de bank; in loopend geld,
kasgeld.
Furaciteit, f. lat. (faracitas, van furax, diefachtig, van fur, dief) de neiging tot
stelen, steelzucht, diefachtige aard.
furca, f. lat. vork, gallel ; furcae caudinae, pl. caudijnsche vorken (fr. fourches eaudines), eene bergengte in Italic tusschen Caudium en Benevento, alwaar in 3'21 vóór
Chr. de romeinsche legioenen door de Samnieten ingesloten en tot een allerschandelij est
verdrag genoodzaakt werden; van daar eene
plaats, waar iemands eer, goede naam gevaar loopt ; -- furciférisch, adj. nw.
lat. vorkdragend — furcilabrisch, adj.
met gevorkte lippen ; — fureipílisch,
adj. met vorkswijze gespletene baren.
fureur, z. ond. Furie.
Furfurátie, (spr. t ts) f. nw.lat. (van.
;
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fur fur, zemelen) Med. de zemelachtige haarworm, een uitslag op het hoofd.
Furie, f. lat. (furia, v. furire, razen,
woeden), de woede, razernij ; Myth. eene
wraakgodin, plaag- of kwelgodin, naam der
3 vreeselijke halfgodinnen, die de boozen in
de onderwereld tuchtigen, ;n het gr. E r i nn y en en Eumenideti genoemd, n.l. Tisip hóne, Megwra en Alékto, met afschuwelijke gezichten en slangenbaren; oneig.
een overmatig toornig, boosaardig, wraak
wijf; de hellefurie (furia infer--zuchtig
ni lis), de dolworm, een bij uitstek gevaarlij ke worm in noordelijk Bothnië, Lijfland,
enz., die een brandend boosaardig huidgezwel
veroorzaakt: -- furiëus, adj. (lat. furiósus, a, um, fr. furieux), woedend, razend,
tierend, onzinnig, dol, grimmig, heftig ; —
furiaso, it. Muz. hevig, razend, wild, woedend; — furor, m. lat., of fureur, fr. f.
de woede, razernij, bezetenheid ; blakende
zucht, hevige begeerte; furor amatori us, de
minnewoede, liefderazernij ; f. poeticus, de
dichterlijke woede, wilde geestvervoering;
f. uterinus, de ontembare drift naar mannen mansdolheid ; — furóre, it., eene
levendige, luide goedkeuring of toejuiching ; furore maken, luiden bijval inoogsten.
Furlong, n. eng. (van a furrow- long,
d. i. eene vore lang) eene lengtemaat ,
eng. mijl of omtrent 221 meters.
Furólles, f. pl. fr. ontvlamde uitdampingen, die zich soms zoo op het land als
pop de zee vertoonen, hip- of dwaallichtjes,
St. Elmusvuur.
Furor, furore, z. ond. Furie.
furtum, n. (pl. furta) lat. de diefstal;
furtum attentátum, een slechts beproefde,
niet volbrachte diefstal f. domesticum, een
huisdiefstal door huisgenooten of leden van
het gezin ; f. maniféstum, een klaarblijkelijke, betrapte diefstal ; f. nocturnum, een
nachtelijke diefstal ; f. non- exhibitum, een
ontkende diefstal; f. periculósum, een gevaarlijke of gewaagde diefstal ; f. primum,
de eerste diefstal; f. qualificdtum, een nader
bepaalde, door de wetten als bijzonder strafbaar aangeduide diefstal, b. v. straatrooverij,
diefstal met braak, met wapens, enz. ; f.
rei comrnïcnis, de ontvreemding eener gemeenschappelijke zaak ; f. reiterátum, een
herhaalde diefstal f. simplex, een eenvoudige , door niets bijzonders onderscheiden
diefstal — furtief, adj. (lat. furtïvus, a,
um), heimelijk, diefachtig, steelswijze; furtim, ad. ter sluik, steelsgewijs.
Furunkel, m. lat. (furunculus) Med.
een hardachtig, pijnlijk, blaauwrood ontstekingsgezwel, eene bloedvin, bloedzweer.
fuseicóllisch, adj. nw.lat. (van 't lat.
fuscus, bruin) met bruinen hals; — fuseieórniseh, adj. met bruine hoornen; —
fuscine, f. de bruine stof uit dierlijke
olie ; — fuseipédiseh, adj. met bruine
voeten; fuseipénniseh, adj. met bruine
,

;

;

;

vleugelen; — fusciventrisch, adj. met
bruinen buik.
Fusee, f. fr. (spr. fuzé; eig. het om de klos
gewondene, mid.lat. fusata, v. 't lat. fusus, de
spil of klos, provene. fus, fr. fuseau) de
kruidloop, lont eener bom; de vuurpijl, rak t (z. aid.); fusieórnisch, adj. nw.
lat. met spilvormige hoornen ; — fusifórm, adj. spilvormig -- fusipédisch,
adj. met spilvormige voeten.
fusibel, adj. fr. (fusible ; spr. s z)
smeltbaar; — fusibiliteit, smeltbaarheid;
z. verder f u z ie.
fusicórnisch , fusiform, z. ond.
fusee.
Fusil, m. fr. (spr. fuzi; it. focile,
futile, oorspr. vuurstaal, vuurtuig; van fuoco,
fr. feu, vuur, van 't lat. focus, haard, haardstede, mid.lat. vuur, een snaphaan, roer,
geweer; — fuselier, liever fusilier
(s=z), een snaphaandrager, geweervoerder,
een licht voetsoldaat met een geweer gewapend; — fusillette, f. (spr. fuzi-ljétt')
eene kleine vuurpijl — fusilleeren (fr.
(fus'iller), met bet geweer doodschieten, als
krijgsstraf — fusillade, f. (spr. fuziljááal') het klein geweervuur, snaphaanvuur;
het doodschieten met het geweer.
fusipédisch, z. ond. f u s é e.
Fust, n., fustage (spr. — tázje), f.
(verwant met vat), Kmt., vaatwerk, alles
waarin koopwaren ingepakt en verzonden
worden ; — fusti, n. it. (eig. de plur. van
fuste, steel, stengel) Kmt. de aftrek, al hetgeen voor beschadiging of onzuiverwording
der waren wordt gerekend; — fusti—rekening, de aftrek- of schadeberekening.
Fustanélla, f. (fr. foustanelle, nw.gr.
fustani, van 't oudfr. fustaine, fustenne,
nw.fr. futaine, provenc. fustani, it. fustagno,
bombazijn, zoo geheeten naar Fostat of Fossat, d. i. Cairo, waar die stof eerst vervaar
werd) een kort, helder wit onderkleed,-dig
een Albaneezer hemd, een gedeelte van de
nationale dracht der mannen bij de Grieken.
Fusti, enz., z. ond. fust.
Fustian, n. eng. (spr. fustsjen; fr. futaine, vgl. f u s t a n e 1 l e) bombazijn, eene
stof van garen en katoen.
Fustie, f. het kind van een' blanke en
van eene mu s t i e.
Fustiekhout, n. (eng. fustic, sp. fustete, fustoque, fr. fustet, mid.lat. fustétum,
de looijers- of verwersboom op Jamaïca, enz.,
van 't lat. fustis, stok, knuppel), ook fisethout, fustoc, geelhout, geel braziliehout, van den verfmoêrbezieboom in Brazilid, Mexico en op de Antillen, dat men tot
verfstof en ingelegd werk gebruikt; in den
handel treft men twee soorten daarvan aan :
het c u b a en t a m p i c o-hout ; ook hongaarsch geelhout, eene verfstof van eenen in
Hongarije wild wassenden struik (rhus cotinus); — fustine, f. het kleurende bestanddeel van 't fustiekhout..
fustigeeren, f. mid.lat. (van fustis
;

;

;

knuppel) geeselen, afrossen ; — fustigátie (spr. tie=tsie), f. de geeseling.

Fustine, z. ond. fustiekhout.
Futaille, f. fr. (spr. futálj' , oudfr. fit-
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bruidegom ; — futüra, lat. of future,
fr. f. de aanstaande, verloofde, bruid; —
futurítie (spr. tie tsie), f. barb. lat. de
toekomstigheid, het toekomend aanzijn, de

staille, van 't lat. fustis) een groot ti at ; een
vat over een ander vat heen, voervat.
futiel, adj. lat. (futilis, e) nietswaardig,
onbeduidend, armzalig, voddig, nietig; —
futiliteit, f. (lat.. fut'ilitas) nietswaardig beid, nietigheid, erbarmel jkheid, armzaligheid, nietsbeduidende zaak.
Futurum, n. lat. (ficturus, a, um, toekomstig) Gram. de toekomst of toekomende
tijd; futurum exáctum, de voleindigde toekomst, tweede of samengestelde toekomende
tijd, vgl. t e m p u s ; in futurum of pro /'u
tiro, voor de toekomst, voor het vervolg,
ad futuram memoriam, tot toekomstig aandenken of latere gedachtenis; — futur, m,
fr. (spr. futuur) de aanstaande, verloofde,

wording.

G, verkorting van genius, genus, gratia,
gloria, gummi (zie die woorden); -- gen. of
genit. = genitivus, z. e a s u s ; -- pl.
gulden ; — J. m. of gl. m. of glos. mem. _
gloridsae memor)ae (z. ald.); — gr. = groot
(z. ald.); — Gr. = granum, grein; -gran. = granola, korrels ; — gr. m. _
grosso modo, grof gesneden, gestooten, enz.;
— ptt. = guttae, droppels.
Gaas, n. (van 't fr. gaze; oorspr. van
de stad G a z a in Syrië) een licht, dun, opengewerkt weefsel van garen, zijde, enz., sluijerdoek, floersdoek ; — gazeeren, omsluijeren, met gaas, floers, enz. overtrekken,

1518; ook zoutpakhuis, zoutmagazijn; —
gabella emigratiónis de optebrengen schat
vermogen eens uitlandig gaanden,-tingva'
aftoehtgeld ; g. hereclitlitis of hcrediitaráa, de
opbrengst van eene erfenis.
Gabier, m. fr. (spr. g(tbjé; van gable,
mars van den mast, it. gabbia, eig. kooi, van
het lat. cavia) Mar. de marswachter, de man
op den uitkijk; — gabion, m. fr. Mil.
een schanskorf, eerre mand, die men met
aarde vult om eene borstwering te maken
— gabionáde, f. eene verschansing van
schanskorven.
Gabriël, hebr. mansn.: de man Gods of
de sterkte Gods; naar de latere joodsche
Myth. een der 7 aartsengelen ; volgens de
rabbijnen de doodsengel voor de Israëlieten ;
naar den Talmud de vorst des vuurs en des

-

overgazen.

Gabán, m. (vgl. het ital. gabbáno, eene
soort van overkleed) een regenmantel van
vilt in Turkije ; -- gabanítza, f. de kost
pels van den sultan, des zomers met-bare
hermelijn, des winters met zwarte vossevellen gevoerd (zulk een pels mag niemand
buiten hem dragen).
Gabáre of gabárre, f. fr. (van 't mid
lat. gabbarus, eene soort van zeekreeft, vgl.
c a r a v e 11 e) een klein, breed en plat schip
om de rivieren op te varen ; een wachtschip
tot het viziteeren der in- en uitgaande schepen en het ontvangen der rechten ; een lichter, tot in- en uitladen van groote, diepgaande schepen ; eene modderschuit; een
klein slagnet der visschers; -- gabarot,
m. een kleine lichter.
gabélla, mid.lat. en it., of gabelle, fr. f.
(provene. en sp gabela, hetzij van 't zelfde
arab. woord als het spaansche alc..abála, hetzij
van 't angels. gafol, gaful, eng. gavel, mid.
lat. gabalum, pabulum, gablum, van 't angels.
Bifan, goth. giban, geven), Jur. de indirecte belasting, impost, opbrengst ; in Frankrijk de _zoutbelasting sedert Philips V. in

Fuzie, f. (lat. (fusTo, van fund re, gieten) de smelting, het gieten, het gietsel,
inz. het ertsgietsel, het metaalgietsel ; oneig.
de vermenging, samensmelting van partijen,
stelsels, verschillende klapsen der maatschappij ; -- fuzionist, m. nw.lat. die het
stelsel van ineensmelting aankleeft.
Fwer, in. eene chineesche zilvermunt,
11- m a s.
Fy, f bij veeartsen : zeker huiduitslag.
Fycósis, f. Med. de haarworm der oog
-ledn.
Fyrk, fyrke, m. eene deensche kopermunt
(leensche rijksdaalder,
TV
z. daalder.

=

--

donders.

gacheeren (spr. gasj—), fr. (gácher, v.
't oudhoogd. wascan, wasschee) eig. kalk
beslaan ; slecht schilderen, kladschilderen ;
beneden den prijs, de markt verkoopen ; gaeheur, m. een kladder, kladschilder;
een prijsbederver.

Gachupines, pi. sp. (spr. gatsjoe—),
z. v. a. ebapetones, z. _ald.
Gadoliniet, z. y t t e r i ei.
Goea of gea, f. gr. (gala, gé) de aarde;
Myth. de godin der aarde, moeder en gemalin van Uranus, in het Latijn T e l l u s geheeten ; — goeistiek, f. de aardkunde,
natuurleer der aarde.
Gaels, Gaelen, m. p1. (een andere
vorm van den volksnaam Kelten, Celten) de
overblijfsels van eenera weleer wijd verbreiden volksstam (de Celten) in de westelijke
deelen van Europa, in het fransche KleinBretagne, in Hoog - Schotland, Wallis, het
eiland Man en in Ierland; — gaelisch,
38
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gaelsch, n. de taal, welke door dien volks
gesproken wordt, een tongval van het-stam
celtisch, onderverdeeld in e r s i s c h, de taal
der iersche boeren, en c a l.e d o n i s c h, die
der schotsche bergbewoners of Hoogschotten.
Gagaat, gagaath, m. of gagaathkool (gr. en lat. gagdtes, van G á g a s, eene
rivier en stad in L`cië, waar men hem inz.
vond), zwarte barnsteen, slakkig aardpek,
pekkool, eene soort van steenkolen.
Gage, f. fr. (apr. gaazj'; it. gaggio, v.
't midlat. gadium, vadium lat. vadirnonium, borgtocht, pand, V. 't goth. vadi, oud hoogd. wetti, pand, handgeld, loon, wedde)
het onderpand of pand ; inz. het loon, dienstloon, de bezolding; van soldaten : soldij,
ga g i e; gage d'amitié, een vriendschapspand,
geschenk der vriendschap; gage d'amour
(spr. — damrér), minnepand, geschenk der
liefde ; — gageeren, bezoldigen ; ook
wedden, eene weddingschap aangaan ; —
gageering, f. (spr. ga -j—) de bezoldiging ; — gageLOre, f. (spr. gazjiiur') de
weddingschap; — gagist, m. (spr gazjíést)
een bezoldigde, in eens anders soldij staande,
zonder eig. zijn dienaar te zijn.
Gagliárde, z. gaillarde.
gagné, fr. (spr. ganjé; van gagner, winnen, oudfr. gaigner, provene. gazanhar voor
gadanhar, it. guadagnare, v. 't oudd. we-idan6n, jagen, bejagen, weiden) gewonnen ; —
gagneur, m. de winner.
Gahniet, z. automolith.
Gaillard, m. fr. (spr. galjar; provenc.
galhart, sp. gallardo, it. gagliardo; vgl. g a 1 a
en 't angels. galtol, Beagle, dartel, moedwillig; volgens Scaliger en Vossius van Gallar,
Gallid) 1) een vrolijke broeder, rare snaak,
slimme vogel; 2) de verschansing op het
scheepsdek; 3) eene kleine soort van druk
brevier (zie-letruschngamode
d r u k l e t t e r s); — gaillarde, fr., of gagliarde, it. f. (spr. galjárde) een voorra.
vrolijke italiaansche dans, ook romaneske
geheeten, als zijnde oorspr. uit Rome; —
gaillardíse, f. (spr. galjardiéz') vrolijkheid, moedwil, snakerij.
gajo, it., en gaiment. (spr. gémán), fr. adj.
(provenc. en fr. gai, v. 't oudboogd. gd/u, nw.
hoogel. jade, rasch, krachtig, hevig) Muz.
vrolijk, lustig, blijgeestig.
Gala, f. sp. (oudfr. gale, v. 't oudhoogd.
geil, angels. (Jal, overmoedig, dartel, weelderig ; geili, trots, praal, pracht ; of van 't
arab. halj, halát, (vrouwelijke) tooi, van daar
ook g a 1 a n, galant, enz.) de hofstaatsie,
het hoffeest; de staatsiekleeding, feestelijke
opschik; — en gala, fr. (spr. an galá) of in
gala, in hof-, pronk- of staatsiekleed, in
't beste pak ; groot gala houden, een
feest met zang, dans, prachtigen maaltijd,
enz. vieren, banketteeren.
Galaktakratie (spr. t-ie tsie), f. gr.
(van gála, genic. gálaktos, melk, en a k ratie, z. aid.) Med. de zogvloed, eene ziekte
der borsten, waarbij de melk van zelve uit-
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vloeit — galaktiek, m. de melksteen,.
melkjaspis, delfbare maansteen ; — galaktisehesis, f. de onderdrukking der zog
-afscheidng;—lktorap,f.beschrijving van het zog; — galaktologie,
f. de leer van het zog — galatometasta'sis, f. de zogverplaatsing; — ga
melkmeter, een door C a~-láktomer,.
d e t de V a u x uitgevonden, naar den arm0 m e t e r gelijkend werktuig om het gehalte
of de vervalsching der melk naar graden te
bepalen vgl. lactoskoop; — galaktophaag, m. een melketer, papeter; — ga
melkvoeding; — ga--laktophgie,f.d
laktophora , pl. melkaanbrengende of
melkopwekkende middelen ; — galaktophóriseh,adj.melkbrengend, melkdrijvend ;
— galaktoplometer, m. roommeter, een
door V o i g t uitgedacht werktuig om het
botergehalte der melk te bepalen; — galaktoplanie, f. de uitstorting van het
zog in het celweefsel of in eenige holte; —
galaktoplerósis, f. de overvloed van het
zog; — galaktopoiésis, f. de zogbereihing, zogafscheiding; — galaktopozie, f.
de melkkuur, het melkdrinken tot herstelling; — galaktopoot, m. de melkdrinker; — galaktopyra, f. of galaktopyr®tos, m. de zogkoorts ; -- galaktornccea, f. de zogvloeijing; — galaktoschésis, z. galaktischésis; —
galaktósis, f. de overgang tot, verandering in melk of zog ; — galaktotrophie,
f. de voeding met melk ; -- galaktozemie, f. het zogverlies; — galakturie,
f. het melkwateren ; — galaxi.e, f. de
melkweg aan den hemel.
Galam—boter, f. (naar het afrik. rijk
G a l a m in Senegambia) een boterachtig smakelijk plantenvet uit de vruchten van
een' afrik. boom, ook b a m b o e k- of barnbarra-boter geheeten.
Galán, m. sp. (vgl. gala), fr. galánt,
m. een minnaar, vrijer, verliefde; — ga
fr. (it. en sp. galante; vgl. gala)-lánt,adj.
smaakvol gekleed, getooid, net en silerlijk ;
aardig, hoffelijk, beleefd, wellevend, gedienstig, voorkomend, inz. jegens het vrouwelijk
geslacht; verliefd, minneziek; galante
s t ij 1, Muz. z. v. a. wereldlijke stijl, in tegenst. met den geestelijken of kerkelijken ;
— galanterie, f. 1) opschik of sieraden,
van daar galanterie - waren, voorwerpen, koopgoederen tot tooi, opschik, genoegen; galanterie -kramer, een koopman
in zulke goederen ; 2) hoffelijkheid, beleefd
dienstvaar-heid,kscvrouwneig,
voorkomendheid omtrent vrouwen;-dighe,
ook een geschenk uit beleefdheid; 3) minnehandel, boeleering; liederlijkheid; van daar
galanterie-zonden, galanterie -ziekt e n of venerische ziekten ; - — galant
nl. (spr. galantóinrn') een fijn-home,
beschaafd man, man naar de wereld, iemand
van geregelde en beschaafde levenswijze ; —
homme galant, m. (spr. omm'galán) een
;

;
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verliefd man, saletjonker ; ook galantin
(spr. galantén); — galantizeeren, den
verliefde, den ootmoedigen vrouwedienaar
:spelen ; — galantine, f. een tusschengerecht van gespekt hoeudervleesch : ook een
met hoendervleesch gefarceerde kalfskop ; —
galantismus, n. barb. lat. de schijnkunde,
oppervlakkige wetenschap, die alleen berekend is op figuurmaken.
Galanga, f., z. v. a. gal g a n t, z. ald.
Galant, galanterie, enz., z. ond .
galan.
Galatéa, f . gr. Myth. eene Nereïde, die
den herder A e i s beminde, maar den cycloop
Polyphémus versmaadde.
Galatíne, z. v. a. gelatine (z. ald.).
Galaxie, z. ond. galaktakratie.
Galbanum, n . (lat. galbanum, gr. chalbáné, hebr. chelb'nah, waarsch. van chalab,
vet zijn, of van chelbón, Aleppo, en dit v.
chéleb, vettigheid, vruchtbaarheid) moederhars, eene harsachtige, genees- en heelkrach
gom, die door insnijding uit eene kaapsche-tige
plant (galban. gomeppe, L.) wordt verkregen.
Galeankon, m. gr. (van galéé, wezel,
kat, en ankón, r!e arm) Med. de katten- of
wezelarm, zekere wanstaltigheid van den
arm, uit eene onregelmatigheid van het
schoudergewricht ontstaan ; — galeanthropie, f. de kattezucht, de waan van
eenen mensch, dat hij in eene kat is veranderd.
Galeas, z. ond . galei.
galeiitum exordium, n. of galedtus prológus, m. lat., z. prologus gal—.
Galei, f. (it. en oudsp. galea, provenc.
galea, gale, galeya, fr. galère, sp. en it galéra,
hoogd. galeere, mid.lat. galea, galeide; vgl.
't arab. chaltjah, bijekorf en groot schip ;
anderen hebben 't afgeleid van 't lat. gala,
helm, als scheepsteeken op den voorsteven
geschilderd ; vgl. ook het gr. gaulos, vrachtschip, lat. gaulus, fluitschip) een roeischip
met laag boord en 2 masten, 2 0 à 22 vadem
lang en 3 breed, reeds in de oudheid be-

kend en de eenige soort van oorlogschepen
in de middeleeuwen; — galei is ook de
naam van het houten plankje, waarop de
letterzetter de regels uit den zethaak overbrengt ; alsmede die van een langwerpig
destilleerfornuis, eene soort van reverbereeroven ; — galeislaven, de roeijers der
galeijen, waartoe de Turken en barbarijsche
roofstaten meest gevangene Christenen, de
staten aan de Middellandsche zee, inz. Frankrijk en Italië, misdadigers gebruikten ; —
galeistraf, eene der zwaarste in Frankrijk
en andere zeestaten, die den misdadigers
vroeger de galeidienst oplegden, maar hen
thans, na afschaffing der galeijen, tot vestingbouw, havenarbeid, enz. veroordeelen ; --- galeas, galjas, f. (it. galeazza, fr.
galéace) 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 ; — ga-
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leïde, f. eene kleine galei — galjoen.,
;

n. (sp. galeon, m., it. galeone, fr. galion,
mid.lat. galeo, polio; vgl. het turk. kdlioen,
groot zeeschip) eig. eene groote galei ; een
spaansch zilverschip, groot koopvaardij- en
oorlogschip, inz. om het zilver, enz. uit
Amerika te halen ; ook het voorste gedeelte
van het schip, waar matrozen en soldaten
hun verblijf hebben ; — galjoenist, m.
die handel drijft door middel van galjoenen,
in tegenst. met den f l o t t i s t; --- galjoot,
f. (sp. galeote, fr. galdot, it. galeotto) de
roeijer op eene galei; ook (it. galeotta, fr.
galiote) een vaartuig met éénen mast, klein
roeischip, halve galei; ook een vrachtschip
van 50 tot 300 tonnen; z. ook bombar
-dergaljotn.
bom.
Galéna, f . Chem. zwavellood, loodglans,
glazuurerts.
Galenist, m. Med. een aanhanger van
G a 1 é n u s, een' beroemden oud -griekschen
arts; ook werd eene partij der nederl. Doopsgezinden, naar haren leeraar Galenus de
Haen, Galenisten geheeten; — galënische aderlating, eene tot flaauw
wordens toe^'drevene aderlating; --- ga-

lénische medicamenten, galenica (reinedia), n. pl. eenvoudige, of eenvoudig be-

reide geneesmiddelen ; — galenísmus, m.
de grondstellingen en geneeswijze van den
oud-griekschen arts Galenus.
Galenok , russ. (van 't eng. gallon gevormd) eene russische wijnmaat w ed r o of emmer, bevattende 1,53 6 liter.
Galeomachie, f. gr. (van - gal, kat)
de kattenoorlog ; — galeomyomaehie,
f. de katten- en muizenkrijg, een komisch
heldendicht van Theodorus Prodrómus, eene
navolgingvan de batrachomyomachie.
(z. ald.).
Galéra, f . sp. eigentlijk eene galei (z.
ald.); ook eene soort van met linnen bedekte,
van voren open reiswagen in Spanje.

Galerie, galerij, z. v. a. gallerij.
Galérne, f. fr. (provene. galerna, sp.
galerno, v. celtischen oorsprong ; vgl. het
iersch gal, eene windvlaag) een koude noord

Frankrijk.

-westnid'N.Wva

Galeropie, f. gr. (van galerós, verlicht, en óptein, zien) Med. het ziekelijke
helderzien, waarbij al de voorwerpen als
in eene heldere en deels luisterrijke ver
-lichtngomdrjve.
Galét, m. fr. (spr. galè) steenen van
allerlei gedaante en aard, strandkeijen, kittelsteenen, die door de zee worden aangespoeld; het keistrand zelf; ook kristallen,
die daarin soms gevonden worden.
Galétte, fr., of galétta, it. f . (provenc. galeta, sp. galleta) eig. eene vlade, een
ronde en platte koek ; slechte vlokzijde, ongesponnen zijdeafval.
Galgánt, m. (in 't later gr. en lat.
galánga, v. 't arab. chalandsjan, perz. choelandsján, chávalindsján, v. 't arab. chalandsj,
perz. choelandsj, een boom, waaruit vaat-
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werk gemaakt wordt) eene oostindische plant
en haar aromatische wortel, die een voor
-treflijk
middel ter spijsvertering is.
Galiankónen, m. pl. gr. wanstaltige
menschen, met korte armen en kromme beenen.
Galimafrée, f . fr. gehakt vleesch met
pepersaus, eene soort van f r i c a s s e; ver
-warde
rede, wartaal.

Galimatías, fr. of gallimatthías,
m. (ontstaan uit een in 't latijn gevoerd pleidooi over eenen haan, waarbij een der advokaten, in plaats van gallus Matthiae (de
haan van Matthias), telkens zeide galli Matthias (de Matthias van den haan) derhalve,
woordverspreking, wirwar van woorden, onverstaanbaar, verward gesnap, onzin, brabbeltaal, kramerlatijn.
Galióndsji –aga, m. turk., de opziener of bevelhebber der matrozen.

Galioníst of galjoenist, z. onder
galei.

Galipot, m. fr. onzuivere, vaste terpentijn uit het hout der na aldboomen of
kegeldragenden, door de natuurlijke verdamping van zijn oleum essentiiile beroofd.
Galitzen steen, nn. witte vitriool of
zinkvitriool, zuu avelzuur zink.
Galiváten, p1. oostindische vrachtschepen .

Galjoen, galjoot, enz., z. ond. galei.
Galla, z. gala; — gallaten, z. ond.
galluszuu r.

Gallas, pl . (v. galla, aanvallen) een ver
verspreid negervolk in Afrika.
Galláta, it. het halen van al de sla
i z e t s p e 1, door twee der drie-genihtr

spelers ; --- gallatóne, m . de partij, waarbij
al de trekken door één' speler gemaakt worden.
Gallégo, m. sp. (spr. galjégo) een Galliciër ; van daar : de van Gallicië afwaaiende noordwestenwind, warme avondwind.
Gallen, f. pl. kleine gezwellen of blaren
aan de uiterste leden der paarden ; de uit
aan boomen en planten (inz. van-wasen
den eikenboom), die bun ontstaan aan insecten verschuldigd zijn ; de opgevulde plaatsen in gegoten metaal ; -- gallen, in
ververijen : door een afkooksel van g a l n 0ten halen, een galnotenbad geven.
Gallerij, f. (mid.lat. galeria, it. galleria, 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
iich daardoor van de zaal onderscheidt, dat
zij ten minste driemaal langer dan breed
is; de overdekte gang in een gebouw, tral ie- of bekkengang; de gang, door welke de
verschillende vertrekken gemeenschap hebben , z. v. a. corridor: — de schilderij zaal of -gang, vorstelijke verzameling van
schilderijen ; oneig. eene geschiedenis, een
verhaal, enz., waarin veel portretten voorkomen, beeldengallerij ; Mil. een lange, smalle
gang naar de buitenwerken, mijngang; ook
een onderaardsche gang der bergwerkers;

---
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Mar. het uitstek of open balton 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

beoordeelen ; gallerij van Rubens,
schilderijen, waarin Rubens de geschiedenis
van Maria van Medicis heeft voorgesteld.
Galliámbus, m . gr. (vgl. j a m b u s), pl.

galliámben of galliambisehe ver zen, liederen, welke de Gal 1 i, priesters
van Cybele, bij hunne offers zongen in eene
versmaat, die uit een' anapwstus en tribrachys bestond ( `- .-- — -- -.- `- : o n beg r ij p e I ij k e r).
Gallicinium, n. lat. (van gallus, de
haan, en canere, zingen) het hanegeroep,
de morgenschemering, de dageraad.
Gallië, n . (lat. Gallia, f.) Frankrijk; —
Gall^.ër, (lat. Gallus, p1. Galli ; fr. Gaulois), eig. de naam der oudste (celtische)
bewoners van Frankrijk ; voorts in 't algemeen Franschman, . oude en nieuwe Franken ; — gallicaansch, adj . fransch, (alleen van de kath. kerk van Frankrijk gebruikelijk) : de g a l l i c a a n s c b e kerk, die
zich van de moederkerk alleen door de
grootere onafhankelijkheid van den pauselijken stoel onderscheidt) ; — gallieísmus, m. een fransch taaleigen, eigenaardige fr woordenschikking of uitdrukking;
de gebrekkige navolging van zulke zegswijzen in eene andere taal: — gallieomna
gallomanie, lat.-gr. de zucht of
-nieof
overdrevene liefde voor al wat fransch is;
— gallomaan, m. een overdrijvend bewonderaar van al het fransche; —gallobataafsch , adj. Fransch-nederlandsch ; — gallophilus, m. een Franschen- vriend, vriend

der franschen.
Gallieten, z. ond. g a 11 u s z u u r.
Gallimatthias, z. g a l i m a t i a s.
Gallinacéën, pl. lat. (.gallinaceae, van
gallinacéus, a, um, hoenderachtig, gallina,
hoen, hen) hoenderachtige vogels.
gallionísmus, n. onverschilligheid omtrent onderscheid in godsdienst (zoo geheeten naar den rom. proconsul G a l l i o, die
den apostel Paulus tegen de Joden in bescherming nam, dewijl men uit Handelingen XVIII, 12 volgg. verkeerdelijk opmaakt,
dat bij hem heidendom en jodendom even
veel golden) z. v. a. indifferentismus;
— gallionist, m. een onverschillige omtrent godsdienstgeloof , indifferentist;
ook z. v. a. galjoenist (z. ond. galei).
Gallísmus, n. de hersenschedelleer van
Dr. G a 11, volgens welke de verstandsaanleg en
gemoedsneigingvan den mensch uit de gesteldheid van zijnen schedel wordt opgemaakt.
Gallitziniet, m. Min. geoxydeerd ijzer
-houdentiam,pSsrontdekt door prins Gallitzin.
Gallo, m. eene oostindische munt, ongeveer 4 gl.
Galloche, f. fr. (spr. galósj'; it. galo-

GALLOMAAN
scia, sp. galocha, mid.lat. galochia, van 't
lat. gallica, stil. soléa of crepida, gallisch

schoeisel) oorspr. houten schoenen, klompen; gew. overschoenen.
Gallomaan, gallomanie, z. ond.
Gallië.
Gallon, m. eng. (v. 't oudfr. galon, jalon, mid.lat. galo, galona) eene engelsche
inhoudsmaat, naar de jongste wetsbepaling
— 4, 5 4 3 4 6 liter ; zij is verdeeld
omtrent =
in 4 quarters en 8 pints; een peck
heeft 2, een b u s h e 1 8 gallons.
Gallophilus, z. ond. G a 11 i ë.
Gallus–zuur, f. nw.lat.-nederl. (van
't lat. galla, galappel) een in de galappels vervat zuur; — gallaten, pl. galluszure zou
pl. versteende galappels.-ten;—gali,
Galmei, m., z. kalamijn.
Galnoten,f. pl. kleine knobbels, als uit
vele eikensoorten, ontstaan-waseniz.op
door een insect (cynips quercus folii), en
waarvan men zich tot zwart en bruin ver
alsook tot het maken van den gewo--wen,
nen schrijfinkt bedient.
Galon, f. fr. (it. galone, v. gala, z.
ald.) een lintvormig weefsel van goud of zilverboordsel, eene tres; — galoneeren,
met zulk boordsel beleggen, omzoomen.
Galop, ni. (fr. galop, it. galoppo ; waar
1 o o p e n, Both.-sch.orpduitvan
gahlaupan) de springloop, snelrid, snelste
ren van een paard -- galopeeren, met
sprongen loopen of rijden, rennen, voortjagen ; — galopade, f. een zeer snelle
dans, springdans; — galopin, m. (spr.
—pèn) een loop-, keuken -, postjongen, bood
te paard ; ook voorheen z. v. a.-schaper
ordonnantie -officier bij eenera generaal.
Galoubet, n. fr. (spr. galoebè) Muz.
een klein fluitje met 3 gaten, zeer gemeen
in Provence, trommelfluitje.
Galvadonésme, f. een werktuig of
toestel om verstikten of verdronkenen in
het leven te roepen ; -- galvanísmus,
n. de leer van G a l v a n i, galvanlsche prikkel, spierprikkel, metaalprikkel op spieren
en zenuwen, eene soort van elektriciteit, die
zich enkel door de eigene wijze harer opwekking van de gewone elektriciteit onder
i in-scheidt,orpfCaIvn
1791 te Bologna ontdekte (door hem ver
keerdelijk zoo geheetene) dierlijke elektriciteit of aanrakings- elektriciteit, die zich
zonder wrijving vertoont, wanneer men een
aantal platen van twee verschillende metalen, b. v. zink en koper, beurt om beurt,
met bevochtigde bladen van bordpapier, lappen laken, enz. daartusschen, over elkander
legt, enz. ; zulk een door Volta veel ver
samenstel heet ook eerre V o 1 t a--betrd
sche kolom of batterij; -- galvánisch, adj. tiet galvanismus of den metaalprikkel betreffende ; --een ligchaam in den toestand brengen, dat het die elektrische verschijnselen
toont en gewaar wordt; — galvanogra;

--
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phie, f. de aanwending van den galvanischen stroom tot het etsen van platen ; ook
de door von K o b e l l te Munchen gevondene methode om op metaalplaten met eene
eenigszins lijvige en verheven staande verw
te schilderen en dan de plaat galvanoplas
te copiëeren, waardoor men eene plaat-tisch
verkrijgt, die de teekening verdiept vertoont,
en dus verder kan afgedrukt worden ; --galvanomagnetísmus, n. de verbinding der galvanische en magnetische uit
elektrornagnetismus ; —-werksln,z.va
galv anometer, m. of galvanostroop,
n. een werktuig om de kracht van de werkingen der galvanische kolom te meten ; --galvanoplastiek, f. eene door J a c o bi
te Petersburg omstreeks 1836 uitgevondene
handelwijs, om op den galvanischen weg
oplossingen van metaalzout zoodanig te ontbinden, dat zich liet metaal aan den negatieven pool of een daarmede verbonden geleidend vlak vast en samenhangend afzet ;
men verkrijgt door die verrichting afdrukken of vormen van eenig voorwerp, dat met
den negatieven pool is verbonden, of wel
men wendt haar aan tot vergulden, ver
galvanopunctuur,-zilvern,.;—
f. aanwending vau het galvanismus in ver
-bindgmetacupr(z.ld);galvanostegïe, f. de aanwending van
den galvanischen stroom tot het neerslaan
der metalen op een ligchaam, waarop die
nederslag blijft, gelijk b. v. bij verguldingen.
Gam, eene perz. lengtemaat van 3
schreden.
Gainaches, z. e a m a e li e s.
Gamaliel,hebr. mansn.: Gods vergelder.
Gamander, in. (mid.hoogd. gdmandrë,
fr. cgermandrée, it. calamandrea, sp. camedna, v. 't lat. cliainaedrys, gr. chamaidrys,
d. i. eig. aardeik) een plantengeslacht, waartoe het slagkruid, kattekruid, enz. behooren.
Gannbade, f. fr. (van 't it. gamba =
fr. jambe, been, oudsp. camba, v. 't eelt.
cam, carob, gebogen, gekromd, gr. kamj)é, krom rning, buiging) een luchtsprong, vreugde
kindersprong, hokkesprong, kromme-sprong,
sprong; ranch besluit; uitvlucht; -- gambadeeren (fr. rumbader) kromme sprongen maken ; allerlei dolle streken uitvoeren;
-- gambarón, m. iemand, die dikke,
geheel ronde beenen heeft ; bijnaam van
R o b e r t, hertog van Normandije ; — gainbe, f. it. (viola (ii gamba) de knieviool, de
basviool, die ramen roet de knieën vasthoudt,
z. v. a. violoncel ---. gambíst, in. een
gambespeler , -- gambétte, f. een naar
den kievit gelijkende (langbeenige) vogel
van Europa en Erika ; -- gambit, m.
fr. (waarsch. van t it. dare it gambetto, d.
i. iemand eert 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, gaminahoej a, ook ga-
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mahé, gamaheu, benamingen, onder
welke eene soort van speksteen (ook de
onyx) voorkomt, die, met figuren besneden,
bij de Indianen tot amulet diende (de woorden c a m a i e u, c a m é e (z. aid.) zijn van
deze afgeleid) .
Gamelión, m. gr. (van garèin, trouwen) , de 7de maand van bet oude attische
jaar van 10 jan. tot 6 febr., waarin de
meeste huwelijken gesloten werden ; men
riep dan inz. Jupiter en Juno onder den
naam van G a m e li u s en G a m e l ia, als
huwelijksstichters, aan.
Gametrie, z. g e m a t r i e.
Gamin, m. fr. (spr. gamèn) loopjongen, keukenjongen ; straatjongen.
Gamma, n. gr. naam der G (j', Y)
benaming van het oude toonstelsel van Guido,
omdat liet met G begon ; van daar gamme,
f. fr. Muz. de toonschaal, toonladder, z.
S e a 1 a ; ook N. H. een nachtvlinder met eene
gouden grieksche G op eiken bovenvleugel.
Gammarolíth, m. (gr. kámmaros, lat.
cammarus, gammarus, midlat. gambarus, sp.
gambaro, it. gambero, kreeft) de kreeftsteen ;
— gammarologie, f. de .kreeftkunde,
leer van de kreeften en in het algemeen
van de schaaldieren.
Gamme, z. ond. gamma.
gamogástrisch, adj. gr. (van gámos,
bruiloft, huwelijk) N. H. met vele samen
gamologie, f.-hangedijrstok;gr. eene verhandeling over het huwelijk) ;
-- gamonomie, f. de kennis der huwelijks- of bruiloftswetten ; — gamopetáliseh , adj. Bot. met samenhangende
bloembladeren ; — gamosepálisch, adj.
met veelvoudige stijltjes.
Ganache, f. fr. (spr. ganásj', it. ganascia; vergrooting van 't lat. gena, wang)
het onderste kakebeen van een paard ; ook
een domkop ; -- ganachie, f. en ganachí,smus, n. de domheid, stompzinnigheid.
Gandsoer, n. het godsdienstboek der
Boeddhisten (vgl. Boeddha, enz.)
;

ganeeren, z Bane.
Ganeónen, pl. lat. (ganeónes, van den
sing. ganeo) zwelgers, brassers, doorbrengers.
Ganésa, m. ind Myth. de god der wijs
zoon van Sjiva en Parvati; hij-heid,
wordt voorgesteld als een kort dik man met
een olifantshoofd en vier handen.
Ganfen, joodsch-duitsch (v. het hebt.
gánabh) stelen ; — ganfer, ganf, m. de
dief ; ganfe, f. de diefegge.
Ganglion, n. gr., pl. ganglien, Anat.
peesknoop ; Chir. een hard pijnloos gezwel
van de grootte eener hazelnoot ; overbeen,
kraakbeenig uitwas ; ganglia lymphatica, watervaatklieren, watervaatknopen; ganglia ver
peesknopen ; — gangliltis of gan--vósa,
glionitis, f. peesknoopontsteking.
Gangrtena, f. gr. (gángraina) Med. het
koudvuur, eene onvolkomene of gedeeltelijke
versterving ; — gangreenescéntie (spr.
t=(s), f. nw.lat. de overgang tot koudvuur;
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— gangraaneeren, door koudvu or aangetast worden ; — gangreeneus, adj. koud
-vurachtig.

Ganivet, n. fr. (spr. ganiwè ; provenc.
canivet, verklw. v. 't fr. cans f, pennemes, v.
't ijst. kni fr, angels. cn) f, nw.hoogd. knei f,
kneip; nederl. k n ij f ; van 't lat. canna, sp.
capo, riet, wegens het rieten heft) bet snij

-mesjdrwonhl.

Ganjawas, pl. kleine turksche vaartuigen.
gano, fr. (oorspr. misschien het sp. gano,
ik win, ganar, winnen, vgl. gagné) in 't omherspel : laat den slag loopen ; — ganeeren, den slag laten loopen.
Gant, f. hoogd. (v. 't lat. quanti, hoe
boog, hoe duur ? fr. encant, encan, m., it.
incanto, mid.lat. inquantum, incantum, d. i.
voor hoe veel, hoe boog? v. a. van het lat.
incantáre, wegens het opentlijk uitroepen)
de openbare verkoop aan den meestbiedende,
verkooping bij opbod, veiling inz. bij onvermogen an betaling eens schuldenaars (concours), z. v. a. auctie; --- gapten ,
openbaar bij opbod verkoopen, veilen.
Gantan, n. gewicht en maat in O.Indië
inz. op Java voor peper gebruikelijk, doende
3 oude ponden of omtrent 12 kilo; niet te
verwarren met een ganting, een gewicht
dat inz. voor rijst dient en ongeveer met 7
kilo overeen komt.
Gantelet, m. fr. (spr. gant'lè ; v. Bant,
handschoen, it. guanto, mid.lat. wantus, zw.
en deensch vante, nederl. w a n t) een strijd
een zwachtel, die de-handscoe;Cir.
gansche hand omwikkelt, pantserhandschoen.
Ganymédes of Ganymeed, 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.
Ganza, m. eene rekenmunt in Pegu
van tin en koper, omtrent = 8 centen.
Garamantiet, m. de oude naam van
den agaat.
Garamond, z. ga r m o n d.
garancage, f. fr. (spr. garansaazj'; v.
garance, meekrap, mid.lat. garantia, sp. granza) het verwen met meekrap ; — garanceux, m , of garaneée, f. de andermaal
bruikbare verfstof, die men uit de reeds
tot verwen gebruikte krap heeft getrokken ;
— garancine, f. een uit den meekrapwortel getrokken praeparaat, dat de verfstof in zuiveren vorm bevat ; — garaneeeren, met meekrap verwen, krappen.
Garant, m. fr. (spr. flarán ; oorspr.
guaran , provenc. guaran, guiren., it. quarente, inid.lat. warens, oudhoogd. werent,
oudfriesch werand, warend, waarborg, v. 't
oudhoogd. wërén, waarborgen) de borg, waarborg, goedspreker, die zich verantwoordelijk
stelt voor de daad van een ander of van
zich zelven ; — garantie (spr. t=ts), f.
de waarborg, borgstelling, borgtocht, verze-
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ga-

ranteeren (fr. garantir), doorgaans garandeeren, borg blijven, borgtocht stel-

zèn) magazijnmes ster ; — garde-manche, m. (spr. —mánsj') overmouw, morsmouw ; -- garde–manger , m. (spr.

len, waarborgen, voor iets instaan, goedspreken ; — garantísmus, n. het waarborgstelsel, een door F o u r r i e r voorgeslagen
grondslag van staatsinrichting.
Garas, garras (uit het duitsch groschen, ontstaan), hongaarsch, voor gros e h e n,
groot (eene munt), 6 cents.
Garavelen, pl., z. v. a. ca r a v e l1 e n (z. aid.).
Garbelage, f. fr. (spr. —laazj') Kmt.
in Frankrijk eene belasting op koopwaren,
inz. op goederen, die uit Marseille naar de
Levant worden gezonden.
Garbo, m. it. en sp. (van 't oudhoogd.
garawi, garwi, sieraad, tooi, v. garawan,
bereiden, tooijen) aanvalligheid, sierlijkheid;
con garbo, Muz. bevallig, sierlijk.
Garce, f. fr. (spr. gars' ; inid.lat. garcia, oorspr. meisje, dienstmeisje) eene liederlijke deern, hoer ; ook eene maat en gewicht, z. g a r s a ; — garcon, m. (spr.
garsón) een vrijgezel, ongehuwd man, vrijer,
knaap, jongen ; ook oppasser, bediende in een
koffijhuis, logement, enz., jan ; garcon de
boutique (spr. —boetiék'), de winkelbediende;
en garcon (spr. án--) 1 e v e n, ongehuwd,
als vrijgezel leven ; -- garconnière, f.
(spr. garsonjér'), een jong, lichtzinnig meisje, allemansvriendin ; -- gareonneeren,
met schandjongens gemeenschap hebben.
Garde, f. fr. (it. en sp. guarctia, oorspr.
uit het oudhoogd. uarta, wacht), de wachter; de wacht, inz. de lijfwacht van eenen
regent; de beroemde lijfwacht van Napoleon,
onderscheiden in oude en jonge garde,
gevormd vcór en na den slag bij Moskwa ;
in ruimer beteekenis : uitgelezene manschap
van allerlei wapens als afzonderlijke leger
garde a chevat (spr. gard' a sj'wat),-afdeling;
de ruiterwacht; garde du corps (spr. —kor),
de lijfwacht ; — garde avancée, buitenste
wacht, voorpost; — corps de garde,
z_ c o r p s ; -- gardiaan, z. oud. g u a rd i a ; — gardist, m. lijfwachter, man van
de garde ; — gardeeren, fr. (garder)
bewaken , beschutten , beschermen, dekken,
hoeden, wachten, bewaren, behouden ; prenez garde, wacht u, wees op uwe hoede ,
wees voorzichtig ; gardez (spr. gardé), pas
op ! neem in acht, b. v. la reine, de koningin ! ' in 't schaakspel; gardez-vous (spr.
—woe), wacht u ! garde boutique, f.
(spr. — boetiek') winkelwacht, d. i. verlegen
waar — gardechampêtre, m. (spr.
—sjanpètr') veldwachter, toeziener op overtredingen van jacht en visscherij, koddebeijer;
--- garde–chasse, m. spr. —sjáss') een
jachtloeziener, koddebeijer; — garde-cote,
m. een kustbewaarder, kustwachter; — garde-feu, m. een vuurscherm, ijzeren hek
aan den haard ; — garde–fou, m. (spr.
—foe) leuning aan bruggen, grachten, enz.;
— garde-magasin, m. (spr. —ma pa-

—manzjé) , de spijskamer, etenskas, spinde
— garde– napee, m. wat het tafella
beveiligt, een schotelring, stroobord, enz.;-ken
— garde-robe, f. de kleêrkamer, kieêrkas; de gezamentlijke kleederen; aan hoven:
de kamer der bedienden en der gezamentlijke dienstboden ; de kleedkamer bij een
tooneel; — garderobier, m. (spr. —robjé),
garderobière, hij of zij, die het opzicht
heeft over den kleedervoorraad bij tooneelen,
enz. ; — garde –vue, spr. --wu'), een
oogenscherm, lichtscherm.
pare! fr. (spr. — gaar'), vooru (gezien!)
ruim baan ! berg u ! buk ! enz.; — gare,
f. naam der stations op spoorwegen.
Gargalísmus, n. gr. (v. gargalidzein,
kittelen) Med. het kittelen, inz. het tegennatuurlijke.
gargarizeeren, gr. (gargaridzein) gorgelen ; — gargarísma, n. het gorgel
gargarísmus, n. of gar--water;
garizätie (spr. t ts) f. Med. de gorgeling, het gorgelen.
Gargoerans of goergoerans, pl.
zware oostindische en chineesche zijden stof
-fen
(vgl. gingiras).
Gargóte, f. fr_ (spr. gargott'; van 't oudfr.
gargoter, koken, zieden, bruischen ; anderen
leiden 't af van het duitsche garkoch, gaarkok) de gaarkeuken, het spijshuis; ook een
slecht kosthuis ; — gargoteeren, (fr.
gargoter) , in eene gaarkeuken eten ; —
gargotage, fr. (spr. ---taazj') de onzin
slecht toebereide maaltijd; poespas;-dalijkepot,
— gargotier, m. (spr. gargotjé) een gaar kok, gaarkeukenhouder ; -- gargotière,
f. eene onbekwame, onzindelijke keukenmeid.
Gargouille, f. fr. (spr. gargoelj; van
gargouiller, piassen, morsen) de waterspuwer, een karikatuur-kop, die bij fonteinen
het water uitwerpt; de leeuwen of drakenkop aan dakgoten.
Gargousse, f. fr. (spr. gargoess') Mil.
de kardoes, stukpatroon, de omwikkelde lading kruid voor een kanon.
Gari, n. eerre rekenmunt in O. mie,
= 4000 ropijen.
Garnacha, f. sp. (spr. ch=tsj) een roodti,
zoete en zware wijn uit Aragon en Catalonië.
Garme of k e r m e t, n. een arab. ,ge
-wicht0,3klo.
Garmond of garamond, n. eene
soort van drukletters tusschen d e s s e n d iaan en galjard (z. drukletters), zoo
geheeten naar .den lettergieter Claude Gar a m o n d, gestorven te Parijs 15 61.
garneeren, fr. (garnir. it. guarnire, v.
't angels. varnian, zorg dragen, hoeden, oud
hoogel. warnon, waren hoeden, beschutten,
waarschuwen) voorzien, uitrusten, ommzoomen,
omzetten , beleggen ; overtrekken , voeren ,
stoffeeren; optooijen, met het vereischte toebehooren opschikken; Mar. den scheepsbodem

kering, goedspreking, vrijwaring; —

;
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met eene onderlaag voorzien; ook optakelen;

— garneering of garnituur, f. fr.
(garniture) al wat dient om iets volledig te
maken en te versieren, op te schikken, te
stoffeeren, het toebehooren, de omzetting;
garnituur eener kamer: al hare meubelen, kleeden, gordijnen, enz.; garnituur
van een bed : matras, peuluw, deken, gordijnen, enz.; het beslag, b. v. van een' rotting ; ook een volledig stel van onderscheidene bijeen behoorende dingen, b. v. van
kanten, porselein, diamanten, enz. — garnisair, m. fr. (spr. garnizèr') een soldaat
als dwanginlegering bij achterstallige belastingschuldigen ; — garnizoen, n. (fr.
garnison) de bezetting van troepen, die in
eene stad, inz. in eene vesting, gelegerd is,
ook de plaats zelve van het garnizoen, inz.
vestingen ; de standplaats van troepen ; —
garnizoensdienst, die dienst, welke geen
zuiver militair doel heeft, maar meer met
politie in verband staat, zoo als de wachten patrouille-dienst — garnizoneeren,
in bezetting leggen.
Garnez, m. russ. (poolsch garnec of garniec, pl. garcy, d. i. eig. kookpot) eene poolsche
en russ. inhoudsmaat, = á t s j e t w e r i k, te
Petersburg 3, 2 7 7 0, te Warschau 4 liter.
Garrochon, m. sp. (spr. garrótsjoon,
verklw. v. garrocha, eene soort van werpspies of labs met een haakje, v. garra,
klaauw, proverie. been, knieboog, van 't telt.
gar, been, schenkel, scheenbeen), kleine lans,
die bij stierengevechten gebruikt wordt.
Garrote sp., of garrot, fr. m. (vgl.
het oudfr. garret, nw.fr. jarret, knieboog,
haze, it. garretto, provene. garra, z. g a rr o c h o n) een knevel, korte knuppel, inz. als
strafwerktuig tot verworgen van misdadigers;
ook de doodstraf door verworging ; pakstok;
— garotteeren, fr. (garrotter) kneveien,
sterk binden ; — garrotteurs, m. pl. knevelaars, roovers, die de menschen knevelen.
Garruliteit, f. lat. (garrulitas, van
yarulu's, a, um, snapachtig) de snapachtig
babbelzucht.
-heid,
Garsa, f. de gewichtseenheid in een
gedeelte van 0. Indië, te Madras = 4 5 3 4, 4 4
kilo; ook eene inhoudsmaat voor droge waren, te Madras - 916,97 liter, te Poudichery 366,3 6 liter.
Garter–orde, f. de eng. orde van den
kouseband (van 't eng. woord garter, kou
fr. jarretière, v. jarret, knieboog,-seband,
haze ; vgl. garrote)
Garzette, f. fr., z. v. a. aigrette.
Gas, n. (fr. gaz, waarsch. van duitschen
oorsprong en verwant met g e s t, g e s t i n g;
het eerst door van H e 1 m o n t (gest. 16 4 4)
gebezigd voor den damp, die uit gestende vloei
opstijgt) lucht, luchtsoort, luchtstof,-stofien
luchtgeest, luchtvormige vloeistof, elke onzichtbare, blijvend veêrkrachtige vloeistof;
atmospheeriseh, gas, gewone lucht
mephítiseh gas, (zie ook mephitis),
eene voor de inademing ongeschikte, ver;

;

stikkende, doodelijke lucht, stiklucht; phlogísti s ch of gephlogistizeerd gas,
bedorven, onzuivere lucht, stikstoflucht, stiklucht gedephlogistizeerd gas, van
brandstof bevrijde lucht, zuivere lucht, levenslucht, zuurstoflucht; gas acidi carbonici,
koolzuur gas, koolzuur als geneesmiddel voor
de maag; gas oxymuriaticum, geoxydeerd
zoutzuur gas; — gazifieátie, (spr. t=ts)
f. barb. lat. luchtvorming, luchtontwikkeling;
— gázochemie, f. chemische verhandeling over de gassen ; — gázolitrum, n.
nw.lat. -gr. (fr. gazolitre) , de gasmaat, een
toestel tot onderzoek der geaardheid van het
in een voorwerp vervatte gas ; — gázometer, m. een luchtsoortmeter; ook de
groote ontvangbak of ijzeren kist (20,000
tot 30,000 kub. voeten groot) voor het
brandbare gas in de gasstokerij; nog verstaat
men door gazometer of gasmeter,
bepaaldelijk het kastje, waardoor bet verbruik van gas, ter verlichting van ieder huis
in het bijzonder, wordt gecontroleerd of aan
gazopyrion, n. een lucht -ge-vn;—
vuurtuig; werktuig om gas te ontwikkelen,
z. v. a. t a c b y p y- r i o n (z. aid.).
Gascon, 'm. fr., pl. Gaseous (sp. Gascones, it. Guasconi) of Gasconjers, bewoners der provincie Gascogne in Frankrijk, die
voor grootsprekers en praalhanzen doorgaan;
van daar in 't algemeen voor grootsprekers,
pogchers, windbuilen; — gaseonísmus,
n. Gram. de verkeerde woordvoeging, ook
de eigene uitspraak der Gasconjers ; —
gascógnisch, gascónisch, adj. grootsprekend, pogchend, snorkend ; — gasco
f. grootspraak, windbrekerij, snoeverij,
-náde,
enz. ; — gaseoneeren, snoeven, opsnijden; liegen; een' gasconjischen tongval hebben.
Gaselen, z. g h a s e 1 ; — gasmeter,
enz., z. oud. gas.
Gassa, gassal, eene rekenmunt te
Gambron of Bender-Abassi aan de perz. golf,
1 m a m o e di of ongeveer 2 centen.
Gassátie (spr. t =ts) f. hoogd. (gassation,
van passe, straat). een muziekstuk, inz. voor
blaasinstrumenten, om bij nachtmuziek op
straat uit te voeren ; — gassatiin gaan,
iron. uitdrukking der duitsche studenten voor
langs straat loopgin, rondslenteren.
Gassendismus, n. het wijsgerig stel
Ga s s é n d i in het begin der 16e eeuw.-selvan
Gasteralgïe of gastralgie, f. gr.
(van gastér, buik, maag, genit. gasteros, gewoonl. gastros) Med. de maag- en buikpijn;
— gasteránax of gastránax, m. de
verteringswerkzaamheid der maag ; -- gasteremphráxis, f. de overvulling der
maag, verstopping der maagvaten ; — gasteropóden, z. g a s t r o p o d e n; — ga
adj., maag en darmen be--strenéih,
trefende; gastrenterïtis, f. maag- en
darmontsteking; — gastrepátiseh, adj.
maag en lever le gelijk betreffende; —
gastrieísmus, n. de geneeskundige stel
volgens welke de meeste ziekten uit-ling,
;
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de maag voortspruiten : ook de gastrische
koortsen ; — gastritus liquor, het maagsap;
-- gastriloog, m. een buikspreker ; —
gastrilogie, f. de buiksprekerij ; — gastrimárg, m. een veelvraat, slemper; —
gastrimargie, f. de vraatzucht; -- gastrisch, adj. wat het onderlijf betreft, tot
de maag behoort, b. v. eene gastrisch e
ziekte, eene maag of onderlijfsziekte, uit
onzuiverheden in de eerste wegen geboren,
eene maagkwaal; — gastrísmus, m. de
overvulling der maag; ook uitwerpselen; —
grastritis , f. de maagontsteking ; —
gastroeéle, f. de maagbreuk ; — gastroeóliseh, adj. tusschen de maag en
den karteldarm liggende; — gastroduodenaal, adj. wat tusschen de maag en
den twaalfvingerigen darm ligt, wat die
beiden betreft ; — gastrodynie, f. gr.
maag- of buikpijn, maagkramp; — gastrohysterotomïe, f. de keizersnede ; —
gastroláter, m. een buikdienaar ; —
gastrolatrie,lf. ook gastromance, f.
de buikdienst, overdrevene zorg voor den buik
of de ligchaamsverpleging, verlekkerdheid,
zwelgerij ; — gastroliénaal, adj. (1P maag
en de milt betreffende; — gastrolith,
m. een maagsteen; — gastrolithiasis,
f. maagpijn, door steengin in dat ingewand
veroorzaakt; maagsteenziekte; — gastromalacie, f. de maagverweeking; --- gasstromantie (spr. tie tsie) f. het buikwaarzeggen, bij de oude Grieken eene soort
van waarzeggen uit de figuren van wijdbuikige, met water gevulde en door lichten
omgevene glazen ; — gastromyeus, m.
alvleesch; — gastronoom, m. een kunstkok, kok voor lekkerbekken; een lekkerbek,
smulbroer; — gastronomie, f. de verfijnde kookkunst, de kennis van lekker eten
en drinken, lekkerbekkerij ; — gastropathie, f. het maaglijder ; — gastrophilus , m. een buikvriend , smulpaap,
slemper, brasser, ; — gastropódes, pi.
N. H., buikvoeters, buikkruipers, op den buik
kruipende wormen en slijmdieren ; — gastrorrhagie, f. de bloedbraking uit de
maag ; -- gastrorhaphie, f. de buiknaad ; --- gastrósis, f. elke maagziekte;
-- gastroskopie, f. de onderzoeking van
het onderlijf — gastrosophie, f. de
kunst of leer om de tafelvreugden met wijsheid te genieten ; — gastrosplenitis,
I. de maag- en miltontsteking; — gastrostenÓsis, f. de maagvernaauwing; — ga
f. de buikopening, buiksnede,-stromie,
het opensnijden van het onderlijf.
gastereeren, nederl. met bastaard-uit.gang: onthalen, een gastmaal geven ; eene
smulpartij houden, goede sier maken.
Gastri -- , gastro— , zie onder g a s t eralgie.
Gatemetier, m. fr. (spr. —tjè ; van
gáter, bederven, en metier, z. ald.), een
handwerksbederver, loonbederver. beunhaas,
knoeijer.
-

;
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gauche, fr. (spr. goosj'; sp. gaucho, scheef;
men heeft het ook afgeleid v. het gr. gausós, schuin scheef) links, scheef ; onhandig,
verkeerd, ongeschikt ; à gauche, links, ter
linker hand; — gaucherie, f. een linksch,
onhandig, onbeholpen gedrag, lompheid, ongeschiktheid.
Gauchos, pl. sp. (spr. gá-oe -tsjos ; v.
gaucho, oneffen, scheef, z. gauche, de bewoners der landschappen aan den Plata- stroom
in Z. Amerika, die zich uitsluitend met de
veeteelt bezig houden.
gaudeeren, (lat. gaudere), zich ver
verlustigen; — gaudedmus, laat ons-heugn,
vrolijk zijn, het aanvangswoord en daarom
ook de benaming van een oud studentenlied :
liet gaudeámus ; — gaudium, n. eene
vreugde, verlustiging, pret.
Gauer, Gaueren, liever Geboren,
z. (aid.).
gaufreeren, (spr. go fr—) f. (gakt frer,
van gaufre, wafel) met een warm ijzer of
anderen vorm figuren op eene stof drukken;
stoffen wateren.
Gaultheria, f. eene plantensoort uit de
familie der Erica (z. ald.) . ui eene van
welke (de Gaultheria procumbens) door overhaling eene etherische olie getrokken wordt
(zoo geheeten ;naar G a u 1 t h i e r, botanicus
en geneesheer te Quebeck.
Gausápum, n. lat. (gr. gausapos) eene
dikke, ruige wollen stof, en een daarvan ver
kleed, dat de romeinschen vrouwen-vardig
in den winter droegen.
Gavétte, f. fr., verguld zilverdraad tot
het gouddraadtrekken.
Gavial, m. oostind., eene soort van kro
Indië.
-kodiln0.
Gavotte, f. fr. een kleine vrolijke dans
en de daarbij behoorende muziek (oorspr.
dans der Gavots, bergbewoners vair het
kleine landschap Gap in het fr. departement
der Opper-Alpen).
Gazan a, gazava, of c a s a v a, f.
eene oost-indische zilveren rekenmunt, 1
gl. '20 ct. i 1 gl. 30 ct. courant.
Gazelle, f. (arab. gazál, wilde geit)
eene hertegeit, een zeer slank, vlug, naar de
ree gelijkend dier van het geslacht der a n t i1 o p e n, bij de Oosterlingen een beeld van
vrouwelijke schoonheid.
Gazétte, f. fr., de courant , het
nieuwsblad (it. gazzetta, zoo genoemd naar
eene voorin. veneiiaansche kopermunt g az e t a of gazzetta,, verklw. van 't lat. -gr.perz. gaza, schat, vermogen, geldsom, ter
waarde van 4 centen, als zijnde dit de prijs
van een voormalig ital. nieuwsblad) ; — ook
de leemen omkleeding of het foedraal, waarin
het porselein gebrand wordt ; — gazetier,
m. (spr. azetjé) de nieuwsbladschrijver, courantier ; ook nieuwsventer
•

Gazificatie, gazochemie, gazometer, gazopyrion, enz., z. ond. gas.
Gazon, m. fr. (van het duitsch wasera,
oudd. waso, zode) de zode, graszode, het
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sius, mans- en vr.naam : de vrolijke, laggrasperk ; — gazoneeren , met zoden
beleggen.
chende ; — gelasmus, n. het lagchen,
inz. het kramp of stuipachtig lagchen, zie
Gazophylacium, n. gr. (van 't oor
sardonisch lagchen; — gela--kel(j,
gáza, f. de koninklijke schat, en-spr.ez
skopie, f. het onderzoek en de beschouphylássein, bewaken; vgl. gazette) de
schatkamer, z. v. a. ae r a r i u m ; in de mid- wing van het lagchen, om daaruit het karakter op te maken.
deleeuwen de bewaarplaats der o b l at i ë n
Gelatine, f. fr. (spr. zjelatién' ; van
(z. ald.) in de kerken.
Gazua, f. arab. (port. gazua, gazia, geler, lat. gell re, bevriezen) zjeleistof, een
slijmig vocht, door koking uit celweefsel,
arab. ga zá of rgazd ; vgl. ra z i a) de sla
huiden, pezen, enz. getrokken, dat bij verstaten, inz. die-venjachtidfrkse
welke van Egypte uit wordt gedreven.
koeling eene lillende massa of zjelei wordt
Ge, je, eene lengtemaat in het mon- en bij het droog-worden overgaat tot eene
goolsche rijk = 2 3 à 2 4 meters.
harde , brosse , kleur-, reuk- en smaakGea, z. Gea.
boze zelfstandigheid ; — gelatineus, adj.
Gebelis, pl. uitgelezene turksche troe- zjelei.achtig; -- gelatinizeeren, zich
pen ; ook chineesche tabak.
tot zjeleistof laten brengen, zjelei worden;
Geber, m.pi., Geberen, G u e b é r e n, -- gelée, f. fr. (spr. zjelé'; provenc. gepl. (van 't perz. gabr, en dit van 't arab.
lade, it. gelato), gelei of (naar de uitka fr, kd fir, een ongeloovige ; vgl. c a f a r d spraak) zjelei, het slijmig verdikt, geen g i a o u r) naam door de Muzelmannen
stremd of gestold sap van dierlijke of plangegeven aan het overschot der oude volge- tenstoffen.
Gelbum of Gelfum, n. lat., een
lingen van Zoroasters leer in het eigentlijke
Perzië, vuuraanbidders; ook priesters der pyriet, uit Hongarije, eene soort van marvuuraanbidders, magiërs; bij de Muhameda- kassiet of bismuth; ook de steen der wijzen.
Gelée, gelei, z. ond. gelatine.
nen in ruimer' zin voor ongeloovigen, dwaalGelsomíne, it. (sp. dzjels—) eene kaleerbelijders.
Gecko, m. eene zeer vergiftige hagedis rakterrol in de ital. pantomime en operain Arabië, Egypte, 0. Indië en op de Zuid
buffa, de karikatuur van een ital. dandy.
eilanden.
-ze
Gemara, z. ond. talmud.
Gedal, turk., oorlog op den weg Gods,
Gematrie of g a m e t r i e, f. eene kabd. i. tegen de ongeloovigen.
balistische, mathematische verklaring van
Gedang, m. eene oostindische inhouds- de woorden der h. Schrift, waarbij de letmaat, inz. voor peper, omtrent = 4 kilo.
ters als getallen worden aangenomen ; -Gedékli, m. p1. turk., des sultans eere- gematriseh, adj. wat tot die zoogenaam-,
wacht te paard.
de wetenschap behoort.
Gedrosia, pl. groote, geheel onvruchtGember, f. (mid.hoogd. gingeber, gr.
bare zout- en zandvlakten of steppen in Azië.
dzingeb)ri, dzingiberis, lat. zingiber, zingiGeertrui, z. Geertruida.
bére, arab. en perz. zendschebél, uit het
Géfion of Géfjon, f. noord. Myth. indisch sringawêra, d. i. hoornvormig, van
eig. de geefster, v. 't ijsl. ge fa, geven) eene
sringa, hoorn, en wéra, gedaante) de krui
strenge, maagdelijke godin, de Diana der
wortel van een oostind. gewas.
-dige
Scandinaviërs, welke alle vrouwen opneemt,
Geméllen, pl. lat. (gemélli) tweelindie - als maagd sterven, en aan wie men
gen ; — gemelliflóriseh, adj . Bot. met
invloed op de vruchtbaarmaking en beboupaarswijze staande bloemen ; -- gemelliwing der aarde toeschrijft.
pariseh, adj. tweelingen barend.
Gehénna, n. bebr. (gé hinnoAm), oorspr.
Gemind, n. eene tyrolsche lengtemaat,
het aan den Moloch (z. ald.) tot kinderoffers
iets kleiner dan 2 palm.
gewijde dal Hinnom bij Jeruzalem; vervolgemineeren, lat. (gemináre) verdubbelen, tweevoudig maken ; — geminatie
gens in de christelijke kerktaal (gr. géenna,
lat. gehenna) de hel, hellepoel, het verblijf
(spr. t ts) f. de verdubbeling; - ge
adj., z. v. a. g e m e 11 i-minfórsch,
der verdoemelingen.
-florisch.
Geïne, f. gr. (v. gé, aarde) de zwartbruine
Gemmen, f. pl. lat. (van gemma, eig.
grondstof der akkeraarde ; — geïstika,
f. de aardkunde, natuurleer der aarde, beknop, uitbotsel: in nw.lat. steenzout) edel
gesnedene steenen, ringstee---gestn,iz.
schrijving van de vaste landmassa's der aard
i e.-opervlakt,ings.mhydroap
nen ; — gemmaseeeren, knoppen krijGeira, f. eene landmaat in Portugal,
gen ; -=— gemmãtie (spr. t ts) f. nw.lat.
57,8160 vierk. roeden.
(van gemmdre, uitbotten, knoppen krijgen)
Gekko, z. gekko.
Bot. het uitloopen der knoppen, het knopGelander–basji, m. de bevelhebber pen der gewassen; de tijd daarvan ; -gemmeseeeren, tot een' edelsteen worder lijfwacht van den koning van Perzië.
Gelasinen, pl. gr. (gelasrnoi nw.lat. den ; — gemmifériseh, adj. edelst-enen
bevattende ; -- gemmi$Cátie (spr. t=ts)
gelasini dentes, van 't gr. geli n, lagchen)
f. de ontwikkeling der knoppen ; — gemlachtanden, de voorste snijtanden, die bij 't
miflóriseh, adj. met in knoppen beslolagchen vooral zichtbaar worden; — Gela-
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tene bloemen ; -- gemmiparie, f. voort
knoppen.
-brengido
genarit, z. ond. gêne.
Gendarme, m., pl. gendarmes,
ook gens d' armes, fr. (spr. zjand árm ;
van Bens, lieden, en armes, wapens) eig.
wapenmannen ; gewapende landruiters ter
handhaving van de openbare veiligheid, policie- soldaten ; -- gendarmerie, f. de
veiligheids- ruiterij, politiewacht, de bende
der gendarmes.
Gêne, f. fr. (spr. g=zj uit het hebr.
gehenna, z. ald.; oud. fr. geéne, hel, voorts
pijniging), eig. de pijn, marteling, foltering,
kwelling; gemeenlijk, de dwang, de belemmering der maatschappelijke welvoegelijkheid — geneeren, dwingen, bezwaren,
lastig vallen, drukken, persen, spannen, beperken of insluiten ; — zich geneeren,
zich dwang aandoen, zich een klein ongemak opleggen, getroosten; geneer j e niet,
doe of ge 't huis waart, ook iron. tot iemand,
die zich te vrijpostig gedraagt ; — genant,
adj. belemmerend, hinderlijk, lastig, bezwarend, moeijelfjk. (Als nederl. woord beteekent genant een naamgenoot.)
Genealogie, f. gr. (van genéi , geboorte, geslacht, nakomelingschap) de leer,
wetenschap der geslachten, der geslachtsopvolging, geslachtkunde, geslachtrekenkunde, stamregister, afstamming, geslachtsatleiding, stamboom ; — genealoog, genealogíst, m. een geslachtkundige, geslacht
-vorsche,glatbijvrsmoaker; — genealógiseh, adj. geslachtrekenkundig, naar den stamboom ; — genealogische lijst, geslachtlijst; — ge
-nearch,
m. het hoofd van eenen stam, de
stamvader.
generaal, adj. lat. (generhlis, van genus,
geslacht) het geslacht betreffende of bevat
speciaal), algemeen,-tend(igs.va
algemeen geldig, hoofdzakelijk; wat alles
bevat, of zich over allen of een groot getal
uitstrekt; in samenstellingen: opper- of hoofd
generaal- intendant, audi--enz.bv
t eur-generaa1, enz.; en géneral, fr. (sp.
an zjenerál) in het algemeen, over 't geheel:
zoo ook généralement (spr. zjeneraal'mán),
of lat. generaliter en generi tim ; --- ge
m. fr. (général) in 't algemeen-neral,
een opperhoofd, bevelvoerder, b. v. het hoofd
of de superieur eener geestelijke orde ; inz.
een bevelvoerder over het leger, een veldheer, heervoerder; ook eene schelp van het
kegelgeslacht; — generale bas, m. de
hoofd- of grondbas, de grondstem van een
muziekstuk met de reeksen van al de accoorden, waaruit de harmonie van liet stuk
bestaat ; generale kaart, f. de kaart van
een geheel werelddeel, algemeene kaart;
generale marseh, m. bet opbreken en
optrekken van een geheel leger, b. v. tot
een' veldslag; generale pachters, eertijds in Frankrijk de leden eener vereeniging, die zekere rechten, b. v het zout- en
;
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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, m. de hoogere
bevelvoerende officieren van een regement;
generaal—vicarius, m. de plaatsvervanger van een' bisschop ; — generalaat,
n. nw.lat., de veldheerswaardigheid, het opperbevelbebbersehap, het opperbevel; de
waardigheid van een geestelijk ordehoofd; —
generalizeeren, nw.lat., algemeen maken ; — generalizatie (spr. t—ts) f. de
algemeenmaking; — generalissimus,
m. de eerste bevelhebber der armee, heer
generalissime, f. bij bloe--vorst;—
misten : eerie variëteit van den hyacinth ;
— géneralísten, in. pl. Christenen, die
tot Beene der bestaande godsdienstpartijen
wiilen gerekend worden ; — generaliteit, f. (later lat. generalitas) 1) de alge
eigenschap dis geslachts, in te--menhid,
genst. van specialiteit; l) de gezamentlujke heervoerders, de raad der veldheren ; 3) de algemeene staten van een land.
genereeren, lat. (generdre) telen, voortbrengen, verwekken, maken ; — generatie (spr. tts) f. (generatto) de teling,
voortteling, voortbrenging, het ontstaan ; de
afstamming, de stam, het geslacht, menschengeslacht, de nakomelingschap; de gelijktijdig levende menschen, menschenleeftijd, de
dooreen genomen ouderdom, dien de menschen bereiken en die op 30 tot 33 jaren
geschat wordt ; Tbeol. de wijze, waarop de
Zoon van den Vader uitgaat; — generatio
aequivoca, f. eig. eene dubbelzinnige voort teling; N. H. de voortplanting zonder zaad
of vruchtkiem; — generatief, adj. nw.
lat., telend, voortbrengend — generator,
m. lat. de teler; voorbrengend ; -- generátor, m. lat. de teler, voortbrenger,
vader ; — de stoommaker, een ketel bij
stoommachines.
genereus (spr. g zj), fr. (généreux,
van 't lat. generosuu-s, a, um, oorspr. van
goede, edele geboorte, v. genus, z. ald.)
edelmoedig, edeldenkend, grootmoedig, mild;
— generoziteit, of fr. generosité, f.
de edelmoedigheid, grootmoedigheid, milddadigheid, groothartigheid, onbaatzuchtig beid; — generoso, it. (spr. dzjenerózo) Muz.
edel, deftig voor te dragen.
Generificatie (spr. t=ts) f. nw.lat.
(van 't lat. genus, z. ald.) vorming van
nieuwe geslachtsbegrippen ; terugvoering van
soorten op geslachten.
genéris communis, enz., z. ond. genus ;
— genérisch, adj. nw.lat., tot het geslacht behoorende, aan een geslacht eigen,
b.v. het generisch onderscheid, geslachtsonderscheid.
Genésis, f. gr. (van gínesthai, worden,
ontstaan) het ontstaan, de wording, voort
eerste boek van Mozes: de-brengi;ht
;
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scheppingsgeschiedenis; — genesimantie (spr. t=ts) f. geboortewigchelarij, d. i. de
voorspelling der lotgevallen van eenen mensch
uit bijzondere omstandigheden bij zijne geboorte ; — genesiologle, f. de voort
genésiseh, adj. de-brengisl;
genetisch,
voortteling betreffende;
adj. het ontstaan of den oorsprong en de
ontwikkeling van iets betreffende, opsporende of verklarende, wording- of oorsprong
verklarende ; -- genétische methode,
f. die manier, welke den gang der vorming
en ontwikkeling van eene zaak aangeeft en
inzicht verleent omtrent haar ontstaan ; —
genétische verklaring, zulk eerre,
die niet enkel de kenmerken eener zaak,
maar ook haar ontstaan leert kennen.
Genet, m. fr. (spr. zjené) een kleine,
wel geëvenredigde hengst paardje,
klepper.
Genethliákon of genethliácum,
n. gr. (van genéthlios, tot de geboorte behoorende, geboortedag, v. genéthlé, geboorte) een
gedicht op den geboortedag, nviegezang; —
genethliácus of genethlioloog, m.
een waarzegger uit het geboorteuur; -genethliologie, f. de voorspelling; waar
uit liet geboorteuur, het planeetle--zegrij
zen, horoskoop trekken.
genetisch, z. ond. g e n e s i s.
Genetrix, z. ond. genitalia.
Genette, 1) f. fr. (spr. zjenétt' ; port.
geneta, gineta, sp. gineta, nw.lat. genetta,
misschien van gent, lat. genista, brem, een
heestergewas, in welks nabijheid het dier
zich gaarne ophoudt) of genétkat, een
naar den bunsing gelijkend dier, uit het geslacht der stinkdieren in het Oosten.
Genette, 2) f. fr. (spr. zjenétt'; sp. gineta, een zoogenaamd turkscb paardegebit, met
eenen ring in plaats van kinketting; à la
genette r ij d e n, met zeer korte stijgbeugels,
op zijn spaansch rijden.
Genèvre of genièvre, fr. (spr. g=
zj; it. ginepro, uit het lat. juniperus) jeneverbes; brandewijn uit jeneverbessen : —
genevrétte, f. jeneverbessen.
geniaal, z. ond. g e n i u s.
Geniales, f. p1. (van 't it. genidlis, ver
vrolijk) Myth. godheden, die de-makelij,
vermaken bestuurden, lustgodinnen.
Genialiteit, z. ond. genius.
Genieulátie, f. later lat. z. v. a. genuflexie, z. ond. genuaal.
Genie, n. (spr. zjenie, uit het fransch
le génie, van 't lat. genius, beschermgeest,
geest ; ingenium, aangeboren begaafdheid;
vgl. genius) het eigenaardige of de natuur
van eene zaak of eenen persoon, de geest
b. v. eener taal, gew. d e genius d er
taal, taalgeest; de natuurlijke aanleg of
vatbaarheid, natuurgave, verstandsbekwaamheid, aangeboren geestvermogens, natuurlijk
verstand, schranderheid, vernuft, vindingrijk
verstand, oorspronkelijkheid; naar Go t h e's
bepaling: »die kracht des menschen, welke
--
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door handelen en doen wetten en regels
geeft;" een vindingrijke, scheppende geest,
hij, die iets oorspronkelijks en tevens voor
levert, die denkt en handelt, gelijk-beldigs
nog niemand vóór hem gedacht en gehandeld heeft, inz. in het gebied der schoone
kunsten (geenszins het zelfde met t a 1 e n t);
ook de ingenieurs- of krijgsbouwkunst, die
de versterking, den aanval, de verdediging
van plaatsen, van een kamp, enz. bevat
(vgl. i n g e n i e u r); — genie—corps, z.
corps de génie.
Geniën, z. ond. genius.
Genièvre, z. g e n è v r e.
genioglóssus, m. gr. (van géneion,
de baard, ook de kin, met zinspeling op
het daaraan zich eerst vertoonend haar, als
teeken van het beginnend voorttelingsvermogen), Med. de kaakbeens-tongspier; —
geniohyoides of geniohyoidéus, m.
de kaak-tongbeensspier ; — geniopharyngeus, m. de kaakbeens-strotspier.
Geniographie, z. ond. genius.
Genísta, f. lat. Bot. een struik met
geel gespikkelde bloemen, het priemkruid;
de brem, ook ginst geheeten ; — genista
tinctoria, het verfkruid, kleine duitsche brem,
dienende tot geelverven.
Genisten, m. pl. eene secte van Joden, die voorgaven in rechte linie van Abraham af te stammen.
Genitalia of genitaliën, pl. lat.
V. genre, gignére, telen ; genitum, geteeld)
de teeldoelen, schaamdeelen ; Myth. de godheden, die bij den geboortestond over den
mensch gesteld waren ; — genitivus of
genitief, m., z. ond. casus ; per genitivum, door den teler (genitivus), d. i. door
huwelijk of echtverbintenis (iets verkrijgen,
tot een ambt geraken, enz.); — genitoeruraal, adj. nw.lat., tot de dijen en teel
genito-urinair,-delnbhor;
adj. tot de geslachtsdeelen en watervaten
behoorende ; -- genitor, m. lat. de teler,
vader; — genitriX, f. de voortbrengster,
moeder; Myth bijnaam van Venus; -- ge
f. (genitura) de teling, voortbren--nitur,
ging, het bevruchtend zaad, ook de lotsvoorspelling uit den stand der sterren bij
den geboortestond, z. v. a. nativiteit.
Genius, m. lat. (van genere, gignere,
telen) oorspronkelijk de ingeschapen aard,
de ingeboren geest; inz. 1) bij de Ouden
een geest of daemon, die den mensch 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, gewiekte geest;
pl. geniën (wel te onderscheiden van
genien, z. genie), of geniussen, lat.
genii, beschermgeesten, vleugelgeesten ; 2)
bet eigen en kenmerkend karakter, de geest
eener zaak, b. v. de genius des tijds (of
genius seculi), de geest der eeuw, de tijd-
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geest; de genius der taal (vgl. genie);

- geniaal (lat. qeni?ilis, e, t velk eel-

ter 1) de teling betreflend, echtelijk, ) mid.
lat. en nw.lat. zijn ingeboren geest [genius
volgende, 3) genoegelijk, vermakelijk betee
sterkg eestig, scheppend, vindingrijk,-kent)
vrnuftig
e z genialiteit, 1. de oorspron
kelijke, aangeboren geestkracht, bet scheppend vermogen, het vernuft in het uitvinden,
enz. (vgl. genie) ; - geniographie, t.
lat.-gr., de geestenbeschrijving, leer van (le
beschermgeesten.
Gennah, n. arab. (spr. dzjenna ; eig.
een inz. met palmen en boomen heplante
tuin, v. dsjanna, bedekt zijn) het paradijs
der Muhamedanen.
G-ennetin, m. ft. (spr. zjenntè) eene
soort van Orleanswijii.
genou, m. Ir. (spr. zj'noe ; = lat. qenu)
de knie ; p1. qenoux; - a qenoux, op (le
knieën, geknield ; - genouillère, 1. fr.
(spr. zj'noeljr') het kniestuk van een barnas ; kniescheen ; ook de knieriem van sommige ambachtslieden; Mil. het beneden deel
eener batterU tot aan de schietgaten, de
kniehoogte.
G-enovIne, of 'snore (lÔppia, f. it., eene
gouden rekenmunt te Genua, die van 100
lires 1 2 gI. ii ct., die van 96 lires
= 37 gI. 73 et. innerlijke waarde; van
beiden zijn halven en kwarten.
Genre, z. ond. genus; - gens
d'armes, z. gendarme.
Genseeli, eene gouden rekenmunt in
Egypte.
Gentaan (spr. tiz.tsi) f. lat. (qentidna;
vgl. e n z I a a n) een blijvend geneeskrachtig
tuingewas - gentianïne, f. nw.Iat., een
eigen alkaloïde in den gentiaanwortel.
gentil, adj. fr. (spr. zjaIti; van 't lat.
qenttlis, e, tot eene familie [qens( behoorende;
dus eig. van [goede ] familie) aardig, lief,
netjes, mooi, beleefd, wellevend, hupsch, bevallig ; .- gentillesse, f. (spr. zjaIti-ljéss')
aardigheid, netheid, vriendelij kheid, wellevendheid, bevalligheid ; - gentilhomme, m. (spr. zjati-ljdmrn') een edelman,
adelljk persoon.
gentiles, p1. lat., eig. aan vreemde volkeren (gen(es) behoorende ; van daar bij christenschr(jvers : heidenen (vgl. e t h n i s c h);
---- géntilIsmus, n. het heidendom.
Gentleman, m. eng. (spr. (!zjént'lmen;
van gentle fr. jentil) een beschaafd man,
man van stand, van opvoeding; ieder, die
in Engeland tusschen den hoogen adel en
de werkende volksklasse staat ; in het meervoud gentlemen, als titel, waarmede
men aanspreekt, z. v. a. Mijne Heeren, Weledele Heeren ! gentleman—eómmoners, studenten op eng. universiteiten, die
van eigen vermogen leven ; gentleman—
pénsioners, koninklijke trawanten ;
gentlemanlike (spy. —bile) den man van eer,
van fatsoen gelijk, hem betamende, zijner
waardig ; - gentry, f. (spr. dzjéntri) in
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Engeland (le lagere of kleine adel, ter on(lerscheiding van den hoogeren of de nobility; tot (Ie gentry hehooren knights,
esquires, le jongere zonen der lords,
le oudste zonen der baronets zoolang de
vader leeft, en die gentlemen, welke door
stand en rijkdom den adel op zijde streven;
bijzondere voorrechten zijn met de gentry
niet verbonden.
Gentoo's, z. Hindoes,
genuaal, adj. lat. (van genu, knie) de
knie betreffende ; - genufléxie of geniculÊtie (spy. t=ts) f. nw.iat., de kniebulging ; vereering door voetval ; - gegeniculeerd, adj. (lat. qeniculPtus, a, urn),
knievormig gebogen ; met gewrichten.
Genueze,genuine, z.v.a. genovine.
genuïen, adj. lat. (qenuinus, a, urn) aangeboren, natuurlijk ; echt, onvervalscht, onvermengd, zuiver, rein; -- genuïniteit,
f. nw. lat., de echtheid, onvervalschtheid.
Genus, n. lat. (p1. qeneqra; oorspr. geboone, v. qenre, gign)re, baren) bet geslacht
(van ruimer omvatting dan species, (de soort
de geslachtsvorm der woorden, nl. mann e 1 ij k (rnasculcnuin) of v r o u w e 1 ij k (femincnurn), heide met het lidwoord de, of
0 fl z ij d I g, geslachteloos (neutrurn), met het
lidwoord het ;qenris rnasculcni, feminini,
neutrgus, van het mannel., vrouwel., onzij(lige geslacht ; qen(ris comrnffnïs, gemeenslachtig, d. I. zoo wel mannelijk als vrouwelijk (b. V. erfgenaam, boeteling,
echtgenoot); qeneris epicceni, gelijk- of
zelfslach tig, zoodat beide natuurgeslachten
door een der beide overeenkomstige taalgeslachten worden voorgesteld (b. v. a r e n d,
muis); - in qenre, in 'talgemeen, over
't geheel; -.. genre, n. fr. (spr. zjabr');
het geslacht, de soort ; genre—tafereel,
genre—schilderij , eene schilderij, die
een tooneel, eene handeling, enz. uit het
(lageltjksch leven voorstelt, ter onderscheiding
van de historische voorstelling, die haar voorwerp aan de geschiedenis ontleent.
Genyantralgïe, f. gr. (van qënys.
kaak, ántron, holte, en (ilfioS, pijn), Med.,
pijn in de holte der bovenkaak.
Geobiologie, f. gr. (van ga, samengetr. q, de aarde, en biologie, z. aid.)
de leer van het leven der aarde ; geoblsten, p1. (v. blastOs, kiem, bldstanein,
kiemen) Bot. aardkiemers, planten, die de
zaadbollen bij het hiemn onder den grond
laten, onderscheiden in r i z 0 b I a s t e n, wor
teihebbenden, en a rr h iz o bi a s t e n, wortelloozen ; - geocéntrisch, wat tot het
middelpunt der aarde betrekking heeft ; uit
liet middelpunt der aarde beschouwd ; geochozie (van chbnnnai, overstorten) f.
Med. een aardbad, overstorting met aarde;
--- geócisch 9 adj. op de aarde levend, in
de aarde wonen(l; - geocklisch, de
omwenteling der aarde vooi-stellende ; geocklon, i. of geocyklische ma—
chine, f. een werktuig om aanschouwelijk
-
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te maken, hoe de afwisseling der jaargetijden, het lengen en korten der dagen, enz.
veroorzaaktt wordt, door dat de as der aarde
onder eenen boek van 66 ° op het vlak
der ecliptica helt ; — geodoezie, f. (v.
dalgin, deelen) de kunst der land- of veldverdeeling, de aardmeting, landmeting; —
geodaat, m. een landmeter -- geóde,f.
Min. de adelaarsteen, arendsteen, klappersteen (aetiet); — geodynamika, (vgl. d y
n a m i k a) leer van de werkende krachten der
aarde; — geognozie en geognostika,f.
de kennis der aardlagen of aardschichten, de
bergkunde, leer van de samenstelling, den bouw
der vaste aardkorst ; — geognóst, m. een
kenner dier leer ; — geognóstiseh, adj.
daartoe behoorende; aard- en bergkundig; —
;

geogonia of geogenie, f. de leer van
het ontstaan en de vorming des aardbols;,
— geogonist, m. een onderzoeker of
kenner der aardwording, der aardvorming; —
geograaph, nl. een aardrijksbeschrijver,
aardrijkskundige ; — geographie, f. de
aardrijksheschrijving, aardrijks- of landen kunde; de mathematische, physische
en politische geographie, de wiskundige, natuurkundige en staatkundige aard rijksbeschrijving, of de beschrijving der aarde
met betrekking tot de meetbare, de natuurlijke en de burgerlijke of staatkundige ver
oppervlakte; — geo--houdingevar
gráphisch, adj aardrijksbeschrijvend, tot
de aardrijkskunde behoorende; de geographische breedte of de poolshoogte
eerier plaats op aarde, de afstand der plaats
van den evenaar naar het noorden of zuiden,
van daar noorder- en zuiderbreedte;
de geographische lengte eenerplaats,
haar afstand van een' zekeren meridiaan of
middagcirkel; — geographische mijl,
z. ond. mij 1 — geohydrograaph, m.
een aard- en waterbeschrijver ;. — geohydrographie, t. de aard- en waterbeschrijving — geologie, f. de leer van 't
aardligcbaam, welker deelen de g e o g n o s i e
en geogon ie (z. ald.) zijn; inz. z. v. a. geo g o n i e, leer van de vorming der aarde ; —
geoloog, m. een aardkenner, aardonderzoeker, inz. een kenner van de aardvorming;
-- geologisch, adj. de aardleer en inz. de
kennis der aardvorming betreffende of daar.
toe behoorende ; — geománt, m. een
aard- of zandwaarzegger; -- georantie
(spr. t ts) f. de ahrd- of zandwaarzeggerij,
de punteerkunst, die verborgen zaken door
middel van punten in het -zand en dgl. zoekt
uit te vorschen ; — geomántiseh, adj. tot
die kunst behoorende ; — geometer, m.
ie aardmeter; de meetkundige, meetkunstenaar ; — geometrie, f de aardmeting,
de meetkunde, leer der ruimte- uitgebreidheid; — geométriseh, adj. tot de meetkunde behoorende, meetkunstig; eene geometrische schrede, 5 fr. voeten of
1,6242 meter; — geonomie, f. de kennis der aardsoorten en haar gebruik, de
;

;

— GEPARD.
aardbouwkunde; — geophágen, m. pI.
aardetors; — geophagie, f. het aard- of
klei eten — geophysica, f. de leer
van de physische verschijnselen in 't binnenst
der aarde, waartoe de eigene warmte des
aardligchaams, zijne dichtheid, het aardmagnetismus en de hellurische verschijnsels der
lucht behooren ; -- geoponie, f. de aardbearbeiding, land of veldbouw; — geoponika, n pl. verzameling van grieksebe
geschriften over den landbouw; — georáma, n. een aardtafereel, een naar alle
zijden overzicht gevend tafereel van de aarde
(vgl. p a n o r a m a) — Georg, gr. gedrgós,
van gg, aarde, en érgon, werk, arbeid) in
platduitsch Joris en J u rr i aa n, mans.:
landbouwer, boer, akkerman, landeigenaar;
— George– daalders, S t.-J or i s d a ald e rs, algemeene benaming voor de daalders,
die St. -Joris in strijd met den lintworm of
draak voorstellen en waaraan men vroeger
de kracht van amuletten toekende — Ge
m. een gouden Georg, een han-orgd',
ongeveer 10 gl.-noverschijftaluk,
courant; er zijn dubbele en halve van; —
Georgenobel, eene onder Hendrik VIII.
geslagene eng. goudmunt met het beeld
van St.- Joris, geldende 6 3- shilling of ongeveer 1 gl.; — George –orde, f. de orde
van den kouseband, naar de ridderketen met
het beeld van St.- Joris; — Georgiumsidus, n. de planeet Uranus, door [Ier schei in 1781 ontdekt en door hem naar
;

;

;

Georg IV. zoo geheeten. — Georgiaaugusta, f. lat., de hoogeschool te Gdttingen, naar haren stichter, den keurvorst
Georg August (of koning Georg II.) zoo
geheeten ; — georgiea of georgika,
n. pl. gr. het landelijk gedicht, de gezangen
van Virgilius, ook van Delille. over
den landbouw, velddichten ; — georgíne, f.
Bot. eene schoone buitenlandsche eenjarige
tuinbloem, oorspr. in Mexico inheemsch (in
't begin dezer eeuw door den botanicus ',V i 1d en o w te Berlijn dus benoemd ter eere van
den natuurkenner G e o r g i te Petersburg,
en d ah l a (z. ald.) geheeten ;— georgino, of giorgino (spr. dzjorzjino) rn.
eene genueesche zilvermunt, doende 1 1 ire
en 6 s o 1 d i fuori di banco, = 51 et. innerl. waarde ; — georgophilos, eer,
vriend van den akkerbouw, liefhebber van
het landleven ; — geoskoop, rn. een aard
geoskople, f. de aardbe--beschouwr;—
schouwing, inz. met betrekking tot de weêrkunde; -- geostatika, f. de leer van
het evenwicht der aarde, van het evenwicht
der vaste ligchamen ; — geostrategie,
f. de landkrijgskunst -- geothérmometer, m. een aardwarmtemeter, een thermometer ter bepaling van de temperatuur
in groot.e diepten der aarde; — geotomie,
f. de aarddeeling, verdeeling der aarde.
Gepard, m. (fr. guépard (de jachtluipaard, een roofdier van het kattengeslacht, dat
tot de jacht wordt afgericht, in 0. Indië, enz.,
;

GERA

—

Gera, hebr. (gêrah, d. i. eig. boon) het
kleinste gewicht der Hebrwërs, ongeveer
2 2 wichtje ; ook eene hebr. munt, die
het 1, van eenen s i k k e 1 bedroeg, omtrent
4 centen.

Geráda of geráde, f. mid.lat. (van
't duitsche gerdth, g e r a a d, raad) Jur. het
huisraad en kastgoed, dat der vrouw volgens
het duitsche recht na den dood des mans
ten deel valt.
Geranium, n. gr. (van gérános, kraan
kraan) een talrijk plantengeslacht,-vogel;
welks zaad bij sommige soorten naar een'
kraanvogel- of ooijevaarssnavel gelijkt ; ook
eerie kraan, werktuig ter ontlading van
schepen ; — geraniaeéën, f. pl. de geraniumsoorten ; — geranieten, m . p1. naar
kraanoogec gelijkende versteeningen.
Gerant, m. fr. (spr. zjerá)î ; vgl. g er e e r e n) K.mt. een zaakvoerder, zaakwaarnemer; inz. de verantwoordelijke uitgever,
of eerste redacteur, bestuurder der redactie
van een tijdschrift.

Gerard, Gerhard , oudd . mansn. (van
ger, d. i. speer) de speerstrijder, dappere,
moedige; ook Gerrit, Gerd, Geurt; vr.

Gerarda, Gerardíne, Gerhardíne.
Gerboa, z. jerboa .
Gerda of Gerdur, f. noord. Myth . een
schoon meisje van het reuzegeslacht ; zij
werd de gemalin van F r e i r en de godin
der schoonheid.
gereeren, lat. (gerére) voeren, leiden,
besturen ; — zich gereeren, zich gedragen, houden, voor iets uitgeven.
Geridon, z. gueridon.
Gerigónza, n. de taal der heidens of
Bohemers in Italië en Spanje, ook z irig u e n za geheeten.
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— germinatief,adj. nw.lat., 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
19 April ; -- germiniparie, f. Bot. de
voortplanting door spruiten.

Gerokomie en gerokomika, f. gr.
(van yPras, de ouderdom, grijsheid, en korn fn, verplegen, verzorgen) Med. de doel
leefregel voor oude lieden, de kunst-matige
om den ouderdom te verplegen ; inzonderheid de verjonging van afgeleefde, koude
grijzaards door de onmiddellijke nabijheid van
jeugdige personen ; --- gerónt, m. (gr.
gérön, pl. pérontes) een oudste ; raadsheer,
raadslid — gerontísmus, n. de zwak
geest in den ouderdom; ook-heidvan
de politiek der grijzaards; — gerontokomium of gerokomium, n . een ver plegingshuis voor grijzen, oude - mannen - of
vrouwenhuis — gerontokratie (spr .
tie=tsie) f. de regeering van eenen raad der
oudsten ; — gerontóxon, of liever gerontotóxon, n. Med. de halvemaanvormige verduf - ° tiring aan den onder. , en rand
van het hoornvlies, die bij oude lieden vaak
wordt waargenomen, lat. arculus senilis, de
grijzaardsboog; — geruzie, f. (gr. gerusia)
de raad der oudsten (z. v. a. s e n a a t); nieuw
-grieksch
staatsraad.
Gerouin, m. een gewicht te Cairo, het
centenaar.
Gerra, f. sp., eene vochtmaat op Minorca. iets meer dan 12 liters.
Gerrit , z. Gerard.
;

;

Geertruida, Geertrui, oudd. vr.naam (oudhoogd. Grdrut ; vgl. Gerhard
en d r u d) de speermaagd, de speersterke,

Germanen, m. pl. de oude Duitschers

dappere. Andere etymologisten [Junius, Be-

(volgens de naamgeving der oude Galliërs
en Romeinen, lat. Germ^cni, beteekenende
in de celtische taal de naburen [namelijk
der Galliërs] ) ; — Germanië (lat. Ger-

canus] hebben gedacht aan gar, zeer, en
dracd, trod, eng. truth, trouw, dus: de zeer

mania f.) n. bet oude Duitschland ; — ger-

nianische - talen, talen van duitschen
stam : de gothische, hoog- en laagduitsche,
nederlandsche, angelsaksische, en de noord
scandinavische talen ; — germa--scheof
nísmus,m., pl germanísmi of —men,
een duitsch taaleigen, eene eigenaardigheid
in uitdrukking of in de woordvoeging der
duitsche taal ; — germanist, m. een

kenner en leeraar van het duitsche recht,
ook der duitsche taal en geschiedenis ; —
germanizeeren, duitsch maken, ver
-duitschen.
Germáni, pl. lat. (germi nus, a, um,
lijfelijk, echt) volle broeders en zusters; —
germaniteit, f. (lat. germanitas) de ver
-wantschpv
broeders en zusters.

germineeren, lat. (germináre, van Ber

-

men, kiem, spruit) kiemen, ontkiemen, bot
uitspruiten, uitschieten, ui! loopera ; —-ten,

germinátie (spr. t ts) f. (germinatio)
het kiemen, uitspruiten, enz.; de kiemtijd;

getrouwe; verk . Geertje, Trui.
Gerundium, n. lat. (van gerere; vgl.
gestie) Gram. het verrichtingswoord, doel
een vorm van het werkwoord, die-word,
aantoont, dat iets moet gedaan worden.
Geruzie, z. ond. g e r o k o m i e.
Geryon, m. gr. Myth. een driehoofdige
reus met drie ligchamen, die in Spanje regeerde en 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, m. eene indische lengtemaat, = 9
decimeters.
Gesandar-aga, m. de grootschatmeester in Turkije.

Gescheid , n. hoogd. (spr. — sjeid) eene
korenmaat in Oostenrijk, ook ach tel geheeten m e t z e of 7,6 8 7 4 liter.
Gestátie (spr. tie=tsie) f. (gestat) o, v.
gestdre, bij zich dragen, enz.) het dragen,
omdragen, of zich laten ronddragen ; de
houding, het gedrag; de tijd der dracht, der
zwangerschap.
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Gesten, pi., z. gestus ond. gestie;
— gesticuleeren, lat. (gesticuliri, v.
gesticulus, verklw. v. gestus, z. ald.) f. de
gebarenspraak, handbeweging, hand- en gebarenspel ; -- gesticulator, m. een gebarenmaker, een redenaar, die veel gebaren
maakt; ook een goochelaar.
Géstie, f. lat. (gestio, van gerére, dragen, doen, verrichten, enz.) het doen, de ver
beroepsvolvoering, het bestuur;-richtng,de
gestio pro her)de, de stilzwijgende aanvaar
erfenis ; — gestor, m. de dra -dinger
bestuurder, verrichter; — gestor feudi,-ger,
nl. de leenbeheerder; g. negotiiirum, een
zaakwaarnemer, zaakvoerder ; — gestus,
m., ook pl. gestus of gesten, eig. de
wijze hoe men zich houdt of gedraagt; de
ligchaamshouding, - beweging of gebaren eens
redenaars, inz. de handbeweging, de uit
-drukinge
handen.
Geumatiek of geustiek, f. gr. (van
geuesthai, proeven) de leer van bet gene
zich laat proeven; — geusis, f. het proeven;
— geusiodysphorie, f. de onaangename gewaarwording door (slecht) smakende
spijzen voortgeil ;nacht ; -- geustisch, adj.
wat het proeven of den smaak betreft; —
geustonusi, m. pl. ziekten van de werktuigen des smaaks.
Geus, m. geuzen (van het fr. gueux,
bedelaars) naam, die in 1366, onder de landvoogdij der hertogin van Parma, aan de ver
edelen bij wijze van verach--bonde rl.
ting werd gegeven, en die later een scheldnaam voor de Gereformeerden van de zijde
der R. Katholieken werd; — geus, of
geusje, is ook de naam eener kleine vlag, die
van de boegsteng afwaait (dus genoemd naar
de Watergeuzen, die namelijk aldaar hun'
standaard heschen met de kleuren des prinsen
van Oranje, en er alzoo hunne verschijning
mede aankondigden) ; — geuzepenning,
een in 1P66 geslagen gouden en zilveren penning, vertoonende aan de eene zijde het borst
aan de keerzijde de-beldvanPhipsI.
woorden : fidèles au roi jusqu' à la besace, d. i.
den koning getrouw tot aan den bedelzak.
Geustiek, enz., z. ond. g e u m a t i e k.
Ghamar, of s c h a m a r, m. arab. (charm,
wijn, in bet algemeen bedwelmende drank,
van chamara, gisten) roode wijn in 't Oosten (vgl. s a h ba).
Ghasél of ghazél, n., pl. ghasélen,
arab. (eig. minnedicht en in 't algemeen minnekout, van ghazila, verliefde gesprekken
houden) eene soort van arabische lyrische
gedichten van eigenaardig kunstigen vorm,
meestal van erotischen inhoud.
Gheriaf, f. de kleinste indische lengtemaat = ? palm.
Ghetto, m. it. de jodenwijk of joden
te Rome en in andere groote ital. en-stra
oostersche steden.
Ghiaur, z.. g i a u r.
Ghilams, pl. chineesche zijden stoffen.
Ghiribízzi, p1. it. (sing:, ghiribizzo, in
-

GIGANT.
't algemeen gril, inval) wonderlijke invallen,
willekeurige, verrassende sprongen en overgangen in de muziek.
Ghu.n, turk., naam der boden nood
soms in Turkije geslagen worden.-munte,di
Giallo, it. (spr. dzjállo) het geel ; giallo
antico, oud geel: eene geelachtige marmersoort, die enkel aan gedenkteekens van oude
bouwkunst wordt gevonden ; giallo santo,
Bene gele plantverw voor miniatuurschilders ; -- gialloríno, z. n ape 1 s c h geel.
Giangurgulo, in. it. (spr. dzjangoergoelo, d. i. eig. Jan Gorgel) karakterrol van
een' lompen vierkanten boer op het ital.
tooneel.
Giardinária, f. it. (spr. dzjar—) de
loge der tuiniersters bij de Carbonari.
Giaur of Ghiaur, m. turk. (z. v. a.
g e b e r, z. ald.) een ongeloovige, ketter,
scheldwoord voor alle niet -Muhamedanen.
Gibbon, golok of gibeo, m. de
langarm, een aap met zeer lange armen,
eene soort van orang-oetang in O.Indie.
gibbeus, adj. (lat. gibbdsus, a, um, van
gibba, bult, bogchel) bultig, gebult; — gibbifériseh, adj. nw.lat. eenen bult dragend ; — gibbiflóriseh, adj. met gebulte bloembladeren ; — gibbipénniseh,
adj. met hobbelige vieugeldeksels; — gibbiróstriseh, adj. met gebulten snavel;
— gibboziteit, f. het gebult- of ver
-zijn ; de bogchel, bult.
-groeid
Gibeer, m. Bene rekenmunt te Masuah
in Abyssinie X12, van een pataca
(z. aid.).
Gibellínen, z. ond. G u e 1 f e n.
Gibelótte, f. fr. (spr. zjieb—) eene
f r i c a s s é e van jonge hoenders, eig. van
wildbraad (gibier) .
Gideon, hebr. mansn.: verbreker, ver
-brijzela.
Gidoekj–mankir, m. in Turkije de
kleinste muntsoort = 4 1, piaster (z. ald.)
Gig, f. eng. (in 't algemeen iets ligt
bewegelijks, spelends ; van daar een drijftol,
Bene boot, viool, enz. ; vgl. ' ook het fr.
gigue, het dui tsch g e i ge) een open dissel- of lamoenwagen met twee raderen; Bene
lichte boot van ijzerblik voor de kanaal
-schepvart.
Gigant, m., pi. Giganten, (gr. gigás, pl. gigantes, d. i. uit de aarde geboren,
van gelijke beteekenis niet gPgeniés) gr.
Myth., reuzen met drakevoeten, van Gwa
(of de aarde), uit het bloed des ontmanden
U r a n o s' geboren, die aan Zeus het bezit
des troons betwistten en den Olympus bestormden, maar door Zeus en de andere
goden overwonnen werden ( onderscheiden
van de Titans, z. aid.), in 't algemeen
voor reuzen, kolossale menschen ; — gigántisch of gigantésk, adj. (it. gigantésco, fr. gigantésque), reusachtig, sterk,
groot als een reus, kolossaal; — gigantographie, f. beschrijving of geschiedenis der reuzen ; — gigantomaehie, f.
,

GIGLIATO

—
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de reuzenstrijd in de Myth . ; — gigan -

ginghaméts, pi . gestreepte en gebloemde

tologie, f. de leer van de reuzen ; —

katoenen weefsels.

gigantosteologi.e, f. de leer van de

Gingibrachium, n. nw.lat. (kwalijk
gevormd uit bet lat. ging)va, tandvleesch)
de scheurbuik aan de ar men — gingi-

reuzenbeenderen.
Gigliato, m. it. (spr. dziljiáto; v. giglio, lelie) eene florentijnsche rekenmunt, een
dukaat of ruim 5 gl.
Gigot, m. fr. (spr. zjigó) bout (van
een schaap, enz.); ook de van boven zeer
wijd wordende mouwen aan vrouwekleederen; pl. gigots.
Gigue, f, fr. (spr. zjieg'; provene. en
it. giga, van 't mid.hoogd. giga, nw.hoogd.
geige, viool) een klein vrolijk muziekstuk
ter begeleiding van zekeren dans ; die fransche dans zelf.
Gilber t, oudd. mansn. (eig. (7 u i 1 b e r t,
d. I. W i l b e r t, van wil, aangenaam, en
Beraht, berht, schitterend, beroemd) de aan
blinkende, roemvolle ; ook de naam-genar
eener eilaat voor brandhout te Frankfort.
Gild, f. (zweedsch Milde, eng. guild
oorspr. toebrenging, offer, offermaal, de bij
't offermaal vergaderde genooten , verwant
met geld, gelden) in '^ algemeen een gesloten gezelschap, vroeger, inz. zulk een,
dat op gemeetle kosten at en dronk ; een
tot gemeenschappelijke oogmerken verbondene, bevoorrechte vereeniging, broederschap
b. v. van de gezamentlijke uitoefenaars van
een bedrijf of ambacht.
Gilet, n. fr. (spr. zjilé ; naar men wil
van zekeren goochelaar, genaamd G i 11 e,
d. i. /Egidius ; dan : een hansworst in een
wambuis gekleed), een vest, lijfje, buis zon
mouwen ; mansborstrok ; — tlilet hydro--der
stat'ique (spr. zjilè-tidrostatíék'), een zwembuis, scaphander.
Gillis, Jillis, z. ond. i g i d e.
Gilstein, nl. Min. eene soort van tufsteen, eerie variëteit van den talksteen in
Zwitserland en elders.
gilvicephálisch, adj . lat. - gr. (van 't
lat. gilvus, a, urn, geelachtig, graauw, vaal,
en gr. h;ephalë, hoofd) met geelachtig of
grijs hoofd; — gilvicóllisch, adj. vaal
-halzig;vpédsc,j.nwlat
grijsvoetig.
Gimians, ni. pl. groote kamertapijten
uit Klein -Azië.
Gimle, n noord. Myth. het verblijf
der goeden en deugdzamen na den onder
volgens de v o l u spa.
-ganderAs,
Gin, m. eng. (spr. dzjin ; afkorting van
't fr genèvre) jenever, korenbrandewijn.
Gine, m. fr., liever dsjin, arab. m. (vgl.
het lat. genius) een daemon bij de Arabieren.
Gingals, pl. eng. de wal-musketten der
Hindoes, in 0. Indië, niet lontsloten voorzien .
Gingang, n. javaansch (yinggang, dat
ook » weggaan ; vergankelijk, verbleekend"
beduidt), of eng. gingham (spr. gingem;
fr. guingan, (spr. gèngá)i), eene oostindische
stof van katoen, soms met schors gemengd;
inz. het fijn eng. namaaksel daarvan ; —

;

pedum, de scheurbuik aan de voeten.
Gingiras, p1. oostindische zijden stoffen.
Ginglmus, m. gr. (gínglymos) Anat.
scharniergewricht, waarbij de beenderen zoodanig vereenigd zijn, dat buiging en uitstrek
mogelijk is; — ginglymódiseh,-king
of ginglymoïdáliseh , adj. wederzijds
inpassend of ingevoegd, ingewricht.
Gínnistan, n. (sp. dsjin--; vgl. g i n e)
perz. Myth. de woestijn der geesten of
daemons.
Ginseng, m. (spr. dzjinséng) de kracht
een wortel van kruidigen smaak en-wortel,
zenuwprikkelende kracht, die door de Chineezen bijna tegen goud wordt opgewogen.
Ginst, f. (it. ginéstra, v. 't lat. genista), z.
g e n i s t a.
Ginungagap, noord. Myth. de gapende
diepte, die er, volgens de Edda, bestond,
eer nog aarde en hemel was voortgebracht.
giocondaménte, giocondóso, giocondévole,
con giocondézza, it. (spr. dzjo—) Muz. aan

bevallig, liefelijk, innemend ; —-genam,
giocóso, giocosaménte, gi,ojóso, giojosétto, Muz.
(spr. dzjo—, ens z) schertsend, los weg.
Giorgino (spr. dzjordzjíno), z. g e o r-

gino ond. Georg.
Giovine Italia, f. it. (spr. d zjówine—),
het jonge Italië, een geheim genootschap,
dat de omverwerping der bestaande regeeringen ten doel heeft.
Gips, n. gr. (gyysos, lat. gypsum) waterhoudende, zwavelzure kalk, een mineraal,
dal inz. tot stukadoorwerk, afgietsels van
standbeelden, vazen, enz., tot vervaardiging
van kunstmarmer en pastelverw gebruikt
wordt.
Gipsy, in. eng. (spr. dzjipsie) een Hei den, Bohemer, lid. van een' omz wervenden
stam (z. Heidens) .

Giraat, z. ond. giro.
Giraffe, f . (fr. pica/c, it. jira fa, van
't arab. zirá/'ah, zoráfeh, egypt. sor-aphé, d.
i. langhals) de kameelpardel in Afrika ; ook
eerre soort van dameskapsel, waarbij het
achterhaar in groote vlechten op den schedel wordt vastgestoken ; Astron. een sterre beeld van den noordpool ; — giraffeforte – piano, f. eerre rechtopstaande forte-piano.
Giránde, f. fr. (spr. zjiránut' ; van 't
lat. gyros, kring, gyráre, 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 gebruisch ver
z aken ; ook een vuurwerk, dat eene me--or
nigte raketten op eens naar alle richtingen
opwaarts werpt, eene vuurschoof, een vuur
; — girandole (spr. zjirandool'), it.-rad

girándola (spr. dzji—), f . een staande
39*
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armblaker met verscheidene armen ; een
vuurrad, vuurkrans bij vuurwerken, inz. het
beroemde vuurwerk op den Engelenberg te
Rome, waarbij 10 0 0 raketten op eens opstijgen ; ook een sieraad van diamanten.
Girant, z. ond. giro.
Girasole, it. (spr. dzjtrasóle, van girare,
zich draaijen, en sole, zon), , girasol, fr.
(spr. zjirasól), m. de zonnesteen, het non nenoog, kattenoog, eene soort van opaal of
half-edelgesteente ; ook een it. paddestoel.
gireeren, z. ond. giro.
Girib, eene lengtemaat in Perzië =
1,o66 guezen of ellen.
Giro, 1) m. it. (spr. dzjiro ; van het
lat. gyrus, gr. gyros, kring) de omloop, inz.
de geldomloop; het omschrijven, endos s e e r e n of schriftelijk overdragen eens wissels van den eenen bezitter op den anderen;
ook een vergaderhuis der kooplieden tot afsluiting van zaken, omtrent z. v. a. beurs;
— girobank, f. eene aanwijzings- of
overschrijvingsbank, waarbij geldsommen door
enkel aan- en afschrijven van den een' op
den ander' wordende overgedragen ; — girogeld, n., giro–valuta (spr. u oe)
f. de gebruikelijke betaalkoers bij de bepaling van zekere wisselprijzen ; — gireeren (spr. dzji—; it. girare), eenen wissel
of eene vordering op een ander schriftelijk
overdragen ; — giránt, m. (spr. dzjiránt)
de aanwijzer, overdrager, overschrijver eens
wissel; — giraat, m. (spr. dzji—) de
gene, op Wien een wissel wordt overgedragen, de wisselovernemer.
Giro, 2) in. it. (spr. dzjíro) een sterke,
zoete, roodachtige wijn van 't eiland Sardinië.
Gironde, f. fr. (spr. zjiróncl') eene gematigde republikeinsche partij in de fr. revolutie (zoo geheeten, dewijl de hoofden
daarvan uit het departement der Gironde
waren); — girondísten, pl. (fr. girondins), aanhangers dier partij.
Girouette, f. fr. (spr. zjiroe-étt; voor
girotette, vgl. het it. girotta, vaan, van 't
lat. gyrare, it. girare, draaijen) de windwijzer, weêrhaan ; Mar. de vleugel, topstaander; oneig. een veranderlijk, onbestendig,
wispelturig mensch.
Gitano, m. (spr. chitáno; eig. een Egyptenaar, van 't lat. gyptidnus; van daar ook
het eng. gipsy in gelijke beteekenis) een
omzwervend Heiden, Bohemer; -- gitana, eene Heidin (z. Heidens).
Gittith, hebr. een woord, dat in het
opschrift van vele psalmen voorkomt ; waar
een speeltuig ter begeleiding van-schijnlk
die gezangen.
Giulio, m. it. (spr. dzjóélio) eene zilvermunt te Rome en te Florence, van 2O tot
25 centen.
Giunta, f. it. (spr. dzjóénta) in het
oude Venetië : de raadsberen aan den staatsraad toegevoegd, j u n t a.
Giussína, f. (spr. dzjóés—) eene munt
te Bologna en Venetië, omtrent = 3 gl.

—
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giusto, adj. it. (spr. dzjóésto; van 't lat.
Justus, a, um) juist, gepast, overeenstemmend.
Givodan, z. v. a. Odin of Wodan (z.
ald.).
Glabelle, f. nw.lat. (glabella, v. glabellus,
verklw. van glaber, glad, kaal) de ruimte
tusschen de beide wenkbraauwen ; — glabrifólisch, adj. met gladde bladeren ; —
glabriteit, f. gladheid, kaalheid.
Glace, f. fr. (spr. glass' ; van 't lat.
glac)es, ijs) kunstmatig bereid, eetbaar ijs;
roomijs; spiegelglas, een spiegel — glaeerie, f. (spr. glas'rié) de kunst om spie
te maken ; de spiegelgieterij , — gla--gelas
eière, f. een ijskelder; eene ijsgroeve ; —
glaceeren, doen bevriezen of yerstijvenr
tot eene zjelei laten verkoken ; oversuikeren ; ook zekere voorwerpen, als linten ,
handschoenen, enz. blinkend maken ; hen
glanzen, een' spiegelenden glans geven ; —
glacé–handschoenen, enz., geglansde
handschoenen, enz. ; — glacé, n. met
goud of zilver besponnen zijde.
Glacis, n. fr. (spr. glassi; van 't mid.
lat. glatia, vlakte, eig. vlakmaking, effening,
van het duitsche glatt, glad) de veldborstwering, verweerhelling, de zachte en effene
helling of glooijing, die van de kruin des
bedekten wegs begint en in het veld uitloopt.
Glacon, m. fr. (spr. glasón; vgl. glace) de ijsschol ; Arch. een sieraad aan de
randen der waterkommen, fonteinen, enz.,
in den vorm van ijsschollen, ijskegels, enz.
Gladheim, n. noord: Myth. het paradijs der Cellen.
Gladiator, m. lat. (van glad us, zwaard)
een zwaardvechter, kampvechter bij de opent
schouwspelen der oude Romeinen ; de-lijke
stervende gladiator, zeker meesterstuk van oude beeldhouwkunst — gladiatóriseh, adj. op zwaardvechterswijze;
— gladi jus et potéstas, n. Jur. het zwaardrecht of het hooge lijfstraffelijke recht ;
gladli poena, de doodstraf door zwaard
of bijl.
glagolítische taal (van 't slay. glagól, woord, glagólati, spreken) de oude, heilige slavonische taal; — glagolitisehe
letters, glagolitisch alphabet, een
eigen oudslavonisch alphabet.
glandula, lat., pl. gland(lae; eig. verklw.
van glans, eikel) klier, klieren, half vaste,
half weeke deelen, meestal rond -van. gedaante, die grootendeels uit vaten zijn sa
uit het bloed een vocht be--mengstld
reiden en afscheiden, dat van het bloed
zelve verschilt; glandulae conglomeriitae, pl.
korrelige klieren; gl. lacrymdles, traanklieren ; gl. mammariae, borst- of boezemklieren ; gl. mesenter' i,, darmscheilklieren ; gl.
parotides, oorklieren ; gl. pituitariae, slijmklieren ; — glanduleus, adj. (lat. glandulósus, a, um), klierachtig, klierig; -glanduloziteit, f. nw.lat. de klierachtigheid ; — glandifórm, adj. eikelvormig.
Glass–cord, n. eng. Muz. eene piano,
;

;

GLAUBERILT
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----

welker hamers op glasreep* n slaan, glaskia-

vier.
Glauberiet, n. (naar den geneesheer
en scheikundige Glauber, Best. 1668, be noemd) een uit zwavelzuur natron (z. ald.)
en kalk bestaand wit zout ; -- glauberzout, n. zwavelzure soda, veelvuldig als
purgeermiddel aangewend ; het wordt door
vele bronnen in Lotharingen opgeleverd.
Glaucëdo, f. nw.lat., z. v. a. g l a ukoma.
Glaucus, m. gr. (G 1 a u k o s) Myth. een
zeegod, wien men de gave der prophetie toekende.
Glaukóma, n. gr. (van glaukós, grijs
groene staar, die baren-blauw)Med
zetel in het glasachtig ligchaam der oogen
beeft; bedrog, goochelwerk, oogmisleiding;

— glaukomateus, nw.lat. , of glau—
komátiseh, adj. met de groene staar behebd ; — glaukophylliseh, adj. met
grijsgroene bladeren ; --glaukopódisch,
adj. met grijsgroene voeten ; — glaukoptérisch, adj met grijsgroene vleugelen
— glaukósis, f. gr de vorming of het
ontstaan van de groene staar, de verduistering van het glasachtig ligchaam.
Glaux, f. gr. eig. een nachtuil ; eene
attische munt — r drachmen (z. ald.).
glazeeren of glazuren (van g 1 a s,
met lat. uitgang) met glazuur overdekken,
glanzend maken ; -- glazuur, f. de ver
-glazin,over htglas,dezige stof, waarmede aarden vaatwerk wordt
overtogen ; Pict. eene overdekking met lichte,
blinkende kleuren; het glad en blinkend bekleedsel der tanden.
gleba, f. lat. eene aardkluit; een stuk,
brok, klomp; — glebae adscriptus, z. adscriptus, ond. ad scribe e ren ;—glebeus,adj.
(lat. glebosus, a, urn) vol kluiten, klonterig.
Gléne, f. gr. de oogappel ; Med. eene
ondiepe gewrichtsvlakte, vlakke indieping ;
— glenitis, f. lensontsteking in 't oog;
— glenoïdiseh, adj. vlak uitgehold.

Gletscher, m. hoogd. (spr. glétsjer;
fr. glacier, het naast van glace, lat. glacies,
ijs; of v. g 1 a d, g 1 ij d e n, hoogd. glitschen)
een groot ijsveld of eene ijsmassa in de
hooge dalen der Alpen.
Gléitkometer, gr. (van gléukos, most,
ongegiste zoete wijn), of glykometer
(van glykus, zoet) m. een zoetigheids- of
mostmeter, een werktuig tot toetsing der
wijnen, inz. met betrekking tot hun suikergehalte, uitgevonden door Chevalier
te Parijs, in 1840.
Gliadine, f. (yan het gr. glia, lijm)
Chem. een eigen bestanddeel van de kleefstof.
Glissáde, f. fr. (spr. plies—; van glisser, glijden) het glijden, uitglijden ; de sleepof glijpas in het dansen ; het afglijden van
de degenkling bij het schermen ; -- glissánt, adj. glibberig; bedenkelijk, netelig,
misselijk ; — gtissicdto, it. (spr. plies—)
Muz. glijdend, zacht, gesleept of sleepend.
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Glit, n. (fr. glette, hoogd. platte), loodoxyde of masticot, in kleine loovertjes gekristallizeerd, l i t h a r g y r i u m.
Globe, m. (lat. globus) de kogel, bol,
kloot, inz. een kunstmatige aardbol (globue
terréstris), of hemelbol (globus cceléstis); —
globus hystericus , Med. eene plaatselijke
krampachtige pijn bij de hysterie, het
zoogen. opstijgen der baarmoeder ; globus imperidlis, de rijksappel ; globe de compression,
m. fr. (spr. gloob' de konpressjón) Mil. eene
soort van sterk geladen mijnen, door Bel id o r in 172 6 uitgevonden ; — globaal,
adj. et adv. over 't geheel genomen, bij wijze
van overslag of raming — globiceps,
adj. nw.lat. met kogelronden kop ; -- globioOrnisch, adj. met kogeltjes aan de
voelsprieten ; — globiférisch, adj. met
bolronde verhevenheden ; — globiflóriseh, adj. met bolronde bloesems; —
globipóriseh, adj. met ronde zweetgaatjfas; — globeus, lat. (globdsus, a, um) en
globuleus, nw.lat adj. kogelvormig, bol
uit kogeltjes, bolletjes bestaande ; --vormig,
globozieten, m. pl. nw.lat., ronde, als gedraaide schelpversteeningen ; — globoziteit, f. (lat. globositas) de kogelvorm . —
globulus, rr, lat. een kogeltje, holletje;
glob cli ?nartiales of ferruginosi, p1. Med ijzer
uit wijnsteen en ijzer bereid ; ql.-kogeltjs,
sanquinís, bloedbolletjes; — globulaire
taktiek, f. nw.lat. -gr. de vuur-krijgskunst;
— globularia, f. nw.lat. Bot. de kogel
globulieten, m. pl. N. H.-bloem;
kevers met bol- of knodsvormige voelsprieten.
GbOmus, n. lat. (genii. gloméris; ver
globes, z. globe) een kluwen;-wantme
Chir. een wondstopsel, wiek van pluksel
-- glomeríden, pl. nw.lat. N. H. kogeldieren ; — glomeriflóriseh , adj.
met samengehoopte bloemen ; — glomerikárpisch , adj. met samengehoopte
;

vruchten•

Gloris,, lat. of glórie, f. de roem, eer,
heerlijkheid, hoogheil, glans; de straalkrans
om het hoofd eens heiligen ; eene schilderij
van den open hemel met zijne bewoners, een
hemelstuk ; bij vuurwerken : eene groote
staande zon : het gloria, een lofzang, naar
den lofzang der engelen bij Jezus' geboorte,
Luc. II., 14.: gloria in excélsis Deo, eere
zij God in de hoogte! gloria matris, eig.
eere der moeder, gene zeer schoone zeeschelp;
gloria mandi, eig. roem der wereld, en gloria
rubrorum, eig. roem der rooden, Bot. twee
schoone tulpsoorten ; gloria patri, filio et
spiritui sancto in secula seculórum, eere zij
God den Vader, den Zoon en den heil. Geest
in alle eeuwigheid ; in majörem Dei gloriam,
tot grooten roem van God ; sic transit plo
mandi, zoo vergaat de heerlijkheid der-ria
wereld ; — gloriëeren, (lat. glorii ri),
zich-zelven roemen, pralen ; -- glorifieátie (spr. t=ts), f. Theol. de verheffing van
het schepsel tot de eeuwige heerlijkheid, de
verheerlijking — glorificeeren (later
;
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lat. glori f cc re), verheerlijken ; — glorióle,
f. fr. (lat. gloriola) armhartige roem, ijdele,
nietige praal ; — gloriëus, adj. (lat. gloriósus, a, um), roemrijk, prijs- of roemwaardig; heerlijk, verheerlijkt, schitterend ; ook
grootsprekeud, pogchend, grootsch ; gloriósae
memoriae, afgek. gl. rn. of glor. mem., roemrijker gedachtenis; — gloriósa, f. Bot.
de prachtlelie, een pronkgewas.
Glosse, f. (van het gr. glossa of glótta,
tong, spraak) Gram. oorspr. een duister, ver
behoevend woord; gew. de uitleg -klaring
verklaring, opheldering, woordverkla--gin,
ring, aanmerking (beter glósséma); ran dg 1 o s s e, de randverklaring, kantteekening;
— glosse, Poet. de naam van eene poëtische kunstgreep, die eene gedachte, in een
zoogen. thema aangegeven, zoodanig in even
zoo veel strophen, gew. decimen (z. aid.)
ontwikkelt, als het thema verzen bevat, zoo
dat op het einde van elke strophe een vers
van het thema staat ; — glossarium, n.
lat. een woordenboek ter verklaring inz. van
verouderde,, onbekend geworden woorden;
glossariur etymologicum, een afleidend woordenboek, zulk een, waarin de afstamming
der woorden wordt aangegeven, eene taal
— glosseeren, nw.lat. glossen,-bron
aanmerkingen, inz. berispende aanmerkingen
maken ; uitleggen, ophelderen ; — gloSSátor, m. een uitlegger, woordverklaarder,
kantteekenaar; inz. in de middeleeuwen : de
verklaarders van het corpus juris civilis te
Bologna; — glosságra, n. gr. Med. de
jichtige tongpijn ; — glossalgïe, f. de
Longpijn ; — glossánthrax, m. pestkool
aan de tong, kwaadaardige tongblaren ; —
glossepiglóttisch, adj. tong en strot
betreffende ; — gloSsitis, f. de tong--klep
ontsteking, tongbrand; — glossocéle, f.
de tongbreuk, het krampachtig uitsteken der
tong; — glossodésmus, m. de tongriem ; — glossograaph, m. een kant
-- gloSSO--teknar,gloschijv;
graphie, f. de tongbeschrijving; ook het
schrijven van kantteekeningen ; — gloSsologle, f. de tongleer ; — glossOlySis, f. de tongverlamming met verslapping;
— glossomantïe (spr. t—ts), f. de tongwaarzeggerij, de kunst om uit den staat der
tong tot eene reeds aanwezige of zich pas
ontwikkelende ziekte te besluiten ; -- glos
meen tonggezwel ; — glosso--Soncus,
palatinisch, adj. tong en verhemelte betreffende ; — glossopetren, pl. tongsteenen, slangetongen, versteende haaijetanden ; — glossopharyngisch, adj. tong
en keel betreffend ; — glossoplegïe, t.
de tongverlamming zonder verslapping; -glossoptÓsis, t. de uitzakking der tong;
— glossorrhagïe, f. bloedvloeijing uit
de Longvaten ; — glossoseírrhus, m. een
knoestgezwel van de tong, tongkanker; -glossoskopie, f. het bezien, onderzoek
der tong ; — glossospásmus, m. de
tongkranip ; — glossostaphylïnisch,
;
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adj. tong en huig betreffende ; -- glossotomïe, f. de toingontleding.
Glottis, f. gr. de stemspleet, luchtpijp spleet ; — glo ttolalïe, f. of glossolahe, f. (vgl. g 1 o s s e) het spreken in vreemde talen ; — glottologïe, f. de taalleer,
wetenschap, geschiedenis der talen ; — glottomanie, f. de overdreven zucht om
vreemde talen te spreken.
Glouton, m. fr. (spr. gloetón; van 't lat.
gluto, genit. glutónis, een verslinder; glutire,
verslinden) een veelvraat, slokop; — gloutonnerïe, f. de gulzigheid, vraatzucht.
Glucine, z. oud. g 1 y e e r i e.
GluckIsmus, n. Muz. de voorliefde tot
de muziek van Gluck ; -- gluekíst, m.
de aanhanger, voorstander van Glucks muziek.
Glutaeën, pl. gr. (van glutós, het vat),
Anat.. de vaatspieren.
Gluten, n. lat. Chem. de lijmstof, plantenlijm, een stikstofhoudend, vliezig, week,
zeer veérkrachtig, kleverig bestanddeel, inz.
in het zetmeel der graangewassen en peulvruchten vervat ; ook het kleverige vocht
van dierlijke ligchamen ; — glutineus,
adj. (glutinósus, o, um) kleverig en lijmig;
— glutinantia (spr. tia=tsia), p1. (van
glut) naas, lijnend, glutinzáre, lijmen) Chir.
lijm -, bind- of kleefmiddelen ; — glutinatie (spr. tie tsie), f. (gl utinatio), f. de sa
aaneenkleven ; — glutina--melijng,ht
tief, adj. lijmend, verbindend, samenheelend.
Glyceria, gr. (van glykerós, glykys,
zoet) vr.naam : de zoete, aangename ; —
glycerïne, f. oliezoet, eene zoetachfig
smakende stof, die uit de verzeepirng der
vetten ontstaat , — glycine of glucïne,
f. Bot. eene amerikaansche plant met peulvruchten ; ook Min. de zoetaarde of glyeine–aarde, een metaaloxyde, in 1708
door V a u q u e 1 i n het eerst in den heryl
en smaragd ontdekt; — glyclum of b e r y 11 u m, n. de metallische bazin der glycineaarde ; — glycion of glyk on, n. zoet
glycyphagie, f. het zoeteten,-hout;—
't veelvuldig genot van zoetigheden ; — gly
cyphaag, m. een zoeteter, snoeper, zoetekaauw ; — glyeypikron, n. bitterzoet;
—. glyeyrrhiza, f. zoethout, zoetwortel
— glyeyrrhizïne, n. zoethoutsuiker, het
eigen suikerachtig beginsel uit den zoethout wortel ; -- glykometer, m., z. g I e uk o m e t e r;— glykyskoop, n. een werk
onderzoek van het suikergehalte-tuigo
eener stof.
glykónische verzen, eene oud gr.
lijrische verssoort (zoo men wil dus genoemd naar haren vinder, den overigens onbekenden dichter G 1 y k o n), bestaande uit
eenen trochwus of spondeus, eenen daktylus en eenen amphimacer of daktylus
--

,

-

;

Glyphe, Glyph, m. gr. (glypphis, f.
van glyyheint, inkerven, insnijden) Arch. eene
insnede, kerf, groefstreep, als sieraad aangebracht ; — glyphánon, n. een gra-

GNATIIALGIE -veerijzer, beitel; — glyphiek ot glyptiek, f. de snij -, kerf- of graveerkunst,
de steensnijkunst; de beeldhouwkunst, beeld
fr. een on--snijder;—glyphoè,f.
langs te Parijs door den scheikundige D e
1 e s c h a m p s uitgevonden bijtmiddel voor de
staalgravure ; — glyphographie, f. eene
nieuw uitgevonden manier om koperplaten
tot de beteekening en den galvanischen druk
voor te bereiden ; — glypten, pl. figuren
in metaal of steen gegriffeld of gebeiteld;
gesneden steenen ; — glyptognozie, f.
de kennis der gesnedene steenera ; --- glyptographie, f. de beschrijving daarvan;
— glyptospermáten, p1. Bot. veel
gekerfde zaadkernen ; — glypto--voudig
theek, f. eene verzameling van gesneden
steengin, ook in 't algemeen van beeld
-houwerk.
Gnathalgie, f. gr. (van gnáthos, kinnebak, wang) de wangpijn ; -- gnathor..
rhagie, f. sterke bloeding uit de uitwendige oppervlakte der wangen ; -- gnathospásmus, n. kinnebakskranmp.
Gnidia, f. gr. bijnaam van Venus, naar
de stad G n i (1 u s in Karië, waar zij een'
tempel bad; de gnidische Venus; het
voortreffelijke, door Praxitéles gebeitelde
marmeren beeld van Venus, dat in 1t61 te
Constantinopel bij eenera brand vernietigd werd.
Gnoe, gnoedier, z. g ri u.
Gnomen, p1. 1) aard- of berggeesten,
in de aarde wonende en schatten bewakende
e l e m e n t a i r- geesten (z. aid.), waarsch.
van gelijken oorsprong met het volgende
woord, dus eig. kundige geesten; 2) gr. (van
gnómrzé, inzicht, kennis, oordeel, spreuk) gedenk- of leerspreuken; — gnomieus, m.
een vervaardiger van gedenkspreuken, leerspreukdichter; -- gnomiseh, adj. in
spreuken vervat, spreukvormig; --- gnomische dichters, spreukdichters; —
gnomologie, f. een spreukenboek, eene
verzameling van gedenkspreuken.
Gnomon, m. gr. (eig. in 't algemeen
een kenner, aanwijzer, v. gnonai, infin. aoristi
van rgignvskein, kennen, erkennen) het richt
hoekmeter, winkelhaak, een zon--snoer,d
newijzer, astronomische wijzer ; vg.. f i 1 a rg n o m o n; Arith. een getal, dat, gevoegd bij
een quadraatgetal, op nieuw een quadraatgetal geeft; Geom. de figuur, die van een
parallelogram overblijft, wanneer een kleiner
parallelogram, welks diagonaal geheel in de
diagonaal van het groote ligt, daaruit wordt
genomen ; de tand, waaraan men den ouderdom der paarden kent — gnomonika,
f. de zonnewijzerskunst.
Gnosis, f. gr. (van pnonai; val. go om on) de kennis; inz. het hoogei inzicht,
de diepere, geheime kennis der chr. godsdienstleer, de godsdienst -philozophie der eerste chr. eeuwen ; — gnoseologie, f. de
kennisleer, z. v. a. metaphysiek; —
gnosimáehen,m.pi.eene christelijke secte
in de 7de eeuw, die alle leerstelsels ver;
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wierp ; — gnostieken, m. p1. geheim
gewaande-kenrs,zog.dwijenr
goddelijke openbaringen hoog verlichte christenwijsgeren in de eerste chr. kerk; — gnosticísinus, n. de leer der gnostieken ; —
gnostisch, adj. geheimkundig; — gnostologie, f. alweterij.
Gnu (spr. nióé; liet woord moet van de
Engelschen afkor,lstig zijn), gnoe of gnoe dier, eene soort van antilopen in Afrika.
Gobelet, ni. fr. (spr. gob'lè; mid.lat.
pobell-us, rjobelietus, beker, provene,. cubel,
Cuba, kuip, klein vat, coa, beker, v, t. lat.
cuupa, cuppa, !kuip, vat) een beker, dobbel beker der goochelaars ; een drinkbeker, kop ;
— gobelétte, f. fr. Mar. een klein vaar
masten en vierhoekig zeil.
-tuigme
Gobelins, m. pl. fr. (spr. gob'lèh) fransche behangseltapijten met ingewerkte figuren , zoo geheeten naar haren uitvinder
G o b e 1 i n, die in 16 6 7 te Parijs eerre ta
oprichtte, welke nog eene van de-pijtfabrek
merkwaardigheden dier hoofdstad is.
Gobemouches, m. fr. (spr. gob'mmmoesj',
an (Jober, ophappen, verslinden) eig. een
vliegevanger ; van daar eene soort van kleine
hagedissen op de Antillen, die zeer bedreven
in het vliegevangen zijn ; oneig. een rond
een licbtgeloovige, nieuwsgierige;-slendra,
een jabroér.
God —dam, eng. (eig. God damn, spr.
rlóddemrr) God verdoeme (mij) ! — God save
(spr. scev) the kind of queen (spr. kwien),
God behoede den koning of de koningin, de aan
naam van een bekend eng. volkslied.-vange
Godet, n1. fr. (spr. godè; v. 't lat. guttus, een naauwhalzig vat, waaruit de vloeistof bij druppels valt, v. qutta, de druppel)
de trechteropening, door welke 't gesmolten
metaal in . den vorm vloeit.
Godevaart, mansn. (van God, en vaar,
vrees, schrik, zoodat men eig. G o d e v a a r
zou moeten schrijven (Godsvrees ; de fr. ver
dien naam Godefroi [gode 'roi]-talingv
wijst op zijn' frank-duitschen oorsprong; men
kan hem als eene vertaling van Tim o t h e u s beschouwen) .
Godiveau, n. fr. (spr. godiwóó) pasteitjes van Gehakt vleesch, worstpasteitjes.
Godron, n. fr. (spr. ggodrón) eerie ronde,
bolle plooi of vouw; een langwerpig eivormig sieraad aan zilveren vaatwerk, enz., aan
lijsten van gebouwen, eijerlijst ; — godronneeren, zulk sieraad maken.
God save the king, z. ond. God dam.
Goëet, ni. gr. (BOPS, pl. rgóétes) toovenaar, bezweerder; — goëtie (spr. t=ts),
f. vermeende tooverij door aanroeping van
booze geesten, geestenbezwering ; — goetisch, adj. betooverend, bedriegelijk, tooverachtig.
Goël, m. hebr. (goél, het deelwoord van
paal, terug vorderen, lossen) een bloedwreker bij de Joden, de naaste bloedverwant eens
vermoorden, die weleer het recht had, den
moordenaar op te zoeken om hem te dooden.
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Goëlaek, n. een pepergewicht op Sumatra =
= 12 (oud) pond.
Goëlette, f. fr. Mar. een vaartuig met
2 masten van 50 tot 100 tonnen, schooner.
Goelistan, z. g u 1 i s t a n.
Goer, z. g u r ; — Goeracs, z. g uraes.
Goergoerans, z. ga r g o e r a n s, g u rgurans.
Goeroesch, in. turk. een piaster, vroeger meer dan 1 gl. 80 cents, nu te naauwernood 12 cents waard.
Goëtie, enz., z. oud. g o ë e t.
•offo, in. it. (als adject.: onhandig, plomp;
fr. go ffe, beyersch go /f, een domkop) een
domkop, lummel, eene karakterrol der ital.
intermezzi.
Gog en Magog, hebr. een gevaarlijke,
verdervende vijand. (Naar den propheet Ezechiël is Gog de vorst van het volk Magog,
die uit het noorden in Israël viel en de
nederlaag leed. Bij Mozes is Magog een
zoon van Japhet.)
Gogaille, f. fr. (spr. gogálj'; van se
goguer, lustig, vrolijk zijn) een vrolijke maal
luidruchtige partij.
-ti'+l,
Goinfre, m. (spr. goein fr') een vraat,
smuller, brasser.
G-ojim, pl. hebr. (sing. pol, d. i. eig.
volk, inz. een buitenlandsch, vijandig volk),
niet-Joden, Heidenen en Christenen.
Golf, m. (fr. golfe, provene. en it. golfo;
waarsch. van het gr. kólpos, eig. boezem,
schoot, vervolgens zeeboezem) een zeeboezem, een aanzienlijk gedeelte der zee, dat
landwaarts inloopt.
Golgas, m. turksch flanel, lichte wol
-len
stof.
Gólgotha, n. chald. (gr. golgothi , hebr.
gulgoltá, V. gulgoleth, schedel) de schedel
gerechtsplaats bij Jeruzalem.
-plats,de
Góliath, m. de reusachtige aanvoerder
der Pliilistijnen, dien David met zijn' slinger doodde; daarom in 't algemeen een reus,
reusachtig mensch.
Golok, z. gibbon.
Gom, enz., z. gummi.
Gomarísten, m. pl. eene secte der
hervormde kerk, de bestrijders van de leer
van Arminius (z. Arminianen). zoo genoemd naar F. G o m a r u s, die in het begin der 1 7de eeuw hoogleeraar te Leiden
was; ook Con tra -remonstran ten.
Gombette, f. eene genueesche korenmaat, ongeveer 2 liter.
Gomer, m. eene hebr. korenmaat, omtrent 4,; liter.
Gomgom, n. een muziekinstrument der
Hottentotten.
Gomphiasis, f , or gomphiásmus,
m. gr. (van gómphios, baktand, v. gómphos,
spijker) het voelbaar- of stompworden der
tanden door zuren; kiespijn — gomphósis, f. de onbewegelijke vereeniging der
beenderen door inplanting, inz. der tanden
in de tandkassen; ookz. v.a. gompbiasis.
;

--- GONYAGRA.
Gomphréne, f. fr. (misvormd van 't
lat. gromphwna, duizendschoon), ook a m a r a n t h i n e, f. fr. de kogelamarant, een zeer
schoon zomergewas uit 0. Indië.
Gonagra, n. gr. (van góny, knie) kniejicht — gonalgie of gonatalgie, f.
kniepijn.
Gonakrazie, f. gr. (van goné, zaad)
zaadvloed.
Gonda, f. eene kleine rekenmunt in Bengalen, 64U ropij
Gondel, f. (van 't it. gondola, verkl.
v. gónda, fr. gondole) een plat overdekt vaartuig in de grachten van Venetië; ook eene
fransche boot in de Middellansche zee ; —
gondelier, fr. (spr. gond'lje), gondolsére,
it. m. een gondelschipper, gondelvoerder; -gondoliéra, f. een schipperslied der gondelvoerders te Venetië, van statig klagenden
of heroïschen aard.
Gonfalón, fr., of gonfalóne, it. m.
(van 't oudd. gund fano, kr( gsvaan) de kleine
vaan aan de lans ; ook de kerkbanier ; —
gonfalonier, fr. (spr. gonPalo njé), g o nf a 1 on i é r e, it. m. de vaan of banierdrager,
haanderheer ; het opp. rhoofd der ital. reps bliek San-Marino ; ook een policie- beambte
in de provinciën van den Kerkelijken Staat.
Gong, of gonggon, n. maleisch, eene
soort van t a m- t a m of handtrommel der
Indiërs, een bekkenvormig speeltuig, dat bij
het zingen met een' stok geslagen wordt.
Gongorismus, n. de gezochte duistere
en gezwollene stijl, ook estilo culto, beschaafde
of sierlijke stijl genoemd, in den trant des
spaanschen dichters Gongora (1561162 7) -- gongorísten, in. pl. leerlingen
en aanhangers van Gongora, die zijnen schijftrant navolgden.
Góngros, m. gr., eig. een rond uitwas,
dat zich op den stam der boomen vormt ;
Med. een rond, kraakbeenig uitwas; —gongróne, f. naam door Hippokrátes aan het
kropgezwel gegeven ; ook het krampgezwel
der slagaderen.
GongVlus, m. gr. (van gongylos, rond)
Bot. liet ronde ligchaampje in den bast van
vrouwelijke planten vervat, de kiemkorrel ;
— gongylen of gongyl ën, f. pl. kleine
ronde balletjes, pillen.
Góniometer, m. gr. (van gdnía, boek)
een hoekmeter ; — goniometrie, f. de
hoekmeetkunst, de leer der boekmeting.
tonne, f. fr. Mar. fust voor wijn, ster
gezouten visch; ook, teervat. -kendra,
Gonoeële, f. gr. (van jon è, zaad) Med.
zaadbreuk, zaaduitstorting in het celweefsel
ven 't perineum; — gonopeea, pl. zaad verwekkende middelen ; gonorrhoea of
gonorrhée, f. de onwillekeurige zaadvloed
(niet te verwarren met b 1 e n n o r r h m a); —
gonozemie, f. veelvuldig zaadverlies.
gonyagra, n. gr., z. v. a. g o n á g r a;
— gonyalgie, f., z. v. a. g o n a l g i e;
— gonyánkon, m. Med. ziekelijke krom
knie; gonyóncus, m. kniegezwel.-mingder
;

;

-

GOPH
Goph, volgens de Rabbijnen het verblijf
der zielen tot op bet tijdstip van hare omkleeding met ligcbamen.
Gorao, m. eene chineesche zijden stof.
gordiaansche knoop, (lat. nodus
gord'us), m. de kunstig ineen gestrengelde
knoop aan den wagendissel van den pbrygiscben koning G o r d i u s, die niemand ver
te ontknopen, maar die door Alexan--mocht
der den Groote met het zwaard werd doorgebouwen; F an daar in 't algemeen een zeer
ingewikkeld vraagstuk, eene hoogst moeijelljk
te ontwarren, te beslissen zaak, eene omstandigheid, waarin goede raad duur is, een
allerneteligst geval; den g o r d i a a n s c h e n
knoop doorhakken, door een' beslissenden stap, eene stoute daad, enz. eene zwarigheid uit den weg ruimen; -- gorden,
pl. nw.lat., draadwormen, b. v. de z e n u wworm, farent eit of het gum neesche
d r a a k j e in 0. en W. Indie, enz., dat soms
12 meter lang is, gaarne onder de huid der
menschen kruipt en pijnlijke builen, enz.
veroorzaakt.
Gorge, f. fr. (spr. gorzj'; provenc en it.
gorga, strot, gorgel, it.. gorgo, provenc. gore
fr. gort, pour, draaikolk, van 't lat. Burges,
draaikolk) de keel, gorgel ; hals en borst,
boezem; Arch. holrond, loofwerk, bollijst; een
naauwe bergpas; de ingang of keel van een
bastion of buitenwerk ; de rolstok, waaraan
men kaarten, platen, enz. ophangt; — gorge
de pigeon (spr. ---p-izjón) duiven halskleur,
de weerschijn in zekere zijden stoffen ; -gorgeret, m. (spr. gorzjerè) de wegwijzer,
een gootvormig heelmeesterswerktuig, bij het
steensnijden in gebruik.
Górgo of Gorgóne, fr. gr. Myth.
een spookachtig vrouwelijk schrikbeeld of
monster ; pl. Gorgónen, drie zusters :
Stheno, Euryala en Medusa, dochters
van Phorkys erg Keto, met slangenharen, ontzaggelijke tanden en metalen klaauwen, wier
aanblik versteende, vgl. Medusa ; ook een
bijnaam van M i n e r v a, omdat zij het hoofd
van Medusa op haar schild had; — gorgónisch, adj. eig. vreeselijk, schrikwekkend, ijselijk; steenafzettend, versteenend, met
eene steenkorst overtrekkend, overkorstend,
geluk dit b. v. de bron te Karisbad doet.
Goris, eene kleine bengaalsche rekenmunt, iets minder dan een halve cent.
Gorsji, m. pl., perzische lichte ruiters,
die bestendig in het veld legeren ; — gorsjibasji, hun aanvoerder.
GOS of Kos, m. (bind. kos) eene indische lengtemaat, omtrent = 1 duitsche mijl.
Gosen, gosi, m. pl. russische hof-factoren, of kooplieden, die enkel voor bet hof
handelen.
Gospodi pemillou ! russ., eene gemeenzame uitdrukking in den mond der
russische geestelijken, z. v. a. k y r i e-e l e iso n (z. ald.).
gothisch, adj. den Gothen (een oudd.
volk) eigen, b. v. de g o t h i s c h e taal ; on-

--
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eig. voor ouderwetsch, oudvaderlijk, oudduitsch
uit de 1 Ide tot de 15de eeuw, b. v. g o t h i s c h e bouwkunst; ook in den stijl
of smaak dezer bouwkunst, met spitsbogen,
krulsieraden, enz. ; van daar g o t h i s c h e
l e t t e r s, versierd, meest met krullen overladen monnikenschrift.
Gottfried , m. oudd. manen. (oud
e otafrit, goth. guthafriths,), de met-hogd.
God vrede hebbende, de aan God verbondene;
-- Gottlieb, m. (oudhoogd. Gotleip) de
van God overgelatene of verschoonde.
Gouache, f. fr. (spr. goeásj'; it. guazzo,
van gucazzare, zwemmen, baden ; van het
duitsche waschen, wasche, oudhoogd. wasvan,
wasva), het schilderen met dekverwen, waarin
een weinig gom is opgelost, waarbij de lichte
plaatsen door wit of geel afgezet worden
ook dé trempe.
Gouden bulle, z. bulle.
Goudgulden, m. eene gouden munt,
ontstaan uit den f I o r e e n (z. ald.) der Italianen, en waarvan er 93 op een keulsch
mark fijn gingen ; hij werd later door den
dukaat verdrongen en kwam schier aller
gebruik; hij bestaat nog onder an--wegin
deren te Bazel en heeft daar 3 gl. 66 ct.
innerlijke waarde ; ook eene zilveren munt
in het oude nederlandsche muntstelsel
1 gl. 40 ct.
Goufire, m. fr. (spr. goefr', de afgrond,
kolk, poel, draaikolk, maalstroom.
Goulams, m. pi. Mii., perz. corps uit
slaven, slavenzonen, renegaten, enz. samen
goulam—agasi, de aanvoer -gestld;—
dier bende.
-der
Goulardsch water (spr. Boel --), een
verkoelend en opdrogend water der wondheelers, dat eene loodoplossing bevat (naar
den wondheeler Thomas G o u 1 a r d te Montpellier, omstreeks t 550 benoemd.
Goulu, m. fr. (spr. goeli(; als van 't lat.
gulutus, voor gulosus, v. gula, strot, keel)
een vraat, gulzigaard, slokop; N. H. de veelvraat.
Gourgandine, f. fr. (spr goergandién')
eene hoer , straathoer.
Gourgouran, m. fr. (spr. goergoerán)
z. v. a. gu r gu ra n.
Gourmand, m. fr. (spr. goermán; vgl.
het provinc. fr. gourmer, slurpen, gourmacher,
onzindelijk eten , gourme, uitvloeijing van
slijmige vochten door den neus bij paarden
en kinderen, oude. gormr, slijk) een gulzigaard, vraat, sterke eter, een smulbroêr, lek
vgl. f r i a n d; -- gourmandise,-kerb,
fr. (spr. •---diéz') f. vraatzucht, zwelgerij,
brasserij; lekkerbekkerij, belustheid; ook een
lekkerbeetje; — gourmet, m. (spr. goermè)
een wijnkenner, wijnproever ; — gourme t te , f. de kinketting aan het stanggebit
der paarden.
Gout, m. fr. (spr. Boe; van 't lat. gustus) de smaak, het welgevallen ; à son gout,
naar zijnen smaak ; — gouteeren, proeven, smaken ; een' kleinen maaltijd houden.
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eene vooravond-boterham gebruiken; smaak,
behagen, welgevallen in iets vinden, iets
mogen lijden, goedkeuren, billijken, beamen;
— gouter of goute, n. (spr. goeté) het
vooravondeten; z. V. a. vesperbrood.
Goutte, f. fr. (spr. goett' ; van 't lat.
gotta, droppel), 1 droppel, beetje, weinigje,
proefje, slokje; 1) Med. de jicht, oudd. Trop fen, zoo geheeten, omdat men de oorzaak
dezer kwaal aan zekere uit de hersens ne
droppels toeschreef.
-dervaln
gouverneeren, fr. (spr. goew--; van
't lat. gubernáre, eig. sturen, het roer houden) besturen, leiden, gebieden, beheren,
beheerschen, regeeren; -- gouverneur,
m. (spr. goew—) stadhouder, bestuurder eener
provincie, vesting, enz. ; plaats-overste ; ook
landvoogd; een buisopvoeder en leermeester,
kinderbestuurder; — gouvernánte, f. de
landvoogdes ; de opvoedster, kindervoogdes ;
aan boven : de opperhofmeesteres; gouvernemént, n. (fr. spr. goewern'rrmán) bet stad
gebied, de werkkring van een'-bouderscap,ht
stadhouder ; de landvoogdij, ook het staats
-behr,dgin esvorm;—
governo, m. it. bet bericht, de aanwijzing,
de regel, het richtsnoer, waarnaar b.v. een
commissionair zich te gedragen heeft; -- per
goede-no, tot naricht, tot richtsnoer, tot bestuur in de handelwijze ; , per grato governo, tot richtsnoer naar believen.
Graad, m. (lat. gradus, pl. gradus;
schrede, trap) de grootte der kracht van
eenig ding (intensieve kracht); een der evenmatige gelijke deelen, waarin een geheel
wordt verdeeld; Math. een gedeelte van den
omtrek eens cirkels, het 3 6 volgens de gewone , bet r 1 volgens de nieuwere ver
iedere graad (°) wordt volgens de-deling;
eerste verdeeling in 60, volgens de tweede in
100 minuten (') verdeeld, de minuut in 60
of 100 seconden ("), de seconde in 60 terzen ; (`) enz.; eenigszins anders is de afdeeling in graden bij physische werktuigen;
eene waardigheid vau geleerden, eeregraad
of eerrang op hoogescholen, b. v. de d o ct o r s g r a a d; de afstandsbetrekking van gemeenschappelijke stamouders, graad der bloed
afstamming , enz. ; gradus,-verwantschp,
Gram. , vergelijkingstrap (z. p o s i t i v u s,
comparativus en super lativus, de
stellende, vergrootende en overtreffende trap);
pro gradu disputeeren, tot verkrijging
van een' akademischen graad eene verban deling (dissertatie) of betwistbare stellingen
(theses) opentlijk verdedigen; — gradus admonitinnis, pl. de berispingen en waarschuwingen, die de kerkelijke straffen voorafgaan;
gradus ad Parnassum, eig. eene schrede naar
den Pa rn a s (z. old.); een alpbabetisch woordenboek met opgave der quantiteit van ieder
woord, de gelijkbeteekende woorden, gepaste
bijvoegelijke woorden en poëtische uitdrukkingen, inz. ten gebruike der leerlingen bij
de oefeningen in het maken van latijnsche
verzen ; gr. cognatiónis, de verwantscbaps4

,

graad; gr. pcenitentiális, p1. de verschillende
trappen der kerkboete ; gr. prohibitus, de
verboden graad, eene verwantschap, bij welke
geene echtverbintenis mag plaats hebben ;
per gradus, of grad? tim, adv. trapsgewijs,
allengs, langzamerhand — gradátie, (spr.
t=ts) fr. (lat. gradatto) de trapsgewijze opklimming, voortgang; Log. de opklimming,
de trapsgewijze overgang van eene zwakkere
tot eene sterkere gedachte of uitdrukking; z.
c l i m a x ; Piet. de onmerkbare kleurverandering, overgang, ineensmelting der kleuren;
-- gradátie, f. barb.lat de indeeling in
graden, graadverdeeling ; ook z. v. a g r ad e e r i n g ; — gradins, pl. fr. (spr. gradén), gradínen, trapsgewijs oploopende
zitbanken in schouwburgen, kermistenten,
enz. ; — gradeeren, nw.lat., louteren,
verdelen, tot een' hoogeren graad van
deugdelijkheid brengen, b. v. het goud g r ad e e r e n, het eerie hoogere kleur geven;
bij de zoutwerken : het zoutwater door ver
zoutheid ver -damping(re')
waarbij men het eenige malen door-hogen,
opeengestapeld rijshout in zekere pannen
(g r a d e e r p a n n e n) laat druipen; zulk eene
inrichting heet een g r a d e e r w e r k, g r ad e e r h u i s, een lekwerk of verdampingshuis; — graduale, n. nw.lat. bij de R.
Kath. het korte tusschengezang, dat bij de
mis na het voorlezen van den epistel gezongen wordt, terwijl de priester zich op
de trappen (gradus) van het altaar bevindt;
— graduaal—systéma, n. Jur. de bepaling der erfopvolging volgens den afstand
van den verwantschapsgraad, in tegenst. met
het lineaal-systema ; — gradueel,
adj. en adv. (fr. qraduel), trapsgewijze, bij
opklimming, allengs ; -- gradueeren,
nw.lat., naar trappen of graden afdeelen; ook
met eene akademische waardigheid bekleeden,
p r o m o v e e r e n;— gegradueerd, adj.
eenen graad of waardigheid bezittende, b. v.
een gegradueerd persoon, die eene
akademische waardigheid heeft, als candidaat,
meester, doctor, enz., een g e p r o m o v e e rde ; — graduatie, (spr. t=ts) f. mid.lat.
de graadverdeeling, afdeeling in graden; Gram.
de plaatsing in de vergelijkingstrappen, z. v. a..
c o m p a r a t i e; de bekleeding met eerre waardigheid op hoogescholen, ook gr a d u e e ring.
Graal, m. (oudfr. graal, gréal, grasal,.
provene. grazal, v. 't mid.lat. gradalis, peadale, als ware 't lat. cratalis, v. crater, eratra, mid.lat. cratus, een mengvat) eene kostbare diepe schaal of een schotel, als tafelgereedsch a p, inz. de heilige graal, volgens
de sage der middeleeuwen eene schaal, uit
een lichtenden edelsteen vervaardigd, waarvan
Christus zich bij het avondmaal bediend en
waarin Joseph van Arirrathea het bloed uit
de zijde des gekruisigden opgevangen zou
hebben : het onderwerp van verscheidene epische dictitstukken uit de middeleeuwen.
Grabeau, n. fr. (spr. grabó ; v. gratelee, ziften, lat. cribellare) de afval, liet grui;
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an droge waren, z. v. a. Iii s t i ; --

grabelage, f . (spr. Iácízj') het ziflen, zuiveren eener waar.

Grabouge, (spr.

(Jrulroezj ')

of gra-

buge, (spr. —buuzj') f. fr. (provenc. jrak.usa, van 't armor. eelt. krabisa, krassen, it.
yarbuglio), eig. het getwist, gekibbel ; een

zeker kaartspel.

Gracchus, in. r omeinsche familienaam,
an 't Sempronisch geslacht, uit het welk de
beide onrustige volkstribunen en broeders,
Tiberius en Cajus Sempronius Gracchus, zijn
\ oortgekomen; van daar : sluis l ulerit (h-acchos (le seditione querentes? wie zou (te Gracchussen kunnen dulden, als zij zich over oproer beklagen, d. I. wie is gerechtigd, zich
over oproer te beklagen, dat hij zelve ver
heeft of dat hij steeds geneigd is te-wekt
verwekken ?
Grace, f. fr. (spr. (jrds'; van het lat.
yratia) de genegenheid, gunst, genade, g r atie ; liefelijkheid, bevalligheid, bekoorlijk
welvoegelijkheid, aardigheid, g r ac ie -heid, ;
grace á Dieu, God zij dank ! God lof! (ie
grace, met verlof, ei lieve ! (le bonne (/ráce,
met bevalligheid en waardigheid, niet innemende manieren ; gaarne, gewillig ; rte niauraise grace (spr. (l' mowèz—) ongaarne; va i

grace, uit gunst, uit genade; — jeu Iles yr6ces (spr. zjeu—), in. naam van een spel,

waarbij men elkander door twee stokjes een
of doorgaans twee hoepeltjes toewerpt om
die op te vangen en terug te werpen ; -graciëus, adj. (fr. yracieuxr) of gratieuS (spr. t ts) (lat. yrativsus, a, um)
—

bevallig, liefelijk, beleefd, innemend, goed
genadig; vgl. gratie ; — graci--gunsti,
ós0, m. sp., de grappenaker, komiek op
spaansche tooneelen.
graciel, adj. lat. (yracilis, e) slank, rank,
tenger ; --- graeilitas, f. rankheid, tengerheid, spichtigheid.

graciëus, gracioso, z. ond. grace.
gradévole, it. Muz. aangenaam, bevallig;
,lraditarnénte, op liefelijke manier.

Gradivus, ni. lat. (v. gradi, stappen)
een bijnaam an Mars : de daarheen stappende.

Gradus, graduale, gradueeren,
enz., z. ond. graad.
graeca, n. pl. lat, (vats graecus, a, um,
grieksch) grieksche geschriften, boeken of werken;-- yraeca sunt, non leyuntur, 't is grieksch
en wordt niet gelezen; oneig. 't is moeijelijk,
wij moeten 't overslaan ; — grueeismus,
nl. nw.lat., eene eigenaardigheid der gr. taal,
ook h e l l e n i s m u s; — graacizeeren,
grieksche taaleigens inmengen, op griekschen
trant spreken, vergriekschen ; - greeciteit, f. (later lat. graccitas) de bijzondere
aard van de grieksche taal en gr. zeden; —
gra comanie, f. Iat. -gr.. de navolgings-,
naäpingszucht van liet grieksche ; — greecomaan, m. een overdreven bewonderaar
en navolger der Grieken.
Greeën, f. pl. gr. (Grdfui, eig. de ouden,
pl. v. rgráia, voor !leraidd, de oude, de oude

vrouw) Myth. hij IIesiódus de beide doch

-tersanPhokvK,eprdn
E n s o ; bij latere schrijvers zijn er drie
Pemperedo of Pephrido, Ento en Jaen o; zij hadden met haar drieën slechts één
oog en éénen tand, kenden alleen den weg
tot de G o r g o n e n en bewaakten de wapens, waarmede Medusa alleen gedood kon
worden.
Graffage, f. fr. (spr. rqu•a/'áázj) het bedrukken eener stof met figuren door middel
van heete platen.

Graffito of graft to, n. it.

v. gra f

flare, krassen, V. rjra/flo, provenc. pro/Id, haak,
klaauw, V. 't oudhoogd. krap /'o, drop/so, nw.
hoogel krap fen, haak, kram, ; vgl. sgra f to
en schraffeeren) Pict. grijs in grijs, het
gr aauvve waterverwen op muren, waarbij
men eenen vooraf zwart genaakten muur
liet witten kalk bestrijkt, en daarin dan
eerre teekening zoodanig inkrast, dat de zwarte
grond Ie voorschgil komt.

Gragram, beter grogram (z. ond.
grog)•

G rain, nii. fr. (spr. yrèr^) koren; korrel;
ook z. v. a. grein (z. ald.); =- grains,
pl. eijeren van zijdewormen ; -- gegraineerd, z. ond. p r a n u m.
graisseeren, (spr. puss—), fr. graisser, van yraisse, vet, smeer ; gras, vet, van
't lat. crassus) met vet insmeren, smeren; —
graissage, f. (spr. rli'èssáá^j'), het insmeren, smeren.
Grallatóres, a. pl. lat., steltloopers,
steltdansers op de oud-rong. tooneelen.
Gramme, f . lat., taaije slijm der oogle(ten, oogboter.

Gramina, n. pl. lat. (van den sing. yrámr(en, n. gras), of gramineën, (lat graminece, V. yu•aminus, grazig) grassen, grasplanten, grassoorten; — gramineus, adj. (lat.
yraminósus, a, um,) grazig, grasrijk.

Gr€mma, ii. gr. (p1. grámmata; van
grap/sein, schrijven, teekenen, enz.) een schrift

schrift, opschrift; ook-tekn,lr;
een gewicht van ? attische obolen (vgl.
g r a m m e) ; — grammatika, f . lat. (gr.
^graunmatiki) grammaire , f. fr. (spr.
yramèr'l de spraakleer, spraakkunst, de ver
regelen eener taal; — gram--zamelingdr
maticus, in. (gr. grammatilcós) een spraak
taalkundige ; —-kunstear,l
grammaticaster, m . een ellendig, gebrek
taalkenner; een schoolvos, een letterzifter;-kig
— grammaticaal,adj . (lat. grainmaticulis,
e), de spraakleer betreffende, daartoe behoorende, taalkundig; — grammatisch, adj. vol
spraakkunst; grammatisch - juist,-gensd
,

taalkundig juist, goed gespeld, uitgesproken,
enz . — grammatísten, nl. pl. bij de
oude Grieken : leermeesters der grammatistika, d. i. de kunst om juist te spreken,
te lezen en te schrijven, of de eerste beginselen der taal ; — grammatolatrïe, f.
de letterdienst, overdrevene vereering van de
letter met achterstelling van den geest of

4U

470

GRAMME

GRANUM.

--

zin ; — grammatologie, f. de grond-

ven p 0 jaar ; -- grand- casco, z. casco

reels en de aanwijzing ter vervaardiging

— grand –jésus, (spr. zjezd) eene papier soort van groat formaat, groot jezuspapier;
— grand merci, grooten dank, wel verplicht
— grand' mode, zeer gebruikelijk, gangbaar
of in zwang; — grand–seigneur, m.
(spr. -- sinjeurs een groot, inz. hoogmoedig
heer ; de groote heer, turksche keizer; -en grande tenue, in 't feestelijk gewaad, in
't staatsiekleed; — grand– teint, m. (spr.
—tin) echte of blijvende kleuren (op lakens,
enz.), schoone, heldere kleuren, uit dure
kruiden bereid ; — grande, nn. sp., eig.
in 't algemeen een groole, aanzienlijke ; pl.
grandes, de voornaamsten des adel s of der
ricos hombres, d. i. rijke lieden, in Spanje,
welke den titel excellentie voeren en de eerste
plaats in de kamer der p r o c e r e s innemen;
— grandeur, f. fr., de grootheid, hoog
«aardigheid, heerlijkheid; een titel der-heid,
bisschoppen ; --- grandézza, f. it. (sp.
grandéza) de waardigheid van een' grande:
de deftigheid, hooghartigheid, trots, grootschheid ; ook het hoogmoedig, trotsch gedrag ;
— con grandézza, it. M uz. met waardigheid r
fierheid , -- grandiëus, adj. (it. grandidso)
groot, grootsch, verheven; — grandioziteit, f. in de schoone kunsten: de grootfiche manier, verhevenheid, breedheid van uitvoering.
Grandison, m. eng., een held in deugd,
naar den naam van den hoofdpersoon in R ic h a rd son s roman van dien naam.
Grando, f. lat., de hagel ; Med. de hagelkorrel in het oog.
granum, n. lat. een korrel; pl. franc,.
korrels, zaden, beziën; -- granulunn, n. een
korreltje, greintje; Branum salis, een kor
zout, íd. i. een weinig verstand of-reltj
oordeel ; cum grano salis, met nadenken en
welbezonnen oordeel ; in Brand lis, in kleine
korrels; — gra nuleeren of g re i n e e r en,
korrelen, korrelig maken, in korreltjes ver
gegreineerd, gegreineerd -ander;—,.
gekorreld, gekerfd (van teekeningen, waarin
lijnen en punten korrelachtig zijn afgezet); -granuleermaehine, f. een werktuig ter
vervaardiging van metaalkorrels ; — gra-

eerier spraakleer — grammatológiseh ,
;

adj. die betreffende.

Gramme, n. fr. (le gramme, van het
gr. gï ámma) de eenheid van het gewicht in
Frankrijk, het nel. Nichtje of Ulo van het
kilogram of ned. pond, of omtrent 4, van
het oude of ainsterdamsche pond ; — deca
een gewicht van 10 grammes, 1-grame,
-

ned. lood of pond ; — hectogramme,
een gewicht van 100 grammes, 1 ned. ons

of 11, pond ; — kilogramme, een gewicht van 1000 grammes, 1 ned. pond; —

myriagramme, een gewicht van 10000
grammes, 10 ned. ponden (het heette aanvankelijk ook centibar ) — decigramme,
een tiende deel van het gramme, de korrel
;

of pond ; centigramme, (spr.
sa uli—) een honderdste deel van liet gramme,
t

U

1

U U

pond; — milligramme, een dui-

zendste deel van het gramme, pond.
Grammiet, m. gr. (van g r a m m a, z.
ald.) Min. lettersteen, roode jaspis of agaat,
met witt lettervormige stroepen geteekend;
ook eene soort van varenkruid.
Gramonie, f. fr. Kmt. de aftrek of
korting op de zijdebalen in de Levant, boven
de gebruikelijke tarra.
Gran, m. eene rekenmunt in 0. Indië,
cent.
te Gallipoli ongeveer

=

Granaat, m . i^lid.lat. (graadrus, stil.
lapis, steen, van 't lat. granum, korrel, dewijl bij doorgaans in dell - vorm van kleine
korrels wordt gevonden) Niin. de bloedsteen,
een gering edelgesteente, inz. in Bohemen,
van verschillende (meestal bloedroode) kleur
en doorzichtigheid; Bot. de 'vrucht des granaatbooms, de granaatappel, (lat.
grandtitni, scii. malum, wegens de vele pitten of kernen zoo genoemd), in de oudheid
het zinnebeeld der vruchtbaarheid; Mil. 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 grenadier (vroeger g r a n a t i e r ), m.
weleer een granaatwerper, een soldaat, die
granaten wierp ; keursoldaat der infanterie;
— grenadier à ch ev'al (spr. grenadjé a sj'wdl)
-

-

een stormruiter, grenadier te paard; — granatíne, f. (fr. grenadine) eene vaste zijde
voor de zwarte kant ; ---- gra -sort,inz.

-natie,m.zsurolh
Granaliën, p1. nw.lat. (van het lat.
granurn, korrel) de gekorrelde massa van metaal, inz. het koekvormig gaargemaakte koper;
— granarius, m. de korenschrijver (een
ambtsnaam) inz. de kloostergeestelijke, die'
toezicht en rekening over het graan houdt.
Granatine, granatiek, z. ond. g r anaa1.
Grand, f. (spr. gra2i ; van 't lat. gran(uis) groot, gewichtig, voornaam; — grandteViteit, f. (lat. grandcevitas) de lange
ev ensduur, levenslengte; inz. de leeftijd ho-

;

nulátie, (spr. t= ts) of granuleering, f.
de korreling, of verwerking (van het metaal)
tot korrels ; -- granuleus, adj. nw.lat.
(fr. granuleux) korrelig ; — granulozi
korreligheid ; -- graniet, n.
-tei,f.d
(fr. graait, it. granito, eig. gekorreld, korre
granire, korrelen) korrelsteen,-lig,partc.v
kerns een., een gemengde steen van korrelig,
kristallijn weefsel, voornamelijk uit kwarts,
veldspaath en glimmer; het is zeer verre
verspreid en vormt meestal steile bergen met
spitse, getande kr uinen — granitéllo, of
granitél, n. it., halfgraniet, grijs graniet,
dat niet de vereischte bestanddeelen van het
graniet heeft — grano, ni. it., eene kleine
ital. rekenmunt, op Malta = 6 p i c c i o l i
of iets minder dan een halve cent, te Napels
10 c a v a l l i, ^ dukaat of omtrent
centen, op Sicilië iets minder dan 1 cent.
.

;

;

Grap, Mar. een zeker vaartuig in de
indische wateren niet 2 of 3 masten, en
tevens riemen voerende.
Graphëion, grapheidion of graphidion, n. gr. (van gráphein, schrijven)
eene griffel, schrijf of teekenstift ; — gra-

phiek , f. de schrijfkunst, schilder- of teekenkunst ; — graphiet , n. botlooderts,
zwart teekenkrijt, een brandbaar mineraal,
eene verscheidenheid der koolstof, verontreinigd door toevallige inmengselen van ijzer
aarde — gráphisch , adj. schrif--houden
telijk, door schrijfteekens voorgesteld of uitgedrukt., door figuren opgehelderd, beschrijvend,
teekenend, graphische figuren, schrijfof schrifteekens; — graphíscus, m. een
wondheelerswerktuig om splinters uit wonden te halen ; — graphodrome, m.
een snelschrijver ; -- graphodromie, f.
de snelschrijfkunst; — grapholith , rn.
schrijfsteen, lei ; — graphometer, m.
eig. schrift- of teekeningmeter, benaming van
verschillende mathematische werktuigen, inz.
een hoekmeter; -- graphonyetiometer,
m. een werktuig, tot liet nachtelijk opwerpen der loopgraven voorgeslagen.
M uz.
uz. een
Grappin, su. fr. (spr. grappèn) M
ankertje niet 4 klaauwen of punten, inz.
voor de galeijen ; ankerdreg.
Grapten, m. p]. gr., martelaars, die met
letters op het voorhoofd gebrandmerkt waren.
Graptolithen, m pl. gr. (van gráphe-in,
schrijven, teekenen) steenen niet teekeningen,
b. v. dendrieten (z. ald.).
Grass–cloth, n. eng. (spr. th als eene
gelispte s) het grasdoek , ananas-lijnwaad,
eene uit den bast en de bladeren der ananasplant met een toevoegsel van boomwol ver ;

vaardigde stof in 0. Indië
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willig ; met, grooten dank ; ex mera gratia,
uit loutere genade ; ex sppecidli gratia, uit
bijzondere gunst of genade ; in gratiam, ten
gunste, ten behoeve, ter wille; mea gratia,
mij ten gevalle, mijnentwege, mijnenthalve ;

— con grázia, it. (spr. —grátsia) Muz. met
bevalligheid; grazioso (spr. gra-tsiózo) beval
aangenaam, innemend ; — gratiále,-lig,
n. nw.lat., een bewijs van erkentelijkheid,
eene vereering, belooning, een klein geschenk;
het tafelgebed ; — Gratiánus, mansn.:
de bevallige, dankbare ; Gratiáni decretum,
liet eerste gedeelte van liet corpus juris
canonici; — gratias ! (eig. de accus. pl. van
gratia, met uitlating van het werkwoord
ago), dank! ik dank! het gratias bidden
of zingen, liet dankgebed of danklied, enz. ;
— gratificeeren, (lat. grati ficiiri), genade
schenken ; begunstigen, vereeren, beloonen,
een geschenk geven, vergoeden; — gratifieátie (spr tiie=lsie) f. een gunstgeschenk.
eene vereering, belooning, vergoeding, toelage;
— gratiëus, z. g r a c i ë u s; — gratis,
om, niet, kosteloos ; uit genegenheid; —
gratis –gage, (spr. gaazj'), f. lat.-fr., vrij
officiers, gems- . bij liet-soldij,man(1^ze
begin van tienen veldtocht ; gratiSt of
gratuíst, m. n .lat. een vrijscholier, nietbetalend kostganger ; --- gratuit, adj. fr.
(spr. flrat ivi) vrijwillig, onverplicht, b. v. don
gratuit, een vrijwillig geschenk, eene onverplichte gift, opbrengst; — gratuita mensa, f.
lat. Jur. vrije tafel, vrije kost ; — gratLiiteit, f. nw.lat. (;r. gratuité, de vrijwil
onverdiende liefde-lighed,onvr ;
of genade.
gratuleeren, lat (gra tultrri) geluk,

,

wenschen ; — gratulatie (spr.

tie=tsie),

rgratulatio) de geluk wensch, heil wensch ; — gratulánt of gratulátor,

f. (lat.

China.

grasseeren, lat. (grassi ri, v. grafli, voort
treden) zich allerwege verspreiden,-gan,
heerschen, woeden (van ziekten gebruikelijk);
— grassátie (spr. t=ts) het overhandkrijgen, heerschen, woeden; ook straatschenderij.
Grasus, in. gr. (grasos) de hokkereuk,
stank der okselen.

Gratia, z. gratie.
graticuleeren, fr. (gratieuier, craticu-

Ier, V. cratbcule, net, tralie, rooster, v. 't lat.
cratic)ila, verklw. v. crates, vlechtwerk) bij
het teekenen : overtraliën, door tralie- of
netwerk afteekenen, z. c r a t i c u l e e r e n.
Gratie, f. lat. (gratia, v. profits, aangenaam) genade, gunst, weldaad ; ale aanminnigheid, bevalligheid, enz. ; vgl. g r a c e ; —
grátie, hl. gratiën, lat. gralíae, of c h ar i t i n n en (gr. charis, pl. char7li les) Myth.
de bevalligheden, naam der 3 bekoorlijke
gezellinnen van Venus, godinnen der lieftalligheid en betooverende schoonheid : A gl Ei j a,
Thalia en Eu ph ros ne ; — rlrat ia -Dei,
n. Bot. genadekruid, naam van vele koorts
planten ; — gratia graflam parit,-wernd
gunst baart gunst, de eene dienst is de andere waard ; gratia jurusjuráaidi, lat. Jur.
vrijspreking van den eed; bona gratig, goed,

m. nw.laat. de gelukwenscher ; — gratu–

latóriseh , adj. (later lat. rgratulator)us,
a, urn) gelukwenschend, eenen gelukwensch
bevattende.

Gravamen, n. lat. (van gravure, bezwaren, gratis, zwaar) een bezwaar, eene
zwarigheid ; pl. gravamina, de bezwaren ;

gravamen continbzum, voortdurend bezwaar,
bezwaar met blijvende oorzaak : gr. irrelévans,
niet op te heffen of weg te nemen bezwaar;
gr. (Ie luturo, een bezwaar wegens iets toekomstigs, iets vermoedelijke; gr. successivum,
bezwaar over telkens nieuwe onheilen ; —
gravamineeren, iiw.1at. zich bezwaren,
bezwaren inbrengen.

Gravantia (spr. t = ts), n. p1. bezwarende of verdachtmakende omstandigheden

bij eenen beklaagde ; — gravátus, m.
die zich bezwaard, benadeeld of beleedigd
vindt ; ook die van eene misdaad wordt beschuldigd, een beschuldigde, verdachte.
grave, graremente, z. and. g r a v i s.
Gravédo, f. lat. (v. grams, zwaar, z.
aid.) eig. zwaarte der leden ; verkoudheid,
zinking.
Graveel, n. (fr. ravelle, v. gnat/en,
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gruis, zand) Med. nierwee, eene kwaal veroorzaakt door de vorming van kleine, naar
zandkorrels gelijkende steentjes in de nieren
en de piswegen.
Gravelíure, f. fr. eene vuile, ontuchtige scherts ; bordeelpraat.
graveolént, adj. lat. (grave-glens, v.
gravis, zwaar, en olére, ruiken) sterk en
walgelijk riekend.
graveeren, 1) fr. (graver, oorspr. het
duitsche graben, graven) met eene stift
figuren of streepen in metaal trekken, etsen,
plaatsnijden; — ook soms: bezwaren, belasten (van 't lat. graváre); --- gravure, f.
de plaatsnijkunst, ets- of graveerkunst; de
afdruk van het gesneden metaal, de plaat,
prent — graveur, m. een graveerder,
plaatsnijder, etser, vignet -, stempelsnijder, enz.
Graves, m. eene soort van witten en
rooden Bordeaux-wijn, naar de landstreek
Grave, in het depart. Gironde.
Graveur, z. ond. graveeren.
Gravida, f. lat. (van grav) dus, a, um,
zwaar, gevuld, v. gravis, zwaar, z. aid) eene
zwangere vrouw; — graviditeit, f. (gravi.d).tas) de zwaarte ; zwangerschap.
gra2 , grc , ia. zwaar; gewichtig,
ernstig; van tonen : diep; — gravis (stil.
occéntus), m. de zware of diepe toon eenex
lettergreep, in tegenst. met den a c u t u s;
--- grave, graveménte, it. Muz. ernstig, zeer
langzaam, deftig, plechtig, met waardigheid;
— gravíssimo, it. Muz. zeer ernstig; —
grávimeter, m. lat.-gr. Phys. een zwaar
vochtweger van G u t o n, ook-temr,d
dienstig voor het wegen van vate ligchamen ; — graviteit, f. lat. (pravitas) de
zwaarte ; ernst, ernsthaftigheid, deftigheid,
bedenkelijkheid, de aangenomen waardigheid,
stijve plechtstatigheid, stijfheid; Muz. diepte;
— con gravità, it. Muz. niet waardigheid;
— graviteeren, nw.lat. zwaar zijn ,
zwaartekracht uiten, door zijne zwaarte naar
een ander ligchaam neigen ; — gravitátie (spr. tie=tsie), f. de zwaartekracht, de
drukking van de eigene zwaarte eens lig
aantrekking der-chams;dewrzij
wereldligchamen, de aantrekkingskracht, middelpuntzoekende kracht, centraalkracht.
Gravure, z. ond. graveeren.
grazióso, con grazia, z. ond. gratie.
great charter, n. eng. (spr. greet tsjárter)
de magna charta der Engelschen, van 1215
(z. eliarta).
Grebe, f. (fr. grèbe) N. H. de zilverduiker, een watervogel niet zilverwitte vederen.
gree, grecque, fr. (spr. grèlk') grieksch;
à la grecque, op zijn grieksch, naar griekschen trant ; — Gree, m. een Griek ; oneig. voor een bedrieger, sluwert (vgl. ides
graeca) .
Greenpark, n. eng. (spr. grien --) de
groene diergaarde, het groene park, eene
openbare wandelplaats te Londen; — greenroom, n. (spr. grienroem) eig. de groene
kamer : de gezelschapszaal voor tooneelspe;

---
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Iers, dichters, kunstliefhebbers, enz. aan het
eng. tooneel, zoo geheeten, omdat eertijds
eene soort van priëel tot dat oogmerk diende.
grecldlim, lat. (van grey, genic. gregis, de
kudde) troepsgewijs, bij boopen, met rotten,
benden, koppels, enz.
Gregorius, gr. ((1régórios, van 't gr.
grPgoréin. waken, in 't N. T., van egrëgora,
ik ben wakker, perfect. van egeírein, wek
opwekken) mansn.: de waakzame, wak -ken,
gregoriaansche almanak;-ker;—
z. juliaansche kalender ond. Julius.
Grein, n. (van 't lat. grasrum) eig. een
korrel, zaadkorrel, gerstekorrel ; een klein
gewicht : in de medicijnen en de natuurkunde vU scrupel, G i drachme of
0,064 08 gramme; als gewicht voor goud,
zilver, paarlen en edelgesteenten
mark of 0, 8 5 4 3 6 gramme; ook beteeken t
grein eene zekere stof van geiten- of kemelshaar ; — greineeren, z gran uleeren, ond. granum.
Greling, m. (fr. grelin, v. gréle, provene. (Jraile, lat. gracilis, slank, dun) Mar.
het lichtste ankertouw.
GGreluchon, in. fr. (spr. greluu -sjón) de
in het geheim begunstigde minnaar van eene
vrouw.
Gremïum, n. lat. de schoot, boezem;
oneig. het midden, de gemeenschap, ver
i e ; — gremi--enig,z.vaco1
ále, n. nw.lat. de schootdoek eens bis
wanneer hij zittend mis leest ; -schop,
gremio, m. it. het gild ; sp., ook Bene
handelmaatschappij.
Grenache, m. fr. (spr. gr'ndsj') een
sterke, donkerroode, dikke Roussillon -wijn.
Grenadier , z. ond. granaat ; —
grenade, f. of grenadin, n. fr. (spr.
grenadè7i) gevulde en gestoofde vleeschlapjes; — grenadine, f. (spr. —díén') eene
fransche zijden stof tot het maken van
zwarte kant.
Grenaille, f. fr. (spr. grenálj', van
grener, korrelen; vgl. greineeren, ond.
g r a n u in) gekorreld metaal ; — grenailleeren (f. grenailler), z. v. a. g r a n u l e er e n, z. ond. g r a n u in ; -- grenetis, in.
(spr. —ti), de gekartelde rand om munten,
liet randwerk.
Grenis, m. het achtste deel van eenera
k u x of eene afdeeling van een bergwerk.
Grenoble, m. fr. Bot. eene soort van
tuin -anjelieren, die op een' donkerrooden
grond witte picot-streepen hebben.
Grève,f. fr. (oudfr. grave, provene. provo,
telt. -armor. grad, kraé, pvda, króa, van daar
in 't fr. gravier, gravelle, mid.lat. graveria,
gravella, gravin, gruis, kiezelzand) bet vlakke,
zandige zeestrand, ook de rivieroever, die
nu droog, dan onder water, en met zand
en steenen bedekt is ; — place de G-rève,
eene plaats aan den oever der Seine, alwaar
in den tijd der revolutie de meeste terecht
plaats hadden.
-steling
Gribane, f. fr. Mar. zeker vaartuig
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'van bijzonder maaksel en tuig op de Somme,
van 30 tot 60 tonnen groot.
Griblétte, f. fr op den rooster gebraden varkcnsvleesch.
gribouilleeren (spr . --boelj ), fr.
(gribouiller) bekladden, bezoedelen ; -- gribouillage, f. (spr. griboeljáázj') het gekrabbel, knoeiwerk, slecht onleesbaar schrift,
kladderi;.
—

Grief, n. fr. (spr. grië f, van 't oudfr.
grief, it. Breve, grieve, zwaar, hard, van 't
lat. gravis) benadeeling, verdriet, ergernis;
bezwaar, g r i e f.
Griep , f. z. grippe.
Grietenij, f. (van 't oude greta, gerecht, graetjen, dagen, dagvaarden) eene der
30 afdeelingen, waarin Friesland sedert de
1 d eeuw was verdeeld; tegenwoordig worden de friesche grietenijen gemeenten genoemd ; — grietman, greetman, wel eer opperrechter, baljuw of drost eener grie-

tenij ; thans een friesch ambt van geheel
anderen aard, burgemeester.
Griffen, pl. (waarsch. van het sp. gr-i fo,
iemand, die kroes, verward hoofdhaar heeft)
afstammelingen van Negers en Mulatten.
Griffie, f. (fr. gre/fe; met verruimde
beteekenis v. 't oudfr. grafe, provenc. graft,
lat. graph'turn, gr. graphïon, graphri=on, griffel, v. gráphein, schrijven) de gereclitsschrijfkamer, kanselarij; het bureau, waar de rechts
opgemaakt of bewaard worden ; —-acten
iets ter griffie deponeeren, het voorshands laten berusten, op de lange baan
schuiven ; -- griffier, m . (fr. gre/ er, mid.
lat. grafarius, grafartes, schrijver) de bewaarder, opzichter eener griffie, een gerechtsschrijver, geheimschrijver.
Griffioen, m. (fr. griffon, eng. griffin,
hoogd. Brei f) de grijpvogel, een naar den
arend gelijkende roofvogel ; een fabelachtige
vogel der oudheid, ook in de wapenkunde,
met 4 pooten en 2 vleugels, hebbende het
bovenlijf van den arend, en het onderlijf van
den leeuw.
griffonneeren (spr. grifon—; fr. griffo nner; van griffe, klaauw) , krabbelen ,
knoeijen, slecht schrijven

; — griffonna-

ge, f. (spr. gri fonáázj') het gekrabbel, geknoei; slecht schrift; — griffonneur,
m. een krabbelaar, kladder, een veelscbrijver, slecht schrijver (auteur).
Grille, f. fr. (spr. grielj'; van 't mid.lat.
graticula, lat. craticcla, klein vlechtwerk,
kleine rooster, verklw. v. crates, vlechtsel)
eene tralie ; een rooster; — grilleeren,

roosteren, roosten, op den rooster braden,
zengen ; met traliewerk voorzien ; (doek of
stoffen) ruiten ; -- grilláde, f. geroosterd vleesch ; — grillage, fr. (spr. griljáázj) Arch. roosterwerk, traliewerk ; Manuf. bet roosten of glad maken der stoffen
met eene heete rol.
grillizeeren (van g r i 1, met een' bastaarduitgang) grillen, muizenissen in 't hoofdhebben; druilooren.

GrimAssen, f. pl. (van 't fr. grimace
als ware 't lat. grimnacéa; V. 't oudn. en angels. grim, oudhoogd. cr)rrza, masker, spook)
vreemd(, leelijke gebaren, de gezichtsvertrekking, grijns, kuren, grilien, fratsen ; ook
veinzerij, mom, schijn ; grimace beteekent ook een damestoiletdoosje met een
speldekussen daarop ; -- grimasseeren
(fr. grimacer), gezichten trekken, leelijke
gebaren maken, grijnzen ; — grimacier,
m. (spr. griinasjè) een fratsemaker, grijnzer ;
huichelaar, schijnheilige.
Grimelin, m. fr. (spr. griein'lèii) eig.
een kleine jongen ; een inhalig speler, knijzer; ook eene zilvermunt te Tripoli, omtrent
= 1 % ct. — grímelinage, f. (spr. -láázj') bet knijzerig spelen ; geringe winst.
Grip , m. Mar . eene soort van roofschip,
naar een' brigantijn gelijkende.

Griphi of griphen, m. pi. gr. (griphos, eig. een net, pl. grip/wi) raadsels, charaden, logogryphen en dgl. vernuftsspelen.
Grippe, f. fr (v. gripper, aangrijpen,
van daar ook gril, vreemde kuur of neiging), griep, de epidemische zinkingkoorts,
z. influenza, and. influeeren..
grippeeren, fr. ( gripper) heimelijk
wegnemen, kapen.
Grisaille, f. fr. (spr. grizálj', van gris,
grijs, graauw) Pict. eene manier van schil
kleuren, de eene licht, de-dernmtw
andere donker, graauw in graauw , een
graauwtje; ook eerre vermenging van grijze
en witte haren tot pruiken ; --- grisátre
(spr. grizaatr'), grijs- of graauwachtig ; —
grisette (spr. s=z), f. eene soort van

graauwe, met linnen, zijde, enz. vermengde
wollen stof, g r i z é t; een meisje van geringe afkomst en betwijfelbare zeden ; een

net gekleed, coquet naaistertje, dienstmeisje
in Frankrijk (zoo genoemd, omdat die eer
grijze kleedaren droegen); ook de naam-tijds
van een' kleinen trekvogel, graauw- of grijsborstje.
Griscio, tri. eene zilvermunt te AlexandriC in Egypte, .— 3 0 paras, omtrent =
3 gl. 80 et.
Grison, m. fr. (spr grizón) grijskop,
grijsbaard; N H. de steenmarter van Guiana, van de soort der wezels ; ook graauwtje (paard of ezel); een verkleede lakei of
spion ; ook voor g r i s o u (z. aid.) ; een bewoner van Graauwbunderland — gr^.son náde, f . de spraak der Graauw bunderlanders, brabbeltaal.
Grisou (spr. grizóé), grizon, ook
feu t e r r o u of b r i s o u (spr. terroe. brizoe),
n. het ontvlambare gas in de gangen der
kolenmijnen, uit koolwaterstof met eenig
stikstof en koolzuur bestaande, dat dikwijls
verschrikkelijke uitbarstingen veroorzaakt ;
;

vgl. daviaan.

Griwna of v erklw. griwenka , f.
russ. een stuk van tien kopeken of
roebel, omtrent = 2 0 centen.
Groat, n eng. (spr. groot; ned. groot,
40*

/74

GROT.

GROBIANISMUS

hoogd. groschen, fr. gros, enz.) eene eng.
rekenmunt van 4 pence of omtrent 2O ct.
Grobianísmus, n. (hoogd. met lat.
uitgang ; van rob, grof, grobiiin, een lom pert, vlegel) de lompheid, plompheid, het
onbehouwen gedrag.
Grod-gerecht, n. poolsch (van prod,
kasteel, slot) de rechtsoefening van een' poolschen starost.
Groenianen, m. pi. naam, dien men
tegenwoordig geeft aan eene partij in Nederland, welke de politische en godsdienstige
gevoelens van Mr. Groen van Prinsterer
is toegedaan.
Groep, f. (van het fr. proupe, grouppppe,
it. gruppo, groppo, d. i. eig. klomp, kluwen,
vgl. c r o u p e) de vereeniging van vele enkele voorwerpen tot één, eene samenstelling van afzonderlijke, op zich zelven een
geheel uitmakende dingen, die het oog in
eens omvat, bijeengeplaatste en bij elkander
behoorende beelden, zuilen, enz. ; bijeenliggende eilanden ; verzameling, hoop, volks
groepeeren, vele figuren,-menigt;—
beelden, enz. als in eenen hoop, tot één
geheel verzamelen, bijeen plaatsen ; eene
groep uitmaken, te hoop loopen.
Grog, doorgaans k r o k, m. eng. een
bekende drank uit rum, suiker en water,
ook elke andere met water en suiker aan
jenever -gelndrak:umog,
wijn -grog, enz. (De naam komt-gro,
af van den eng. admiraal V e r n o n uit het
midden der vorige eeuw, die zijnen matro-

zen den vroeger onvermengd gebleven rum
verdund met water liet toedienen. De admiraal droeg doorgaans een' rok van grogram, gewoonlijk g r o g g r a i n of kortweg
grog geheeten, waarom het volk hem den
ouden Grog noemde, en dien naam nu ook
gaf aan den aangelengden drank, waaruit
tot hun leedwezen hun oorlam bestond).
grogneeren (spr. gronj—), fr. (groaner,
provenc. gronhir, it. gru( nare, grugnire, v.
't lat. grunnïre, knorren) knorren, brommen,
morren ; — grogneur, m. (spr. f ronj—)
een knorrig, morrend inensch, knorrepot.
Gromatiek, f. lat. (van grómna, een
werktuig tot landmeten) de veldlegerkunst,
de kunst om een veldleger neer te slaan
of te versterken.
Groom, m. eng. (spr. proem) een bediende, oppasser, knecht, inz. een kleine
rijknecht, palfrenier; — als nederl. woord,
ook grom, z. v. a. ingewand, vischkuit ;
van daar grommen, het ingewand uithalen.
Groot, n. (van 't fr. gros), Bene der oudste
nederl. munten, zoo geheeten , omdat zij
juist het gewicht van een gros of drachme,
d. i. 1 12 van een ons zilver had; ook eene
rekenmunt in het oude ned. muntstel, =
2 2 cent, nog menigmalen gehoord in v ij f
groot = 14 Ct.; — grootken, g r e u gj e n, n. een klein middeleeuwsch groningsch
muntstuk, ter waarde van een' halven p 1 a k;
-- gros, grosse, F. (spr. pro, gross'; van 't

mid. lat. grossus, a, urn) dik, groot, grof;
-- gros, n. het grootste gedeelte, de menigte, groote hoop, b. v. het g ro s der menschen ; in Frankrijk (spr. gró) een goud en
zilvergewicht, — sly mark of omtrent 5
grammes ; in Duitschland weleer iedere dikke
munt, in onderscheiding vair de blikmunten;
bij kooplieden, voor velerlei waren : een getal van 12 dozijn of 111 ; gros of gros–
Se, Jur. het eerste afschrift van een oor
stuk, z. V. a. groot geschreven-spronkelij
stuk, in tegenst. met minute (z. ald.);
nog is gros de benaming van zware zijden stof, zware taf, b. v. gros de Naples
(spr. grodenaahl'), eene zware zijden stof
uit N a p e 1 s; gros de Tours (spr. prodetóér), eene sterke zijden stof, die veel in
de fr. stad Tours gemaakt wordt ; —
groschen, m. hoogd. (spr. gr°ossjen), eene
duitsche munt; het 1- van den t h a l e r,
g u t e r groschen (spr. foeter —) geheeten,
en bij verkorting Ggr. geschreven, doet ongeveer 72 ct.; bet _ I, van den t h a l e r, s i l b e rof n e u g r o s e h e n (spr. sielber of nui--) genaamd, en door Sgr. of gr. uitgedrukt,
geldt omtrent 6 ct., de groschen wordt in
Saksen, Saksen -Altenburg en Saksen -Gotha
in 10, in de overige duitsche landen in 12
p f e n n i g e verdeeld; — gros d'armée, n.
het hoofdleger, de kern van 't heer ; grosso
modo, nw.lat. ten ruwste, ongeveer; afgek.
gr. iet. op recepten : grof gestooten of gesneden; -- grosse aventure, f. fr., of grosavontuur–contract, n. een zeehan
een koopman en eenen-delsvragtuchn
schipper ; onderscheiden van bodemerij (z.
ald.), waarbij alleen schip en lading, hier
daarentegen de contractant persoonlijk borg
blijft ; — groshandel, handel en gros
(spr. oh bró), de groothandel, handel in
't groot, bij centenaars, geheele stukken,
enz. ; — grosseeren, Jur. eene acte, een
contract in 't net schrijven, uitvaardigen ;
ook vergrooten, grootspreken ; — grossene, f. grove ijzerwaren ; ook z. v. a. g r o sh a n d e l; -- grossier, ook grossíst,
m. een koopman in 't groot, in 't gros, een
groothandelaar — grossièreté, f. fr.
(van grossier, grof) de grofheid, lompheid,
onbeschaafdheid; -- grosso, ni. it. en sp.
eene rekenmunt, in Navarre ongeveer = 3
centen, in Venetië omtrent = 10 cent ; —
grossétto, ni. eene kleine ital. rekenmunt,
het X12 van een' grosso.
Grot, f. (fr. grotte , it. grotto, oudfr.
Grote, oud-it. grupta, van 't lat. crypta, gr.
krypté, gewelf, groeve) een hol, inz. een
kunstbol, eene schelpspelonk, een vertrekje
in lusthoven, opgesierd met schelpen, koralen, enz. ; -- grottésk, of gew. grotésk, adj. (it. grottesco, fr. grotesque; van
grot, dewijl men in de bouwvallen van het
paleis van Titus te Rome, welke de grotten heeten, allerlei wonderlijke, phantastische beelden vond) vreemd, zonderling, gril
wonderlijk, zeer bijzonder, avontuurlijk;-lig,
;
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— grotesken, pl. onnatuurlijke, vreemd
gedaanten, wonderlijk beeldwerk,-sortige
waarin menschen- en dierengestalten met
loof- en bloemwerk, enz. schijnbaar zonder
regel verbonden zijn.
Grouch, m. (cuss. grosch,, v. h. duitsch
groschen, eig. dikpenning, v. 't lat. grossus,
dik) eene rekenmunt, in de Krim, — 1 gl.
6 et., in Smyrna — 96 et.
Ground, n. eng., grond, bodem; eene
oostindische landmaat van 2 4 0 0 vierk. voeten.
Group, z. grupetto.
Grumus, m. lat. eig. een hoop, heuvel; iets dat saaingeloopen, geklonterd is;
-- grumeus, adj. nw.lat. dik, klonterig;
— grumescéntie (spr. I-1s), f. liet
samenloopen, klonteren, stremmen, stollen ;
-- grumeleeren, fr. (grumeler) klonterig worden.
Grupétto, in. it. (spr. groep --) Muz.
eene zangverfraaijing, bestaande uit. .i of 5
gezwinde, dalende of klimmende moten ; Knit.
een niet geld bewaard pakje of brief ; een
rolletje specie, in 't fransch group (spr.
rgroepp) .

Gruyères, nn. (spr. piw) jér') erne soort
van goede zwitsersche kaas, naar het geIijknamig dorp in het kanton Frevrburg.
Gryllus, m. lat. dierenraadsel, eerie
wonderlijke voorstelling, waarbij op gesneden steepen allerlei dieren tot eene enkele
vreemde figuur vereenigd zijn ; eerie lach
wonderlijke schilderij.
-weknd,
Gryphiet, m. (van 't lat. (lryplaus, gr.
gryps, grillioen) versteende schelpdieren van
schuitvormige gedaante, griffioenschelpen.
Gryphósis, liever grypósis, f. gr.
(vann grypós, gekromd) 1tied. eerie pijnlijke
misvorming van den nagel, die zich als een
klaauw kromt.
Gua, eerie rekenmunt in Guinea, 1It
gl. 1 i et.
Guácharo, ni. of guacharáca, f.
sp. (spr. u =oe, en ch--tsj) de vetvogel, een
blaauwgrijze vogel in Nieuw - Andaluzië, die
wegens zijn vet op prijs gesteld wordt.
Guáeo, m. sp. eene plant in NieuwGranada, een voortreffelijk tegengift voor
den beet der slangen.
Guaj ákboom, in., guaj ákhout, n.
(guaj(cum o f cindle; sp. fluayaco, uit de taal
van Hayti) pokhoutboom of heilighoutboom,
een westindische en zuidamerik. boom, waar
zeer harde hout tot het maken-vanhet
van onderscheidene voorwerpen wordt gebruikt. Het geraspte hout , benevens de
bast en het, hars, wordt tegen de jicht en
venusziekte gebruikt.
Guaj avenboom, m. (sp. guayabo, fr.
gouyavier) de indische pereboom in Oost Indië en Z.Amerika, iriet naar aardbeziën
smakende vruchten.
Gualterus, m. mansn., z. \V a 1 th e r.
Guanáko, n. (sp. guanaco, uit het
peruaansch huanacu) of guanako–kameel, een in Z.Amerika inheemsch wild
;
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dier, geheel onderscheiden van het lama
(z. aid.), waarmede men het dikwijls heeft
verward.
Guano of huáno, m. sp. (van 't peruaansch huanu, mest) de vogelmest, mest
vogelzwermen vooral-arde,iotlz
op de kleine eilanden der Zuidzee aan de peruaansche kust tot groote massa's is opgehoopt, en waarvan in de laatste tijden geheele scheepsladingen naar Europa zijn over
gebracht.
Guardia, f. mid.lat. (it. guardia, wacht,
van het duitsche warten, ons wachten, vgl.
garde) de voogdijschap met betrekking tot
een' beleende ; — gardiáán, m. mid.lat.
(g u a id i a n u s, it. guardiano) de opziener,
opzichter, opperste van een monnikenklooster;
--- guardinfánte, m. it. (eig. een kinderhoeder of - bewaarder). een wijde hoepel
i n o 1 i n e, die de zwangerschap-rok,eic
verbergt.
Guastaldia of gastaldia, f. mid.lat., hij de Longobarden het ambt van een'
landshoofdman (g a s t a 1 d u s, d. i. eig. een
gestelde of bestelde) , niet leensbedeeling
verbonden.
Guastallinen, f. it. pl. eene nonnen
gravin van G u a s t a 11 a in-orde, i
1533 gesticht.
Guazzo, n. ii., z. v. a. het fr. go ua ch e, z. aid.
gubernaculum, lat., of gubernákel, n. liet stuurroer; — gubernátor,m.,
z. v. a. gouverneur — gubernium,
n. nw.lat., z. v. a. gouvernement (z. aid.).
GudOk, m. (v. 't Slay. judlíc, Busli, een
snarenspeeltuigbespeler) eerie russische viool
met drie snaren.
Gueber, z. Geberen
Guelph, Guelf of W e 1 f, oudd. (Guelj)ho, (.welf, Ilwel f'o, TJrel f'o, v. kwel f, welf,
een jong wild dier), mansn.; Guelfen of
Welfen, nn. pl. de naam van een beroemd
vorstengeslacht, dal in de 1 Ide eeuw uil
Italië naar Duitschland verplant werd, Benen
tijd lang over vete gewesten van Duitschland heerschte en nog in de beide liniën van
het brunswijksche huis voortbloeit; in rui meren zin verstaat mien door Guelfen de
machtige pauselijke partij, die zich in de
middeleeuwen verzette tegen de ondernemingen der keizers en hunner aanhangers,
de G i b e l l ij n e n. In Italië leidt men die
beide partijnamen af van twee Duitschers
u e I f en Gibe 1, van wie de eerste het
met (Ie pauselijke, de laatste met de keizer
partij of Hohenstaulfens hield; doch in-lijke
I)uitschland zoekt men hun' oorsprong in de
krijgsleus van Koenraad III: 'Hiee G i eb 1 i n gen !" en in die van Welf van Beyeren »Hie \N e l f !" ter gelegenheid van den
slag bij Weinsberg in 114 O.
Guemul of Gvemul, m. uit de taal
van Chili (ook h u e m u I) een zeer vlug en
moedig dier in Z. Amerika, naar tiet paard
en den ezel gelijkende.
;

(7

GUENNO

GUIRLANDE.

Guenno, m. eene rekenmunt in Guinea,

begin var, iederen regel zet, waaruit de
aangehaalde plaats bestaat, aanhalingsteekens («) en (").
guillocheeren, fr. (spr. gieljosj—;
zoo men wil naar den uitvinder G u i l l o t
dus genoemd) dooreen vlechten, met in elkander gevlochten lijnen, trekken, enz. ver
guilloeheerku.nst, de kunst-siern;—
van het insnijden of afdrukken van menig
ineen gestrengelde sieraden door de-vuldig
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Gueridon, m. fr. (spr. geridón, it. geridóne) een lichtdrager, knaap, eene soort
van zeer hoorsen kandelaar.
guerre, f. fr. (spr. gèrr'; provene. en sp.
guerra, van 't oudd. en angels. werra, werre,
d. i. gewar, oproer, krijg) de oorlog, krijg;
— à la guerre, krijgsgewijs; oorlogspel, eene
soort van biljartspel, waaraan meer dan 2
personen deel nemen ; — guerrillas, m.
Pl. sp. (spr. gerieljas ; sp. guerrilla, eig
kleine oorlog) spaansche lichtgewapende, aan
geene tucht onderworpene benden, ongereregelde, verstrooide troepen in de gebergten, als 't ware de k o z a k k e n der spaansche
legers.
Gueste, eene lengtemaat in het Mogol
omtrent = 8 decimeters.
-sche,
Gut, m. fr. (spr. gè), de wacht, nacht
.wachtwoord, parool; — guet--wacht;e
apens, n. (spr. gètapán ; weleer guet appensé), hinderlaag, arglistige overval, verraderij, voorbedacht, overlegd schelmstuk.
Gueux, m. fr. (spr. geu), z. geuzen.
Gueze, f. pert. lengtemaat, in groote
en kleine verdeeld ; de eerste ruim 9 decimeters, de andere slechts 6 decimeters.
Gui of guy, in. fr. (spr. gi) 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 plechtigheid
gesneden.
Guichet, m. fr. (spr. gwi-sjè) een klein
deurtje in eene groote deur, de deurklep,
deurschuif; het rinket der sluisdeuren.
Guide, m. fr. (spr. pied', provene. en
it. guida, v. 't provenc. guidar, it. guidare,
voeren, leiden, v. 't goth. vitan, gade slaan)
een leidsman, begeleider, wegwijzer, gids;
ook die man van eenen troep soldaten, naar
wien de andere hunne bewegingen moeten
richten : pl. guides, in de laatste oorlogen ; lijfwachten van den oppergeneraal;
garde van den generalen -staf -- guidagium, n. mid.lat., het geleidegeld, gidsloon ; — guidon, n. f. (spr. rlidón) de
standaard bij de gendarmerie ; ook de standjonker, kornet, richtman ; het mikijzer op
een schietgeweer; Muz. z. v. a. custos;
— , Guido, it. (mid.lat. Vitus; oudhoogd.
Wito, Wido, Veit, v. witte, hout) mansn.
woudman, woudbewoner.
Guignon, n. fr. (spr. gienjón, van guigner, scheel zien, provenc. guinhar) een ongeluk, inz. in het spel.
Guildhall, m. eng. (spr. gildhál, vgl.
gild) eig. de gildezaal, het gildehuis; het
raadhuis te Londen en in andere groote
eng. steden.
Guildive, f. fr. (spr. gieldiéw') suikerbrandewijn.
Guillemlets, pl. fr. (spr. gieljernè) dubbele komma's, die men aan het begin en
bet einde eener aanhaling of ook aan het
;

guilloeheer—machine ; — guillo—
chis, n. (spr. gieljosji) een sieraad uit saam gevlochten veelvormige lijnen, trekken, enz.
bestaande, kettingtrek.
Guillotine, f. fr. (spr. gieljotien') de
valbijl, een werktuig om het hoofd af te
kappen, op voorslag van den fr. geneesheer
G u i l l o t i n (spr. gieljotèni) in 179 2. ingevoerd en naar hem genoemd; -- guillotineeren, met de guillotine onthoofden;
— guillotine—ridders, spotnaam der
Jacobijnen na hunnen val.
Guimbarde, f. fr. (spr. gèiibárd') f.
een lange wagen tot vervoer van koopwaren,
goederenwagen, rolwagen, blokwagen ; eene
mondharmonika ; nog : een kaartspel, ook
m a r i a g e geheeten ; een verouderde dans.
Guimberge, f. fr. (fr (spr. gènbérzj')
Arch. het sluitsteensieraad aan gothische
gewelven.
Guimpe, f. fr. (spr. gènp'; oudfr. guimple, v. 't oudhoogd. wimpal, licht gewaad,
sluijer, nw.hoogd. en nederl. wimpel, eene
smalle, in de lucht fladderende strook stof)
eig. borstsluijer der nonnen, ook b a rb e t t e
geheeten; een doorgaans geborduurd lijfje
zonder mouwen, dat de dames onder haar
kleed dragen ; robe en guirnpe, f. (fr. rób'an—)
een kleedje met plat en zeer hoog lijf.
guindeeren, fr. (guinder, spr. gèizd—,
van het duitsch winden) opwinden, ophijschen.
Guinea, eng. (spr. ginnie), fr. guinée,
(spr. giné'), f. een gienje, eng. goudmunt
van 21 s h i l l i n g s, hebbende gemiddeld
eene innerlijke waarde van 1 l gl.; er
zijn twee- en vijfvoudige, alsook halve, derde
en vierde. De naam is ontleend van het
goudrijke land Guinea, dewijl de eerste
gienjes uit het van daar komend goud gestempeld werden.
Guingan, m. fr., z. v. a. gin gang,
z. aid.
Guinget, nl. fr. (spr. gèngé; v. 't oudfr.
guinguet, kort, krap, schraal, zwak) lichte
kamelot van Amiëns ; ook g i n g é t.
Guinguette, f. fr. (spr. gèngétt; van
ginguet of guinguet, slappe slechte wijn)
eene buitenherberg, kroeg ; een land- of
lusthuisje ; ook eene soort van buitenkoetsje
voor de omstreken van Parijs.
Guipure, f. fr. (spr. gipuur; van guiper,
met zijde overspinnen) verheven borduurwerk ; het bestikken eener teekening niet
goud- of zilverdraad.

Guirlande, f. fr. (spr. gierlánd'; it.
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ghiilánr!a, oudsp. (Juarlalula, t,r)' ent,. qarIanda ; vg]. het oudhoogd. wiar^i, uzier (J ,

dat een voortreffelijk lakvernis geeft ; -guinmi – traganth, of t r a g a n t h - gom,

krans) bloerrkrans, bloemslinger; snoer van
gevlochten bloemen en vruchten, bloemkroon;
— guirlandeeren (fr. uirlander) met
bloemsnoeren versieren.
Guitarre, f. fr. (spr. git ávr ; sp. en
provenc. guitarra, it. chitarra, van 't gr.
kithára, lat. cithrtra tither) Muz. een speel
niet 6 tot 10 snaren, die met de vin--tuig
gers getokkeld worden, eene spaanselie tither;

z. t r a g a n t h; — gummeeren, g o mm e e r e n, uw lat., met opgeloste gom bestrijken of doortrekken ; — gummeus,
adj. lat. (gunmmdsu.c, a, uni) gomachtig, naar

.

—

guitarríst, m. een guitarspeler.
Gulden, m . eig. gouden penning (z. f to-

reen) eene oorsp. duitsche zilvermunt, die
uit den goudgulden (z aid.) ontstond en
in de 17áe eeuw werd ingevoerd; de n e d.
gulden, de eenheid van ons muntstelsel,
thans verdeeld in 100 centen, ontstond
uit den halven leeuwendaalder; ongeveer
gelijke waarde heeft de r ij n g u l d e n in
heseren, Baden, enz., waar hij in 60 k r e uzers is verdeeld; de pruissische gul
den van 17 9 t , voor Anspach en Baireuth
geslagen, had eene innerlijke waarde van 1
gl. 15 et., die van 1796, fijne gulden

geheeten, gold 1 gl. 3 5 ct.; de pool s c h e
gulden en d„, nieuwe krakausclst gul d e n zijn slechts 2 S et. waard; een berengulden te Keulen doet omtrent 1 thaler

of 1 gl. 80 et., — gulden – groschen ,
ni. naam der eerste daalders, die in Duitschland gestempeld werden, hier en daar het
zelfde als gulden, bij de saksische berglieden
de naam des t h a 1 e r s — gulden getal, Astron. een getal, dat aanwijst hoeveel
jaren sedert de laatste voltooijing van den
maancirkel ver loopen zijn ; gulden vlies,
;

z. Argonauten.

Gulistan, góélistan, m. pert. (van

gom gelijkende.

Gunther, oudd. (Gundahari, van gund,
oorlog, en hari, heer, leger) mansn.: het
krijgsleger, de krijgsman.
Gur, goer, m. Knit. witte oostindische
katoenen stof — guracs, goeraes, pi.
gekleurd bengaalsch chits ; — gurguran,
of goergoeran, m. zw are indische zijdestof.
Gusli, gussel, een russisch klavier vormig speeltuig.
Gustaaf, zw. (nw.lat. Gustavus, oude .
Gurlhs(a f r, v. rlitdh, strijd, kamp, en sta fr, staf)
mansn.: de krijgsstaf, krijgsman, held.
Gustus, m. lat., de smaak; de gu.stibus
non es! (iis autánr(um, over den smaak valt
niet te twisten ; --- gusto, m. it. (spr. u
=oe) de smaak ; het zinnelijk oordeel, vgl.
het, fr. gout ; -- gusteus, adj. nw.lat.,
smakelijk, smaakvol, naar den smaak, aan genaam, welgevallig; .— con- fusto,
it. Muz. s. €€ aakvol, met smaak, — gusteeren, lat. (gustcre) proeven ; smaak in
iets vinden, het goedkeuren, mogen lijden ;
;

-- gustátie (spr. t=ts) f. eig. het proeven, smaken ; een voorgerecht, vroegmaal.
gutta, f., pl. puttae, lat. een droppel,
drop; eene dropvormige vlek of punt; van
daar In nw.lat. voor staar, alp oogziekte; —
gutla in /datum ; ruidige uitslag der kinderen ; --- ol)dca, Med. de graauwe staar;
!lutta i osacéa, de zoogenaamde rozedrop, wijn
puisten in het gelaat; rg. serena, de-puisten,
zwarte staar ; — gIuititim, adv. 17ed. drop,

riuummi elasticum, elastieke gom, ook

pelsgewijs.
gutta—percha, f. (spr. —pertsja; eig.
gom v. Sumatra, van 't maleisch gultab of
gutah, gom, verhard plantensap, en persha,
Sumatra [poelde 1)erchá, het eiland Sumatra
vgl. g u m m i g u t t m, het in de lucht tot
eene lederachtige stof verharde melksap van
dan persha of toebanboom (isonandra
gutta) op Malakka, Borneo e. a. indische
eilanden, sedert 1(I t2 bekend geworden en
wegens zijne lucht- en waterdichtegeaardheid tot, veelvuldige einden aangewend.
gutturaal, adj. nw.lat. (van 't lat.
rjuttur, keel, gorgel) tot de keel behoorende;

caoutchouc (z. ald.) geheeten, veiirk rach-

—

gul, Boel, bloem, inz. roos, en slcn, oord)
bloemtuin, ro7etuin.
Gummi, n. lat. (gr. Iión m)) het kleef sap, droog plantenlijm, slijmig sap uit de
boomen, gom ; pl . gummáta, sl ijmharsige

gewassen, welker uitwasemingen de zenuwen
versterken ; ook gomuitwassen aan het nmenschelijk ligchaam ; gezwellen, inz. aan de
gewrichten ; gummi arabicum, de ara
gom, bereid uit eene soort an m i -bischem h s a (mimosa nnilotich) of naar eeile andere
benaming acacia, de acacia sera en arabica, als ook de acacia senerlal. (Wild)

tige gom, vederhars ; --- gummigiitt2e
(van 't maleisch patat, gutla, javaansch eetah,
gom, balsem) geelhars, g i f t e g o m, van den

gummiguttaboom in Siam en op Ceylon,
een roodachtig geel, hard, blinkend gom bars, in de geneeskunde als sterk afvoerend
middel, ook tot gele verfstof gebruikt; —
gummihars, go m h a r s, eerre harsachtige gom, tot. welker oplossing men beurtelings een geestrijk en waterig oplosmiddel

gutturale letters (rlutlur?r.les) keelletters, keelklanken.
Gyges, in een fabelachtig koning der
I,y7diiirs, die zich door middel van eenen ring,
welke de eigenschap had van onzichtbaar
te maken, uit den herdersstand tot den koningstroon wist te verheffen ; van daar het
zeggen: den ring van Gyges bezit -

ten, d. i. gelukkig zijn, a] zijne wenschen
vervuld zien.

Gymnasium, n. lat. (v. 't gr. pymná-

moet bezigen; -- gummi –kopa?. (vgl.

sioe, oorspr. de open plaats, waar men naakt

kopal) lakhars uit 0. Indic en Amerika,

lig.chaamsoefeningen hield, van gymnnds, naakt)
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eig. eene oefenplaats, een oefenhuis; eene
school in Nederland, in Duitschland, op welke bet voorbereidend akademisch onderwijs
met liet onderwijs in de nieuwere talen, in
de wis- en natuurkunde, enz. gepaard gaat;
— gymnasiárch, in . een opziener ov er
zulk eene school, curator; — gymnaSiást, een leerling aan zulk eene school;
-- gymnastiek , f. (gr. gymnast-ilcé, van
gymnáldizein, naakt oefenen, in 't algemeen
oefenen) de oefenkunst, de kunst, de leer
der ligchaamsoefeningen ; ook wel de school,
waar men zich in 't springen, klimmen en
dergel. oefent ; — gymnast, m. (gr. oymnastés) een leermeester der gymnastiek,
strijdschoolmeester, die bij de Grieken tevens
de geneeskunst uitoefende ; — gymnas tikcn, m. een werktuig om zich in de
kamer doelmatige beweging te verschaffen;

— gymnástiseh, adj. ligchaams• of
krachtoefenend; tot de ligchaamsoefening of de
strijdschool behoorende ; — gymniseh,
adj. wat de naakt uitgevoerde ligcllaamsoefeningen bij de Grieken betreft ; een
gym nische wedstrijd, lat. gymnieum
certgmen, n. wedstrijd in ligchaamsoefeniigen.
gymnoblástiseh , adj . gr. (v. gymnnós,
naakt) met blootliggende kiem ; --adj. met bloote kieuwen;
— gymnoeepháliseh, adj. met naakt,
kaal hoofd ; — gymnodériseh, adj. met
naakten hals — gymnodérmiseh , adj.
met naakte, kale huid ; -- gymnodispérmisch, adj. twee bloote zaadkorrels
;

die bijna naakt gingen, zich geheel het gebruik van vleesch ontzeiden, zich geenerlei
ligchamelijk genot veroorloofden en zich enkel met de beschouwing der natuur bezig
hielden ; — gymnosperm^a, n. pi. naakt
zadigen, planten, welker zaden, ten getale van
4, bloot of zonder eenig bekleedsel onder
op den bodem van den kelk liggen, de
eerste orde der 1 d klasse van L. (didynam a) ; — gylnnospóriseh, adj. met
blootliggende zaadkorrels ; — gymnostómiseh , niet naakten muil (zonder aan
-- gymnostyliseh, adj. met-hangsel)
;

naakt stijltje ; — gymnótiseh, adj. met
naakt lijf — gymnotetraspérmiseh,
;

adj. met eene bloem, die vier blootliggende
zaadkorrels voortbrengt — gymnuriseh,
adj. met naakten staart.
Gyneecéa of gynoecia, pi . gr. (gyna2kéia, van gyna?, genit. gynaikós, de vrouw),
Med. de maandelijksche reiniging, de maand
(gr. gynai--stonde;—gycum,.
1cëion), het vrouwevertrek bij de Grieken;
— gyn2eeísmus, m . verwijfdheid, onmann e l ij k gedrag — gyn ekokratie (spr.
its), de vrouwenheerschappij ; — gyn2e;

;

kokratuménos, in. een man, die ondle r
de vrouwenheerschappij, den pantoffel staat;

-- gynoekologie, f. of gynaeologie,
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; — gynoeologisch, adj. tot de kennis der vrouwelijke

natuur behoorende ; — gyna komaan,

dragende ; — gymnodóntisch, adj. met
naakte tanden ; — gymnogástriseh,

ni. een vrouwegek, vrouwziek man ; — gynaekomanie, f . de verzotheid op vrou-

adj. naaktbuikig ; — gymnogénisch,
adj. naakt te voorschijn komende, ontstaande -- gymnogómphiseh , adj. met
blootliggende kinnebakken ; — gymno gyniseh , adj. met blootstaand, niet door
eene bloemkroon omgeven stijltje; — gym-

wen, de ontembare drift naar liet vrouwelijk
geslacht ; — gynoekomástos, ni. Med.
een man met groote borsten als die eener
vrouw ; — gynoekomórphisch, adj.
van 't vrouwelijk geslacht, vrouwachtig, naar
de vrouw gelijkende ; -- gyneekomystax, het haar op de vrouwelijke teeldeelen ;
— gyna komoon, m. een vrouwenop zichter, vrouwenbewaker; — gyneekophaag , m. ten vrouwenster of -verteerder — gynoekophónisch, adj eene
vrouwelijke stem hebbende ; -- gyn2E'ológiseh, adj. vroutenkundig, tot de kennis der vrouwelijke natuur behoorende ; —
gynandria, n. p1. helmstijligen, planten,
welker meeldraden en helmknopjes met de
stampertjes samengegroeid zijn, de 20ste
klasse van L . — gynandrie, f. vrouw
waarbij de-manelijkhcd,ubstgei
vrouwelijke geslachtsdeelen de overhand heb -

;

nokárpiseh, adj. met naakte vruchten
— gymnokaulisch, adj. met bladerbazen stengel ; — gymnomonospér;

miseh, adj. met eene bloem, die slechts
ééne blootliggende zaadkorrel voortbrengt ;
— gymn.onótiseh, adj. met naakten
rug ; — gymnoptedie, f . naakte dans
der jongelingen in het oude Sparta ; —

gymnoperistomátiseh, adj. met tandeloozen mondrand ; — gymnophíden,
pl. slangen niet naakte, gladde en slijmige
huid — gymnopóden, in. pl. barre
monniken ; - gymnopódisch ,-voetr
adj. na aktvoetig; — gymnoptera, n. pl.
naaktvleugeligen, insecten met naakte, d. i.
niet met stof bedekte vleugels; — gymnoptériseh, adj. met naakte vleugelen;
— gymnorrhíziseh, adj. met bloot
wortels ; -- g ymnorrhyn --ligend
chiseh, adj . met naakten snuit — gym
naakt lijf; — gym-nosómich,adj.et
nosophísten, in. pl. naakte wijzen, oud ;

;

indische philozophen en godsdienstleeraars,

;

;

ben ; — gynándriseh , adj. vrouwmannelijk, dubbelslachtig; —gynanthrópos,
m. Med. een vrouw man, h e r m a p h r o d i e t,
die meer van den man dan van de vrouw
heeft -- gynatrezie, f. de sluiting der
-

;

moederscheede.
Gyn– moermes, m. pl. maanbeschouwers bij de Turken, die het tijdstip der
nieuwe maan als tijdsbepaling voor vele fees-

--

GYPS
ten, naauwkeurig moeten vaarnemen, en
daarvoor vrijdom an belasting genieten.
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kring schijnen te draaijen ; — gyrÓma, n.
gr. iets tafelbordvormigs; Bot. de schotel
vruchtbodem bij sommige korstmos -vormig-e
sen ; --- (spr. 1= ts), f. de
kringwaarzeggerij, het waarzeggen door het
rondgaan in eenen kring — gyrophaag,
m. een rondgaand tafelschuimer; -- gyreus, adj. nw.lat. kringswijze geslingerd,
gekerfd ; — - gyrovagus, m. een landlooper, bedelmonnik.

Gyps, z. gips.
Gyralh, een gewicht voor diamanten

in Algerie, = 0,:^ 9 7 grammes.
Gyrus, m., pi. gyri, gr. (gyros, lat.
gyros) een kring, eene bocht, inz. de krings-

;

wijze wendingen op áe oppervlakte der her-

senen ; -- gyrátie (spr. 11s), f. nw .lat.
Med. de draaiziekte, eene ziekelijke duizeling, waardoor alle voorwerpen als in een'

H.
(hab il ittre) zich geschikt, bekwaam, enz. maken ; zijne geschiktheid tot eene leeraars plaats staven, zich daartoe aanbieden en van
zijne bevoegdheid doen blijken ; -- habilitátie (spr. tie tsie), i. de deugdelijk -

H, afkorting van h a r e of hunne, in vorstentitels; ook van hoogheid, b. v. 11.U.=
bare hoogheid, 11. M. hare majesteit;
HIi. .lI L hunne majesteiten, enz.; Th a.,
h. e. - h. l.; h. m., h. S. en h. t., verkortingen voor hoc anno, hoc est, hoc loco, hoc
mense, hoe sensu, hoc tempore, of ook voor
hujus annis, enz., z. ond. hoc en hujus; —
fL L. Q. C., afkorting an hora loedgne consuéto, lat. op gewonen tijd en plaats (op aan
11. S. de-kondigevaprmtëndgl.);
heilige schrift; — hui. hujus, z. ald.
Habarah, m. arab. een groote zijden
mantel der voorname vrouwen in CaIro, die
het gansche ligchaam tot op eene kleine
strook van het aangezicht bedekt.
Habe, m. een lange lijfrok der Arabieren.

,

,

making, bevoegdverklaring; de verkrijging
van het recht om aan hooge scholen voorlezingen te houden.
habilleeren, fr. (hab ilter; spr. abielj' — )
eig. kleedes ; wild of gevogelte voor de keu
naar eisch klaar maken ; — habille--ken
ment, n. (spr. abielj'ntáII,) de kleeding, dracht.
Habit, z. ond. habitus.
habiteeren, lat. (habitt re) bewonen;
— habitábel, adj. (lat. habitabilis, e),
bewoonbaar; -- habitabiliteit, f. bewoonbaarheid ; — habitaeulum, n. eene
woonplaats; het kompashuisje; — habitant, in. bewoner, ino'oner — habitá,

Habéas — corpus — acte, f. eene engelsche grondwet, die reet de lat. woorden
habéas corpus, enz. (d. i. heb uw ligchaam,

;

tie (spr. tie.. ^tsie), f. (lat. habitatio) de

n.l. vrij, enz. van 't lat. habi re, hebben)

woning, nederzetting; het woonrecht, recht

aanvangt, de wet der gevangenneming sedert
1679, toen zij onder Karel II. werd vastgesteld, terecht als de tweede magna charta
en het bolwerk der eng. vr41heid beschouwd ;
volgens deze acte moet een in hechtenis genomen persoon binnen 211 uren voór zijn'
bevoegden rechter staan, en kan hij na dit
tijdsverloop, in geval hij van Beene misdaad
overtuigd kan worden, zijne loslating tegen
borgstelling vorderen, enz.; slechts in beden
tijdsgewrichten kan de wetgevende-kelij
macht, gelijk dit in 1793, 179f, 1817 plaats
had, aan de kroon volmacht geven om die
acte een' tijd lang buiten werking te stellen ;
— habeas tibi, lat. heb of behoud het voor
u, schrijf het u- zelven toe; — habÈ^at s'ibi,
bij behoude het voor zich, bij moge het zich
zelven toeschri ) ven.
Habéna, f. lat. een wondheelers-werktuig tot samentrekking der lippen van wonden.
habiel, adj. lat. (habilis, e, fr. habíle)
geschikt, bekwaam, welgeoefend, vaardig, bedreven, handig, degelijk ; — habiliteit, f
geschiktheid, bekwaamheid, handigheid ; b abiliteit van den getuige, Jur. de wettelijk erkende bevoegdheid van iemand om
eene in rechten geldige getuigenis af te

om in eens anders huis te wonen.

.

leggen ; -- zich habiliteeren, mid.lat.

Habitus, in. lat. de uiterlijke gedaante,
de ligchaamsstand, de houding; het uiteriijk
gedrag; ook kleeding, dracht; habitus non
facit montchum, de dracht maakt den monnik niet; het kleed maakt den man niet;
ver habitum in fusunn, uit eigene aandrift of
beweging : -- habit, m. ir. (spr. abi) de
kleeding, de dracht, kleedingswijze; het kleed,
gewaad; — habitude, f. fr. de aangenomen gewoonten, vaardigheid, het eigen
gew ordene; — habitué, in. fr., pl. habitués, (Ie gewone bezoekers van een kof
gezelschap, schouwburg, enz., vaste-fiehus,
klanten, abonnenten ; — habituëel , adj.
(fr. habituel), gewend, lot gewoonte geworden, eigen geworden, ingeworteld, vertrouwd,
gemeenzaam, gemakkelijk — habituëeren (fr habituer), gewennen, inz . zich
;

hab—, zich aan iets gewennen.
Hableur, m . fr. (v. habler, opsnijden, pogchen, sp. hablar, V. 't lat. fabulari) een snoever, zwetser, opsnijder, snorker; — ha-

blerie, f. snoeverij, zwetserij, grootspraak.
habrochétisch, habrokomisch,
adj. gr. (van habrás, zacht) zacht van haar ;

habrodiaetiseh , adj. lekker, kieskeurig
in

spijzen.
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hacheeren, fr. (hacker; spr. hasj —•;
an het duitsch hacken , oudd. hakjan)
hakken; ruw maken, kerven, krassen, b. v.
out eene stof te beter op eerre andere te
doen hechten ; • — haché of hachis, n.
(spr. hasji) gehakt, klein gehakt vleesch ; —

hachure, f. oprijting, kerving, insnijding;
kruisstree'pen , arceeringen , schaduw (bij
plaatsnijders).
hac (scil. via) itur ad astra, lat. sprw.:
langs dezen weg gaat men naar de sterren,
d. i. geraakt men tot eere en hoogheil ; -hac lege, z. and. lex.
Hacjénda, f. sp. (provene. facendda, it.
faccenda, bezigheid, verrichting, sp. het beheer

der goederen, de heneerde goederen,

grondeigendom, have, vermogen, v. 't lat.
facienda, p1. •v. faciendum, wat te doen of
te maken is, v. facére, doen, maken) een
landgoed, eene hoeve ; inz. in Midden -Amerika een groot, vooral tot de veeteelt bestemd landgoed, dat in Mexico naar de nieuw
bepalingen S vierkante leguas (d. i.-ste

uren) omvat,
Hackney, m. eng. (spr. hékni) h a k-

kene

i

(z. aid.).

Hades, in. gr. de onderwereld, het schim
vgl. P 1 u to.
-menofdrijk,
Hadsch, gin. arab. (van ha(lsj(isja, gaan,
voortgaan) de verplichte reis der Muhamedanen naar Mekka; — hadsji of hagi,
m. een turksch 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.
Hadsjib , m. crab. (het deelwoord pan
hadsjaba, bedekken, afsluiten) deurwachter,
voestelijk kamerling; voorheen de eerste minister bij den khalif.
Heemaehaat, m. gr. (van haima, bloed)
de bloedagaatsteen, een roodgeaderde agaat;
ook Bene indische adder ; — haemadenósis en heematangiósis, f . elke ziekte

der bloedvaten ; — ' heemodostósis, f.
elke verbeening der bloedvaten ; — heemagQga, n. pl. middelen, die bet bloed afdrijven, die de maandstonden bevorderen ; —

heemagógisch, adj. bloedafdrijvend ; —
h2emalóps, in. het bloedoog, eene bloed
voorste en achterste oog -uitsorngde
— heemánthus, €n. de bloed -kamer
een pronkgew as — heemaporie,-bioem,
f. bloedgebrek, te weinig bloed ; --- hee rnatapostéma, n. eene bloedzv eer, —
h2ematemesis, f. de bloedbraking, het
bloedopwerpen uit het spijskanaal, ook de
zwarte ziekte (morbus niger) geheeten; —
;

;

h ematencepha1on, n. de uitstorting
van bloed in de hersenholte ; — h2ematepisehesis (vgl. e p i c h e si s), ziekelijke
bloedverhouding ; — heemathidrósis, f
het bloedzvveeten ; — htematiek en hoe
matologie, f_ de Bloedleer, inz. de leer
van het ontstaan des bloeds; ook de (voorge-

-

wende) kunst om uit liet afgetapte bloed over
den toestand (les ligehaanis te oordeelen ; —
haemat ne, r . de bloedstof, ede roode kleur
uit het camp€^che, indisch of biaauwhout,-stof
in 1810 door (: h e v r e u l afgezonderd ;h2ematnon, n. eerre vuurroode, ondoorzichtige, harde glasmassa, in de oudheid tot
pronkvazen, mozaïeken, enz. aangewend, door
;%lax Pettenkofer te Mtinchen in 18iG
weder gevonden en door hem g 1 a s p o r p h y r
geheeten ; — h ematísmus, m. het bloeden, inz. (le uitstorting van bloed uit de
neusvaten in de keelholte ; — hoernatiet
of heematites, in. de bloedsteen, rood- en
bruinijzersteen , rood ijzer -ox^de; — htmatocële, f. tiled. eene bloedbreuk, tegen
afscheiding van bloed in den bal -naturlijke
; — heeinatoehezie, f . bloedige stoel -zak
; — heematoch sis, f. bloeding:-grn
h ematocc 1 e, f. bloeduitstorting in de
buikholte; — hlematoc^rstis, f. eerie
bloedblaas, bloeduitstorting in de pisblaas;
— hoematogáster, €n . bloeduitstorting
in de maag — heematographie, f.
bloedbeschrijving ; — hoematoides of
hoematódes, adj. bloedig, naar bloed ge;

lijkende — hPematokathartika, m.
;

pl., z. V. a. h^emokatb artika; --h2e matokólpus, im bloeduitstorting in de

moederscheede ; — htematokratie (spr.
tie tsie), f. bloedheerschappij, eene heer
zich enkel door bloedvergieten-schapij,de
weet staande te houden ; — h emato10gbe, f. het leerstuk over het bloed; --

hnematomantie (spr.

tie tsie), f.

voor -

spelling uit de gesteldheid des bloeds in
ziekten ; -- heematóma, n. het bloedgezwel aan tiet hoofd van pasgeborenen ; —
heeinatométra, f. de bloedvloeijing uit
de baar€noeder; -- heematómma, n.
een bloedoog ; -- hoeinatomph i lus, in.
naveibloedbreuk ; — heematophilie, f.
de bloedzucht, bloedingziekte, de erfelijke
neiging tot doodelijke bloedingen ; -- hee matophobie, f . de bloedvrees, de afkeer,
dien vele menschen van 't aderlaten hebben;

-

— heeinatophthálmus, nl. of haematophthahuie, f. het bloedoog, vgl.
h a in a f o p s — heematoplanésis, f.
;

eig. verdoling van het bloed; de uitvating
van het bloed in het celweefsel of in eenige
ligchaanlsholte; — heematopoésis, f.
de bloedbereiding, bloedver`vekking; — h2E-

matopoétiseh, adj . bloedmakend, bloedverwekkend ; —

heematóps, ni . een bloed

topsie, f.-ogie,rd;—hma
de bloedigheid van het oog door eenen val,
slag of stoot -- heematoptyzie, f . liet
,

;

bloedspuw en ;. -- hoematorrheea of h2e-

mathorrhysis, f., z. v. a. h a m o r r h o a;
heematosehéum, n . bloedbreuk van den
balzak ; — heematosyne, f. de roode
kleurstof uit het bloed ; — hiiematósis,
f. de bloedbereiding, de overgang van het
maagsap tot bloed ; — htematoskopie,
f_ de bloedibeschou wing — htiematospón;

EA! 1_t.
gus, m. de bloedzwam ; ---- hoematostatiek, f. de leer der bloeábeuwening ; -hoematostátiseh, asij . bloedstillend ;-heematosteon, n. de uitvating van bloed
in eene beenderholte ; — hoematotheo logle, f. de leer van de verzoening Gods
door bloedige offer s ; — haematothorax,
f. tie bloeduitstorting in de borstholte, longbloeding -- heematox^rlon, n. bloerthout, blaauwhout of campèchehout ; — h`oematoxyline, f. bloedhoutrood, de uitgetrokkene verfstof van het campche -hout ;
— heematurïe of heematurésis, f.
het bloedwateren ; — htematus, n. de
uitstorting van bloed in het inwendig oor;
— hIemisehésis, f. de onderdrukking
van natuurlijke of noodzakelijke bloedontlasting.
;

Hoemodie, f. of hoemodiásmus,
m. gr. (haiinodía) het gevoel van het stompworden der tanden.
HIemodynamika, f. (v . haima, bloed ,
en d y n a m i k a, z. aid.) de leer van de kracht
. okatharti der bloedbeweging ; — hwm
ka, n. p1. bloedzuiverende middelen; —
hIemometer, m . de bloedmeter, een werk
bepaling van de dichtheid des bloeds;-tuiger
— htemopathologïe, f. de leer van de
bloedziekten , -- heemotophthalmïe,
f. (le bloeduitstorting in de holten of vliezen

van 't oog ; — hIemoptysis, hoemoptysïe of hIemoptoe, f. het bloedhoesten, bloedspuwen, de bloedvliet uit (ie wegen
der ademhaling en vooral uit de longen; —

hIemoptyiseh , adj . bloeduitwerpend,
bloedspuwend ; — hIemorrhagïe of hoemornccea, f. de bloedvliet, bloedontlasting ; — hIemorrhoíden, pi. (lat . haemorrhoides, van den sing. haemorrhdrts), ook
de heemorrhoïdale vloed, of g u I d e na d e r v l o e d, de aanbeijen, guldene ader, de
bloedvloeijing uit aderspattige uitzettingen
des endeldarms ; --- hfemorrhoidisch,
adj. tot die kwaal behoorende ; — hoemorrhoskoop, n. de aanduiding der dagen, die goed moeten zijn tot aderlaten, het
zoogen. aderlatingsmannetje in de voormalige
almanakken ; — heemorrhoskopie, f.
het onderzoek naar alles, wat tot de bloed
betrekking heeft — heemosko --vloeijng
pie, f., z. V. a. haematoskopie; —
;

hoemostatika, n. pl. of heemostátisehe middelen, bloedstelpende middelen ; — hIemostazie, f. de bloedstilling;
stilstand van het bloed.

hoeredeeren, mid .lat. (haeredhre) in een
schip of eene scheepsreederij aandeel nemen.
haarediteit, haeres, enz., z. heres, enz.
HIDresis of hoerezïe, f. gr. (hairésis,
eig. het uitgekozene, de school, secte, van
hairein, aangrijpen, kiezen) de dwaalleer,
het dwaalgeloof, de ketterij, afwijking van
de heerschende leer; -- heeresiáreh, m.
een aartsketter, ketterhoofd, stichter eener
ketterij ; — hseresioloog, m . een ketterkenner en - beschrijver; — htieresiolo-

18

glum, n. („ene lijst der ketters, ketterlijst
- -- hoeresiomistix, in. een kettervijand
of vervolger, eig. kettergeesel ; — hoereticus, ni. een dwaalleeraar, ketter; --hoeretiseh, adj. dwaalleerend, dwaalgeloovig, kettersch.
heesiteeren, lat. (haesitiire,van haerëre,
hangen) haperen, stamelen of stameren, talmen, dralen ; onzeker, besluiteloos, in, twijfel zijn, aarzelen, dubben ; zich beraden, bedenken, in beraad nemen ; — hoesitátie
(spr. tie=tsie), f. (lat. haesitattio) de hapering, stameling, dialing, besl uiteioosheid.
Hafes, ni. pl. turk. leerlingen, die in de
godsdienst of den koran onderricht krijgen.
Haff, n. oudd. (Ie zee ; een groot gedeelte
daarvan, een zeeboezem, strandmeer, P. v. het
Groote en Kleine Fíaff in pruissisch
Pornmeren, het Kurische Haff, enz.
Hafl, m. arab. (há f ( barrevoets) barrevoeter, die geene voetzolen draagt; — hafis of hafiz, m. eernaam van een' geleerde; eig. mie den koran of beroemde dicht
buiten kent (v. h-a/isa, behouden,-stukenva
bewaren, van buiten leeren).
Hafne, f. turk. de privaatkas des keizers; eene som van 1(1000 beurzen of 5
millioen piasters.
Haft, n. (epphein ra, L.) oeveraas, een
insect, dat tot de vliesvleugeligen behoort,
in zijn' volkomen staat zeer kort leeft, en
dan in verbazende menigte, aan de o e v e r s,
het aas der visschen wordt.
Hagar, hebr. vr. naam (v . 't ongebruikelijke haar, arab. haddsjaira, verlaten, vluchten;
vgl. h e d s j r a) de vluchtende, voortvluchtige.
hagard , adj. fr. (spr. hagar) wild, woest,
verwilderd ; ruw, norsch, barsch ; ongezellig,
menschenschuw.
,

Haggadah, f. hebr. verkondiging, sage,

Gene soort van rabbinische leeringen en ver
-teling.
Haggai, hebr. mansn., eig. C h a g g a i
(van chág, feest) de deftige, plechtige.
Hagi, z. h a d s j i.
Hagiographa, pl. gr. (van hágios, a,
on, heilig) die heilige Schriften, welke de
Joden van de mozaïsche wet en de propheten
onderscheiden, n.l. de Psalmen, Spreuken,
de Prediker en het Hooglied van Salomo, het
boek Ruth, de boeken der Chronieken, het
boek Esra, Nehemia, Esther, Job, de Klaagliederen van Jeremias en Daniël; — hagiograaph en hagioloog, m. een Ievensbeschrijver der heiligen, heiligenleeraar;
— hagiographie, hagiologie, t. de
heiligenleer, beschrijving der heiligen, hunne
levensbeschrijving ; — hagiológiseh , adj.
wat de levensbeschrijving der heiligen of den
heiligenkalender, tiet hagiologium, betreft ; — hagiolatrïe, j. heiligendienst,
vereering der heiligen ; — hagiopneu matika, f. de leer van de heilige geesten ;
— hagiotika, f. de heiligings- of verbeteringsleer.

Haha, n. fr. (van den uitroep der ver -
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—

rasring : haha !) eene opening in een' muurtuin, om het gezicht vrij te laten, met eene
gracht daar buiten.
Haidut, m. turk. (haidud, eertijds een
bongaarsch infanterist, een oorspr. hong.
woord, vgl. h e i d u t) straatroover, bandiet;
— haiduk, z. h e i d o k.
Haie, f. (spr. lzèj'), fr. (vau ons h a a g,
h e g, oudhoogd. hagan) de beg, haag, omtuining, tuin ; eene dubbele rij krijgsvolk;
— en linie, in twee rijen tegenover elkander geplaatst.
Háïk, m. een groot stuk stof van wol
en katoen, dat de :Moren in N. Afrika, als
zij uitgaan, omwerpen ; bij slecht weder
wordt over den kalk nog een mantel met
eene kap, die z o l h a n of boernoes heet,
gedragen.
Hailoh, eene lengtemaat op Sumatra

0,91 meter.

Haiman, ni. vrije rondtrekkende herders in Turkije.
Hakim, m. arab. (lidkim, partic. van
hakama, heerschen, richten, weten) een wijs
ook de titel van een' geneesheer en,-ger;
met een nader bepalend toevoegsel, ook van
een' rechter; — hakim—basji, ln. de
opperarts, hofarts in Perzië ; -- hakimefendi, ni. de eerste lijfarts des Sultans;
— hakim—sjeri, een rechterlijk bearnbte.
Hakkebord, n. een oud snarenspeeltuig, in mid lat. tympanum geheeten . waarsch.
om zijnen vorm zoo genoemd.
Hakkenei, f. (fr. haquenée, eng. hackney, waarsch. een klanknabootsend woord),
een telpaard, eene telle, een pasganger.
Haleyónen, m. pl. gr. (halkybn, f., pl.
halkyónes) ijsvogels; een zinnebeeld van diepe
rust, dewijl de zee, tijdens deze vogels hunne
nesten bouwen, zonder stormen is; van daar
halcyónisch, adj. stil, rustig.
Halden, f, p1. hoogd. de heuvels van
doove ertsstukken en metaalslakken, die zich
bij bergwerken en ijzerhutten allengs ophoopen.
Half- crown, m. eng. (spr. haf kroon)
halve kroon, eene eng. zilvermunt; — halfdress, n. de halve kleeding, huiskleeding;
— half— penny, m. (spr. hé penai) een
halve penny (z. aid.), eene eng. kopermunt.
Haliéutiek, f. gr. (van halieueín, vis schen) de vischkunst; oneig. de kunst om
menschen te vangen, hen door overreding,
enz. te winnen ; — halieutika, pl. een
gedicht over de vischvangst; — halieutisch, adj. de vischkunst betreffende.
Haligraphie, f. gr. (van hals, zout,
zee) beschrijving van zoutwerken ; — haliotí.den, pl. (van hals, f. zee, en oes, gehit.
ótós, oor) versteeningen van zeeooren, eene
naar het menschelijk oor gelijkende soort
van zeeschelpen ; — halipténisch, adj.
langs het vlak der zee vliegende.
haliteeren, lat. (haliti re, uitwasemen)
dampen ; -- haliteus, adj. nw.lat. dampig.
Halle, f., fr. en hoogd. eene overdekte
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plaats, een verwelfde gang, h a 1; ook winkei, kraam, stal ; van daar dames de la halle,
vischwijven, marktvrouwen, uitstalsters, enz.;
t a a 1 de la kalle, gemeene volkstaal, taal

van de vischmarkt — halláge, f. (spr.
—láázj') het marktgeld, kraamgeld, stageld
van waren, dle in Bene hal of kraam ver
worden.
-kocht
Hallelujah, hebr. (van halal, hillêl,
prijzen, en jak,, afkorting van Jehovah) looft
den 1—leer! geloofd zij God; het groote
h a 11 e 1 u j a h, bij de Joden de psalmen van
den 113den tot en met den 117den, omdat
daarin bijzonder Gods weldaden jegens het
joodsche volk worden verheerlijkt.
Hallenischlik, ook a l t m i s c h l i k,
m. zilveren munt in het Oosten, 12
piaster.
Hallóren,m.pl.(van 't eelt. liallwr, zout
een oud woord voor salt,-berid,vanh1
zout) de arbeiders in de zoutmijnen te H a 11 e
aan de Saaie, die in gelaat., dracht en zeden
veel eigenaardigs hebben en meest uitstekende zwemmers en duikers zijn.
hallucineeren, lat. (hallicindri of liever alucin ri) verward van geest zijn, struikelen, feilen ; beuzi len, droomera ; -- hal
t=ts), f. (hallucinatio)-lucináte(spr.
verwardheid, feil, misslag, verzien ; droomerij ; verblinding, oogbedrog, geestverschijning, vizioen.
halmaturisch, adj. gr. met behulp
van den staart springende.
Halochemie, f. gr. (van hals, zout),
de scheikunde der zouten, de geschiedenis
der zouten ; — halochéinisch, adj. tot
de scheikunde der zouten behoorende; —
halogenium, n. de zoutstof, zoutvormende stof, z. V. a chloor (z. aid.); —
halographi.e, f. de zoutbeschrijving, beschrijving der zoutwerken ; — halologie,
f. de zoutleer, zoutkunde ; — halológiseh,
adj. zoutkundig; --- halomantie (spr,
t=ts), de zoutwaarzeggerij, de voorspelling
uit hoopjes zout; — hálometer, m. een.
zoutmeter; — halometrie, f. eig. de
zoutmeting; de bepaling van het alkoholgehalte in bet bier, uit de geschiktheid van
die vloeistof om keukenzout op te lossen.
Hálós of hálón, f. gr., eig. de dorschvloer; een kring om zon en maan ; ook de
kring rondom de tepels of rondom pokken.
Haloskoop, m. gr. (van hals, zout)
een werktuig om de eigene zwaarte des
waters, enz. en zijne vermenging niet zout
te bepalen ; — haloteehnie,,-deltjs
halotechnika en halurgie, f. de kennis der zoutwerken, de leer der zoutbereiding; — halurg, m. een zoutwerker, zout
zoutzieder.
-berid,
Halster, m. oude tied. korenmaat, waarvan er te Leuven 8 in een mud, te Gent
;o in een last tarwe en 38 in een last
haver gingen.
Haltoe-hoemajor, turk. een bevel
des sultans, dat kracht van wet heeft.
;

HALVE MAAN
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halve maan, bij de Turken het teeken,
(niet het rijkswapen) op moskeeën, minarets
vaandels, enz.; ook een turk. ridderorde voor
niet-Muhamedanen (de koran verbiedt zijnen
volgelingen zulke onderscheidingsteekens); —
halve metalen, vroegere benaming van
zekere metalen, die slechts in geringen graad
rekbaar, taai en buigzaam zijn ; --nederl. met bastaarduitgang : in
twee helften deden.
háma, gr. Med. in eenmaal, te gelijk;
— hamachromie f. (vgl . chroma)
kleurendruk met verscheidene kleuren te gelijk, naar de uitvinding van den Franschman M o n n o t — hamadryáden, f.
(van drjs, eik, boom) gr. Myth, boom- of
woudnimfen, die met haren boom te gelijk
leven en sterven.
Hamam (ar ab. hammdm, warm bad, van
hamma, warmen), turk. openbare badinrichtingen ; — hamandsji – basji, m. de
opziener der openbare baden.
Hamans, pl. Kmt. fijne, dichte, witte
oostindische katoenen stoffen.
Hamart ie, f. gr. (liamartía, v. hamer
feilen), feil, fout, zonde, zoncUrheid.-tánei,
Hamása, I . arab . (eig. dapperheid, v.
hamasa, standvastig in de godsdienst en dapper in den oortog zijn) eene verzameling
van arabische heldenzangen.
Hamaxobiërs, m . pl. gr. (haniaxóbioi,
van hámaxa, wagen, en bios, leven) volkeren,
die op wagens of karren leven en rondtrekken.
Hamede, hamedis, m. eene bengaalsche . witte katoenen stof.
Hamieten, pl. (van 't lat. hamus, de
haak) eene soort van slakkenversteeningen,
die naar eenen haak gelijken.

nes, Johanna; --- Hansje in den
kelder, de gezondheid (toast), gedronken
voor de nog ongeboren vrucht, het wél-afloopen van het scheepje; de kunstige bokaal,
waarmede die gezondheid gedronken wordt.
Hansa of hanse, f. oudd. (oudhoogd.
en Both. hansa) de schaar, het verbond, inz.
het handelsverbond der steden (hansesteden) , die zich sedert 1211 aan Hamburg
en Lubeck aansloten om zich zelven en hun
handel tegen rooverij te beschutten,-ne
allen buitenlandschen handel aan zich te
brengen, de van vorsten verkregene rechten
en vrijheden te handhaven en uit te breiden,
enz.; na een' hooggin bloei bereikt te hebben,
deden velerlei oorzaken, vooral ook de gevolgen van de ontdekking van Amerika en
van den zeeweg naar Indië, deze handel
allengs vervallen, en de laatste-matschpij
hansedag of vergadering van afgevaardigden uit al de vereenigde steden, welke
om de drie jaren te Lubeck plaats had,
werd in 1630 gehouden. Op nieuw verbonden zich toen Hamburg, Lubeck en Bremen, welke nu nog wel den naam van
H a n s e s t e E^ c n dragen ;— han.- aten,
m. pl. de bewoners en, in engeren zin, de
soldaten der 3 vrije hansesteden Hamburg,
Lubeck en Bremen ; — hanseátiseh,
adj. verbonden, tot de hansa of hanse beboorende ; — hansebeker, hansbe –
ker, een groote beker of berkemefjer, die
in eens moest geledigd worden.
hanteeren (van hand, met den bastaarduitgang e e r e n) een bedrijf uitoefenen,
zaken verrichten ; gedurig met iets omgaan,
iets vlijtig gebruiken, behandelen ; — hanteering, bedrijf, kostwinning ; gedurige om-

Hamma, n. gr. (van háptein, knopen)
een band; Chir. een breukband; ook eene
oud-gr. lengtemaat van 10 ellen.
Han, of liever k h a n, m. (perz. khdn,
khaneh, buis, inz. herberg) eene turkscbe

gang met of gebruik van iets (fr. hantise).

;

.

openbare herberg, doorgaans tot opneming
der karavanen bestemd ; — handsji, m . de
opzichter, bestuurder van zulk eene herberg.
Hanaken, m. pl. moravische landbewoners van slavonischen oorsprong — hanakisehe dans, een dans, bij dien volks
gebruik.
-stamin
Hanaper, n. eng. (spr. hénneper; mid.
lat. hanaperium, groot vat, hangpus, beker,
V. 't oud-fr. hanap; provenc. enap, v. het
duitsch nap/' ons n a p, angels. hnaep) de schat
-kamer,
staatskas.
Hanekaatjes, n . pl. uit Oostindië hier
ingevoerde witte neteldoeksche stoffen.
;

Hanjar of handsjar, m. (perz . arab .
chandsjar) een turksche dolk, korte degen.
Hannibal (van 't hebr. chant-ndh, gunst,
genade, en baal, heer, God) plu nicische
mansn.: Gods genade ; — h annibal ante por!

tas, lat. sprw.: eig. Hannibal (is) voor de
poorten (van Rome), d. I. de vijand, het gevaar is nabij, het water is aan de lippen.

Hans, Hansje; verklw. van Job a n-

Hanuca, m. hebr een feest der Joden
op den 25sten van Cosleu, tot viering der
overwinning van Judas Maceabaeus.
HapantIsmus, m. lat. de geheele ver
een deel in een ander, b. v.-groeijnva
van de aderbuis van Arantius in ale lever.
Hapaxlegoménon, n., pl. hapaxlegomèna, gr. (van hapax, eenmaal, en
légein, zeggen) slechts eenmaal gezegde, gebruikte of voorkomende woorden.
Haphtáren, pi . (joodsch ha phtorah,
van het hebr. pdtar, uitbreken, vrij worden)
afdeelingen in de propheten, die-bij de Joden
op Sabbath worden voorgelezen.
Haplósis of haploze, f. gr. (van haploes. eenvoudig) de vereenvoudiging; —
haplotomie, f. gr. Chir. eene eenvoudige snede.
Happelourde, f. fr . (spr. —lóérd';
V. kapper, opsnappen, grijpen, vangen, en
lourd, zwaar, plomp, dom, alzoo eig. een edel
steen, waarmede de dommen misleid worden) .
een onecht of valsch edelgesteente ; een
mensch, een paard, een ding van schoon
voorkomen, maar zonder innerlijke waarde.
haptisch, adj. gr. (happtikós, van háptein, grijpen, vatten, enz.), de aanraking of
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den tastzin betreffende ; — haptisch e
misleiding, de misleiding van het gevoel
of den tastzin ; -- haptopódiseh, adj.
met tot aanvatten geschikte voeten.
Haquet, nl. fr. (spr. ha/i; eig. een
klein paard, V. 't oudfr. haque, klepper)
eene kleine kar ; een blokwagen.
Haradsch, z. v. a. c h a r a d s c h.
Haránen, m. p1. hongaarsche militie,inz.
croatische grenssoldaten ; van daar haran
of harand, een woest, barbaarsch mensch.
Harangue, f. fr. (spr. harang'; van 't
oudd. hrinc, ring, kring ; van daar 't it.
aringo, renbaan; spreekgestoelte, voorts, als
aringa, eerie openbare redevoering, provenc.
arengua, sp. arenga) eene deftige aanspraak,
plechtige redevoering — harangueeren (fr. haranguer), redevoeren, plechtig
aanspreken ; het hooge woord voeren ; veel
woorden over eene kleinigheid vuil maken ;
— harangueur, m. de woordvoerder,
aanspraakhouder, redenaar, lofredenaar; babbelaar.
Harar, m. eene afdeeling van het turk.
leger van 4-12 duizend man, ook c h amiss (pie vijf+': elige) enaamd, omdat zij uit
5 hoofddeelen bestaat, nl. bet centrum, de
rechter en de linker vleugel, de voor- en de
achterhoede.
Haras, in. fr. (spr. hard; mid.lat. haracium, v. 't arab. faras, paard, mid.lat.
farius equus) eene stoeterij, paardefokkerij;
de tot bespringing afgezonderde plaats.
harasseeren, fr. (harasser) vermoeijen,
afmatten, uitputten ; van dieren : afjagen,
afdrijven.
harceleeren, fr. (harceler) plagen, kwellen , tergen, telkens aanvallen, verontrusten ;
-- hareeleur, m. een plaaggeest, kwelduivel.
Harderie, f. fr. een uit ijzervijlsel en
zwavel bereide ijzerkalk tot email- en glas
-scbilderwk.
hardí, fr. (it. ardito, provene. ardit,
eig. het partic. van ardire, ardir, zich ver
dat in de-stouen,vahdicr
oude taal ook s t o u t, k o e n beduidde) stout,
koen, onverschrokken, manhaftig, driest, moe
ook vrijpostig, laatdunkend, verwaand;-dig;
--- hardiésse, f. stoutheid, driestheid,
koenheid, onverschrokkenheid; ook vermetelheid, onbeschaamdheid, laatdunkendheid, vrij
-postighed.
Hardware, eng. (spr. hard-oeëer) kleine
waren van ijzer, staal, enz., ijzerwaren.
Harem, m. arab. (haram, van harama,
verbieden, van iets afhouden ; van daar in
't algemeen iets verbodene, ongeoorloofds,
ontoegankelijks, heiligs, b. v. de omtuining
van den tempel te Mekka), het inwendige
van het huis, het vrouwenhuis der Muhamedanen, de vrouwenhof, het vrouwentimmer, de
vrouwenwoning — haremai, pl. opbrengsten tot onderhoud van den harem des sultans.
Harf of d a h a b, m. eene rekenmunt te
Masoeah in Abyssinië, . — 1 eener pat a c a.
;

,

;

--
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Haricot, in. fr. (spr. harikó; eig. boon,
snijboon) een hutspot van schapevleesch en
knollen.
Harlekein, ni. (fr. arlequin, it. arlecchíno, v. 't oudfr. harlequin, hierlekin, hielekin, misschien an nederl. oorsprong ; anderen leiden 't woord af van Arlesquin, den
kleinen, leelijken, maar vluggen en listigen
dienaar eens graven van Louvence, dien men
Pierrot l'Arlesquin noemde, d. i. Piet uit
Arles, eene stad in Provence ; van daar beteekent ook Pierrot, de doopnaam van Ar
zijne tot zelfstandig persoon gemaakte-lesquin,
domme zijde; nog anderen ontleenen 't aan
't it. al lecchino, verklw. van leccho, de gul
vraat) Pantalons doorslepen be--zige,d
diende, eene der staande maskerrollen van
het ital. toonreel, welker oorsprong men
reeds in de oude mimen (z. ald.) gezocht
wil hebben; een potsemaker, grappemaker,
hansworst; in Duitschland ook p i c k e l h dring, in Frankrijk j ean- potage (kanssop),
in Engeland j a c k p u d d i n g, in Italië mac a r o n e gebeden (z. die woorden); p1, harlequiris, ook Bene soort van bonte engelsche wollen stof ; — harlequinade,
f. (fr. arlequinade) eene pots, een hansworstestreek ; kluchtspel.
Harmala–rood, n. Chem. eerie roode
kleurstof uit den wortel van j eganum har mala, een zoogenaamd onkruid, inz. in de
Krim, op het kustland van de Kaspische zee.
Harmáttan, m. een zeer verderfelijke,
heete wind, stikwind, inz. aan de afrikaan
-sche
kust.
Harmiscára, hariscáda, f. eene
middeleeuwsche straf bij de Duitschers voor
ontrouw en wetsovertreding, waarbij door vrijen een' hond, door dienstplichtigen en slaven
een' zadel of een rad moest gedragen worden.
Harmonie, f. gr. (harmonia) samen
overeenstemming, de gelijktijdige-steming,
verbinding der tonen tot een geheel volgens de wetten des geluids, klankineensmelting, welluidendheid ; Arch. en beeldende
kunsten : evenredigheid, schoone verhouding
der deelen van een geheel ; eensgezindheid,
eendracht, vredelievendheid , overeenstem
neigingen, van wit, enz. ; op vele-mingva
plaatsen de naam van eery besloten gezelschap of sociëteit, tot uitspanning en genoegen bestemd ; harmonia praestabiltta, of
gepra;stabileerde harmonie, de voor
overeenkomst of overeenstem--afbepld
ming; naar Leibnitz : de van God oorspronkelijk uitgaande samenstemming van alle
dingen en van hare veranderingen tot één
doel, waaruit ook de gemeenschap van ziel
en ligchaam verklaard wordt ; harmonie
der spheeren, z. ond. s p h e e r ; —
harmonie-muziek, f. muziek van enkel
blaasinstrumenten; -- harmonicello, m.
it. (spr. —tsjèllo) een door Bischoff te
Dessau uitgevonden snarenspeeltuig; — harmoniehórde, n. gr. een door F. K a u fm a n ii in 18 0 8 uitgevonden snarenspeel-
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— harmonika, f. de welluidend

harmonika, f. een door-heidsr;—
Frank 1 i n 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 bol door een pedaal omdraait, te weeg gebracht ; de hand - h a rm o n i k a, waarbij de eene hand de toetsen
bespeelt, terwijl de andere den blaasbalg
in werking houdt, is een geheel ander speeltuig; — mond-harmonika, f. een bekend speeltuig, dat met den mond wordt
bespeeld ; — harmonikon, n. een door
Meyer uitgevonden speeltuig ; — har
-moniëer,haz
overeen stemmen, eendrachtig, vriendschappelijk
leven, in goede verstandhouding staan ; —
harmónisch, adj. overeenstemmend, welklinkend, eendrachtig ; — harmonische
proportie, Math. eene evenredigheid 1)
tusschen 4 grootheden a, b, c en (1, waarbij
het verschil der beide eerste tot dat der
beide laatste staat, als de eerste grootheid
tot de vierde, d. i. a -- b : e — (1
a: d;
2) tusschen 3 grootheden a, b en c, als a
a : c (b heet in dat geval
—b:b—c
de harmonisch middenevenredi—

ge ) ; — harmonische progressie,
f. eerre reeks van grootheden, yan welke
elke drie op elkander volgende eene barmonische evenredigheid maken ; in de meetkunde heet eene lijn harmonisch gedeeld, wanneer zij in drie deelen zoo gedeeld is, dat de gansche lijn tot een der
uiterste deeles staat, als het andere uiterste
deel tot het middelste ; — harmonIsmus, n. het streven naar overeenstemming
in de spelling en schrijfwijze ; — harmorijst, m. Muz. en Pict. een meester der
harmonie, die de harmonie in toon- en
schilderkunst gevoelt en uitdrukt ; — har mónometer, in. een welluidendheidsmeter, een werktuig om de harmonische ver
te meten.
-houdinge
Harmonieten, in. p1. eerre secte van
dwepers, die zonder echt en eigendom leven,
in 11103 door een' Wurtemberger, Rapp
genaamd, te Harmon y, een vlek van N.
Amerika, gesticht.
Harmóst, m. gr. (harmost? s) een spartaansch bevelvoerder, inz. te Athenen ; -harmosynen, pl. overheidspersonen te
Sparta, belast met het toezicht over de
vrou wen.
Harmotómus, m. gr. (van harmós,
voeg, en tómos, snede, v. témnein, snijden,
omdat de kristallen van dit mineraal zich
aan de zamenvoegingen der pyramidenvlakken, aan de vertikale kanten, laten schei
kruiskristal, een samengestelde kristal -den)
steen uit de mijn van Andreasberg-achtige
in den Hartz, kruissteen.

Harnas, n. (mid.lat. harnascha, fr. har
door sommigen afgeleid van het eelt.-no2s;
haiarn, ijzer, door anderen van 't mid.lat.
garniso, eene wapenrusting, it. guarnaccia,
een lang kleed; volgens Bilderdijk is het eig.
weernes van weren) metalen borst- en
rugbekleeding, de strijdrok, wapenrok, het
pantsier, pantser.
Haró, n. fr. (van 't oudd. nara, hera,
herot, hierheen, herwaarts! vgl. het oud
haren, schreeuwen, roepen) angstge--hogd.
schrei , hulpgeroep ; haro roepen, de
hulp der gerechtsdienaars door dien kreet
inroepen,
iemand te vatten.
Harp, f. (it. en lat. harpa, hoogd. harfe,
oudhoogd. harp/ia, oude. barpa, angels. hearpe)
een der oudste snaarinstrumenten, waarvan
inz. 3 soorten zijn : de thans min gebruikelijke spitsharp of italiaansche harp,
de davidsharp en de pedaalharp; —
ook eene koperen zeef tot graanzuivering.
Harpagmotherium, n. gr. naam,
aan een viervoetig dier der voorwereld gegeven.
Harpax of Harpágon, in. gr. (het
laatste naar den naam van den gierigaard
in Molières blijspel ; van het gr. hárpax,
roofgierig, schrapend) een gierigaard, vrek,
hebzuchtig mensch; — harpagonen, pl.
eerre soort van enterhaken der Ouden.
Harpegglo, n. it. (spr. harpéázjo; v.
barpa, harp) Muz. eene harpachtige toonbreking, z. arpeggio — harpeggiëeren,
harpsgewijs spelen ; — harpinét, m. eene
kleine harp van bijzonder maaksel ; — harpieten, m. pl. nw.lat. versteende schelp dieren van harpvormige gedaante ; — harpíst, m. een harpspeler ; — harpiste,
f. eerre harpspeelster.
Harpijen, eig. Harpyiën, f. pl. gr.
(hárpyiai, v. harpádzein, wegrukken ; vgl.
b a r p a x) Myth. roofzuchtige vrouwelijke
wezens van afschuwelijk voorkomen, beeld
der onverzadelijkste, gemeenste roof- en heb
-zucht.
Harpoen, m. (fr. harpon, eng. harpoon,
hoogd. harpune, mid.lat. harpo, v. 't provenc. area, klaauw, haak) eene werpspies
met weerhaken tot de walvischvangst, omtrent 6 palm lang ; — harpoenier, m.
de harpoenwerper.
Harpokraces, m. gr. (v. 't egypt.
hor -pechret, d. i. Horus het kind, als bij
V. den jongen Horus, de opgaande-nam
zon, naar grieksche opvatting de zwijgende
God, dewijl in Egypte een zuigeling onder
't beeld van een zittend naakt kind, dat den
vinger op den mond houdt, werd voorgesteld) Myth. de god der stilzwijgendheid, afgebeeld als een jongeling die den vinger op
den mond heeft.
Harpuis, n. (van hars en pik, dus
eig. brandpik) gekookt en afgeschuimd hars,
doorgaans met eenig zwavel vermengd, waar
masten en stengen, ook-medniz.
wel den scheepsromp boven water, bestrijkt.

om

;
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Harsela, f. een egypt gewicht voor
zijde, iets meer dan 2 (oude) ponden.
Harsen, n. p1. eig. brandbare stoffen;
bij de scheikundigen : vaste, op zich zelven
niet zonder ontleding vluchtige, in de warmte
smeltbare, in water onoplosbare, in alkohol
of a ether oplosbare plantenstoffen, die geen
stikstof, maar alleen koolstof, waterstof en
zuurstof bevatten. Zij vloeijen Of van zelve
Of door gemaakte openingen uit de stammen
en wortels van vele gewassen, en zijn zoo
voor de geneeskunde als voor de nijverheid
van veel gewicht.
Hartschier, z. hatschier .
Haruspex, m. lat. (waarsch. v. haruga , harvtga, arvtga. harvix, arvi ^, een
ram als offerdier, en specere, spicere, beschouwen) pl. haruspiees, offerbeschouwers of offerwaarzeggers, oud.rom. priesters,
die uit de ingewanden van geslachte offerdieren voorspellingen deden.
Harvani, n. een eerekleed of de ambtsdracht van den turkschen kadi.
Hasan of c h a s a n, m. joodsch: de
voorzanger in de synagoge.
Hasard, z . hazar d.
Hascen-beba, m . het hoofd der turk
-sche
derwisjen.

Hasjisch, n. arab. eene hennepsoort
en een daaruit bereid afkooksel, dat inzonderheid in Egypte in den vorm van koekjes
of gebak als wellustprikkel gebruikt wordt
(vgl. assassijn).
Hasna, hasne, f. arab. (chizáneh,
chasneh, schat, van chazana, in een pakhuis
of in eene schatkamer bewaren) de privaat
bijzondere eigen kas des sultans, de-schat,
keizerlijke schatkamer te Constantinopel ;-

hásnadar, m. (arab.-perz. chazanddr) de
schatmeester des sultans ; — hasnadar–

basji, m. de opperschatmeester; hasnakiravajasi, m. de onderschatmeester
hasnaquatib , m. de boekhouder der
schatkamer.

Hassagai, z. a s s a g a i.
Hassock , m. eng., eene biezen mat;
een kniekussen in de kerken.
haste, f. lat. de spies ; inz. Jur. eene
spies, die in 't oude Rome bij opentlijke
verkoopingen werd in den grond gestoken ;
van daar ad hastam publicam, bij openbare
gerechtelijke verkooping ; — sub hasta v e rkoopen, z. subhasteeren.

Hátagan, z. jatagan.
Hate, f. fr. (van het duitsch bast, ons
haast) spoed, haast, gezwindheid; — en
hate (spr. an haat'), in der haast, ijlings
— à to hate, met haast, met overijling.
Hatelétten, f. pl. fr. (hátelettes, oudfr.
hastelettes, v. haste, spies lat. basta) aan
speetjes gebraden spijzen ; de speetjes zelve;
— hatereaux, pi. (spr. hat'roo) gebraden leverschijfjes.
Hati — sjerif, z. h a t s j e r i f.
Hato , m. , pl. hatos , sp. ( port.
fato, eig. kleeding, bundel kleeren, kud-

}HALT.
de ) groote veeteelderijen op de Andes in
Z.Amerika.
Hatrasch, m . eerie turksche oproeping
aan de grensvolken in Croatia en Bosnië
om ten bepaalden tijde te verschijnen, of
voor eene aanzienlijke som beboet te worden.

Hatschier, liever hartschier, m.
hoogd. (bedorven van 't ital. arciere, arciero,
sp. archero, fr. archer, boogschutter, van 't
it. arco, lat. arcus, boog) keizerlijke lijftra
-wante
te paard aan het Weener hof.

Hatsj érif of hati-sj erif, ook c h a ts j e r i f, m. turk. (van 't arab. chalt, schrift,
en sjeri f. eerwaardig, edel, enz.) heilig of
edel geschrift, eene soort van kabinetsorde
des turk. keizers, die oogenblikkelijk en zon
tegenspraak moet volbracht worden. -der
Haugiánen, m . pl., eene door H a u ge
gestichte secte in Noorwegen ; — haugianísmus, ii . hare leer.
hausiren (hoogd. met lat. uitgang;
spr. s z), van huis tot huis waren te
koop bieden, rondventen ; — hausirer, m .
rondventer, marskramer.
Hausse, f. fr. (spr. hoos'; v. haut, hoog,
z. ald., hausser, verhoogen) Mil. opzet, onderlegsel, een werktuig bij 't richten van 't
geschut ; het sleufje in den strijkstok an
eene viool ; het rijzen van de waarde der
effecten ;— à la hausse s p e c u l e e r e n,
handelsplannen op het rijzen der papieren
maken — haussecol, m. de ringkraag;
— haussier, m. (spr. hosjé) een geld;

handelaar, die op het rijzen der schuldbrieven rekent en daarnaar plannen maakt; het

tegenpest. van b a i s s i e r.
haustus, m. lat. (van haurire, putten,
drinken) Med. eene teug, het in eens intenemen drankje.
Naut, haute, fr. (spr. hó, hoot'; van 't lat.
altus, met voorgeplaatste h, onder invloed
van het duitsche hock, hoog) hoog, verheven, aanzienlijk ; — á haute voix (spr. —woá)
met luiderstem ; — de haut en bas (spr.
d' hoot' ah bá) van boven naar beneden ;en haat, boven, opwaarts, naar boven ; —
hautain (spr. hotèn), trotsch, hoogmoedig;
— hautement (spr . hoot'rán; van haut,
hoog), koen, rondweg, b. v. iets zeggen of
verklaren ; uit de hoogte, fier — hautesse,
f. (spr. hotéss') hoogheid, een titel waarmede
men den turkschen keizer aanspreekt ; —
hauteur, f. (spr. hoteur) de hoogte, waardigheid , fierheid; ook aanmatiging, overmoed, hoogmoed ; — haut-barsae, ni.
eene soort van witten franschen Bordeauxwijn ; — hautbois, m. (spr. hoboá; van
Naut, hoog, en bols, hout), gew. de hobo,
f. een helder- en scherpklinkend houten blaas
hoogfluit ; — hautbois-instrume,d
;

damoer) eene bij d'amour, m. (spr.
zondere soort van hobo met eene toegedekte,
van eene opening voorziene klep — haut —

;

boíst, m. een hoboblazer; een leermeester op dat instrument ; in 't algemeen veldmuzikant ; — hautgout, m. fr. (spr.

IJAUW1TZEIS
hogoe) de hooge smaak, fijne adellijke smaak,

sterk gekruide, p i q u a n t e spijs; -- hautPreignac, in. (spr. ho prènjáh) en hautSauterne, m. (spr. ho sotérn') witte Bordeaux- wijnen uit de gelijknamige plaatsen
in bet departement der Gironde ; -z. relief ; -- haute-contre,
f. (spr. hoot' kontr') de altstem, een altzanger ; — haute–cour, f. (spr. hoot' koer)
het oppergerechtshof — haute–lisse, z.
ha s s e -1 i s s e; — haute volée, f. (spr hoot'wolé; van volée, (I. I. eig. vogelvlucht, vo
voorts: stand, rang) het voor -gelzwrm;
adellijk gezelschap , hofgezelschap,-namste
een uitgelezen kring van adel.
Hauwitzer, houwitser, m. (hoogd.
haubitse, vroeger hauffnitz, haufuitz, v. 't
bob. haufniee, haul'nice, oorspr. een houten
slinger tot het werpen v. steenen, vervolgens granaatgeschut, fr. ( bus, obusier, it.
obizzi) eene soort van grof geschut, mortier
om kleine bommen te werpen ; de bom zelve.
Hai yne, f. (benoemd naar den fr.
mineraloog Ha u y, gest. 18 2 2) eene blaauw e
of zwartbruine steensoort, die somtijds tot
sieraden wordt geslepen, ook spin e l 1 a a n
geheeten.
have of ave, lat. wees gegroet ; vaarwel!
have pia aniina, vaarwel, vrome ziel ! (opschrift op grafzerken) .
Haverij, z. avarie.
Havresac, m. fr. (spr. hawr'sak, uit
ons haverzak, duitsch habersack, ontstaan) Mil. de ransel, knapzak, reiszak, reis
bij de duitschers t o r n i st e r.
-bundel,
Hazard, hasard, n. fr. (spr. hazár;
it. azzardo, provenc. azar, sp. asar) onverwacht ongeluk, slechte kaart, ongelukkige
;

worp in 't spel ; van crab. oorsprong van sehár,

sar, dobbelsteen, met het lidwoord : assehar,
assár, blinkend, wit zijn) het geval, toeval ;
geluk, buitenkans; gevaar; waagstuk ; par hazard, bij toeval, toevalliger wijs; à tout hazard (spr. atoe—), in elk geval, het ga zoo

't wil, op goed geluk af -- hazardspel,
hasárdspel, het kansspel, geluksspel; -hazardeeren, hasardeeren (fr. hasarder), wagen, er op aan laten komen, in
gevaar stellen, op het spel zetten ; -- g eh a z a r d e e r d, adj. gewaagd, gevaarlijk, ver
-metl.
Hazazel, m. hebr. de zondenbok, dien
de hoogepriester met de zonden des volks
belastte en dan in de woestijn jaagde.
Hazoda–basji, m. de opzichter der
It a z o d a of hoogste klasse der i 1 s j o g] a n s
of kamerpages van den sultan.
hear (spr. hier) 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.
Heautognozie, f. gr. (van heautón,
zich zelve) de zelfkennis -- heautonomie, f. de eigene of zelfwetgeving, doorgaans autonomie geheeten, het tegen gest. van heteronomie — heauton;

;

;
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timoruménos, m. de zelfpijniger, zelf
plager.

-kwelrof

hebdomas, f. gr. en lat. eig. het zevental,

van daar eene week ; — hebdomadaal
(lat. hebdomadális, e) of hebdomadair,
fr. adj. tot eerre week behoorende, wekelfjksch,
dat eenmaal 's weeks verschijnt, b. v. een
nieuwsblad ; -- hebdomadarius, m.
nw.lat. iemand, die de week beeft, d. i.
verplicht is de dienstzaken der week te
verrichten.
Hebe, f. gr. (tiébi?, jeugd) Myth. eerre
dochter van Juno, de godin der jeugd en
jeugdige schoonheid, de schenkstel der goden, eer G a n y m e d e s dien post kreeg;
Anat. de schaamstreek, venusheuvel.
Hebertísmus, n. het stelsel, de leer
der aanhangers van Hebert, een partij
revolutie ; ----hofdergtansc
Hebertíst, m. een volgeling van Hebert.
hebeteeren, lat. (hebethre, van hebes,
stomp) stomp maken, verstompen, dom maken ; — hebetüdo, lat., of hebetu.de,
fr. f. de stompheid, domheid, stompzinnig
; — hebetudo dent'I uni, lat. de stomp--heid
heid der tanden ; hebetudo visus, de gezichtszwakte, kortzichtigheid.
Hebraicus, m. ]at. (v Hebraeus, gr.
Hebrh os, hebreër, ebreër, hebr. ibhr), de
overzijdsche, d. i. de van gene zijde des
Euphraats naar Kanaiin of Palestina gekomene, V. bher, het overzijdsche, liet aan
gene zijde v. eerre rivier of van de zee gelegene land) een Hebreër, een kenner of
leeraar der hebreeuwsche taal ; -- hebr2eër of justus judex, eene deensche zilvermunt van 2 mark, gereduceerd
op z 8 s k i l l i n g of 68 ct. innerl. waarde;
— hebraïeiteit, f. nw.lat. de kennis
der hebr. taal ; hare bijzondere geaardheid;
— hebraísmus, m. een hebr. taaleigen ;
— hebraïzeeren, zulk een hebr. taaleigen gebruiken ; hebreeuwsch studeeren.
Hectare, z. a r e ; — hectica, hecticus, z. h e k t i k a, enz. ;— heetogramme, z. g r a m m e; -- hectolitre,
z. litre — hectomètre, z. m è t r e ;
— hectostère, z. stère.
hed) ra, f. lat. de klimop ; N. H. eerre
soort van schermdragende planten ; — hederaeeën, f. pl. (hederaceae) klimopachtige schermplanten ; -- hederine, f. nw.
lat. eerre grondstof, in 't zaad van de klimop
vervat.
HedonIsmus, n. gr. (van hPd)nh, genoegen, lust) de wijsgerige leer, die liet genoegen en zingenot voor het hoogste goed
verklaart ; -- hedonici of hedonísten, m. pl. aanhangers van die leer.
Hedra, f. gr. zetel; bazis; van daar
ook het ligchaamsdeel, waarop men zit,
achterste ; ontlasting; -- hedrisch, adj.
tot de ontlasting behoorende — hedrikósa, n. pl. middelen tegen kwalen van
het achterdeel ; — hedroeéle, f. eene
endeldarmsbreuk.
:

2

;

;

HEDSJRA

HEL.

Hedsjra of liever hedsjrah, naar
vroegere fr . schrijfwijze hegira, f. arab.
(eig. weggang, uittocht, vlucht; vgl. Hagar) de vlucht van Muhamed uit Mekka

gewapend voetsoldaat in Hongarije; een
lange Porsche knecht in hongaarsche dracht.
Heimdal , in. oudn. (ileimdallr of Heimdhallr) Myth. een machtig God, die als
wachter des hemels de burg B if rost (z.
aid.) bewaakt.
Heimskringla, f. oudn. (v. heirnr, de
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naar Medina, den 15 July- 62 na Chr.,
van welken dag de Turken hunne tijdrekening beginnen ; de aanvang der .m.uhamedaansche of turksche jaartelling.
Hedwig, oudd. (Haduwïc, v. 't oud
Hadu, oudn. .Hódhr, de god der-hogd.
krijgskans, en wc, de strijd, dus eig. geluksstrijd, krijgskamp) vr. naam :de krijgshaftige
11

strijdster.

Hedychroum, n. gr. (van hédys,
zoet, aangenaam) een geneesmiddel van eene
aangename kleur ; — hedypathie, f.
liefelijke mijmering, welbehagen ; — hedyphaan, n. een graauwachtig wit mineraal, dat men in den mangaankiezel vindt;
— hedysarum, ❑ . gr. Bot. zoete klaver,
een plantengeslacht van velerlei soorten ;hedysma, n. gr. Med. een verzoetingsof verzachtingsmiddel, elke zelfstandigheid,
waardoor men artsenijen een' aangenamer'
reuk of smaak geeft.
Heemraad. ni. (van heem, z. hei mw e e, en raad, verzorger) een ned. aan
waaraan het toezicht over-zienljkpost,
w aterkeringen, dijken, slooten, enz. is op-

gedragen.

Hegemonie, f. gr. (1i gemonia, van heyéïsthai, voorop gaan, aanvoeren) de heirvoering, opperheerschappij ; de oppermacht.
inz. van een' machtiger' staat over zwakkere bondstaten ; — hegemóniseh, adj.
heerschend ; — heguménos, m. gr., de
opperste van een grieksch klooster.

Hegira, z. h e d s j r a.

Heidenen, m.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

engeren zin verstaat men door Heidenen
of liever Heidens : de T z i n g a r i s, een
zwervend, uit Hindostan afkomstig ras, dat
sedert de 15de eeuw ook in Europa bij
horden rondtrekt, en geenerlei godsdienst
belijdt of beschaving kent; korvenvlechten,
paardentemmen, bedelen, waarzeggen en dgl.
zijn de bezigheden dezer als ware het bui
volkenrecht gesloten menschen, wier-ten'
aantal door Rienzi in Europa op 1 millioen, in de andere werelddeelen op I millioen wordt geschat. In Frankrijk, waar
zij in 17 ui! B o ll e m e n kwamen, dragen
zij den naam van Bohemers en Egv^pt e n a a r s; in Engeland heet men hen Gip

Schotland C a'i r d s, in Spanje G i-sie,n
Rusland T r e n g a n i, in Italië,-tanos,i
Zingari, in Zweden Spakarnig, in Denemarken en Noorwegen Tatars, in
Duitschland Zigeuners , in Hongarije
Tzingaris en Pharaohnepak.
Heiduk , of liever haiduk, m. (hongaarsch hajdu; vgl h a i d u t) eig. een licht-

wereld, en kringla, de kring) de wereldkreits,
de aarde.
Heimsen, heilschef, n . plaatselijke
korenmaten in Duitschland en Sleeswijk, ongeveer 1 schepel ; — heitseheffel, eene
landmaat in Sleeswijk, gemidd. 2 0 0 vierk.

roeden groot.

Heimwee, n. (van heirn, heem, oorspr.
omtuining, dan ouderlijk huis, geboorteplaats,
vaderland; ook dorp, vlek) eerie zwaarmoedigheid, droefgeestigheid, die ook de ligchamelijke gezondheid aantast er; uit het onbevredigd verlangen naar huis en familie wordt
geboren ; de ziekte is inz. eigen aan hen, die
aan liet eenvoudig natuurleven gewoon zijn.
Heitschef, enz.; z. ond. Heimsen.
Hekate, f . gr. Meth. de godin der maan
(Artemis of Diana, z. aid.), de godin
der onderwereld, toovergodin.
Hekatómbe, f . gr. (van hekatón, honderd) een offer van 100 of althans veel
dieren, inz. runderen, die de Ouden bij
groote plechtigheden ter eere van de goden
slachtten ; in 't algemeen een groot, opent lijk offer -- hekatomphonie, f. het
dooden van 1.0 0 vijanden ; het daarvoor ge brachte offer — hekatompólis, met
honderd steden (het eiland Kreta) ; — hekatomptliseh , adj. met honderd poorten
(Thebes in Egypte) ; — hekatonehë. ;

;

ren, pl. z. v. a. centimanen

— hekatontáde, f. een honderdtal, honderd
;

stuks ; — hekatontáreh, m. een hoofd
bevelvoerder over honderd man ; —-man,

hekatostylon, n. eene zaal, of galerij
met 100 zuilen.
Hekim, m. z. v. a. h a k i m, z. aid.

Hektare, hektogramme, enz., z.
are, gramme, enz.
Hektika, f . gr. (van hektikós, d. i. eig.
eene eigenschap of een' blijvenden toestand
hebbende) de tering, uittering; — hek tikopyra, f. eene uitteringskoorts ; —
hektieus, m. een teringachtig persoon,

teringlijder ; -- hektiseh , adj. tering
uitterend, ook uitgeteerd.
-achtig,
Hektoëdrisch , adj. gr. (v. héktos,
de zesde, en hedra, zetel, grondslag) zesvlak
kristallen).
-kig(van
Hektor, nl. gr. (v. échein, hebben,

houden), manse., een beroemd trojaansch
held (zoon van P r i a in u s en H e k u b a) .
wiens geinalin A n d r o m ui t h e een voor
vrouwelijke deugd was.
-beldvan

Hel, Hella, Hellia, f. eene oud noord. en oudd. godin, de dochter van Loke
en de reuzin Angerbaude, half zwart en
half menschenkleurig, die diep in den schoot
der aarde woont en de zielen der menschen,
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welke door ziekte of ouderdom zijn gestorven, in ontvangst neemt (later in liet begrip der h e 1 als verblijfplaats der dooden

over gegaan).
Helakim, hebr., eerie joodsche tijdmaat
bij astron. waarnemingen — 31a seconde.
Helcydrion, e 1 e y d r o n, n. gr. ver klw. van hélkos, zweer) Med. een zweertje,
inz. op het hoor nvlies; — heleysma, n.
verettering.

Helcyster, m. gr. (van hélkeini, helkuein, trekken) een ijzeren haak, waarmede
de levenlooze vrucht uit de baarmoeder gehaald wordt.
Helena, gr. Héléni gr. vr.naam.: de ver
(v. helfïn, infin. aorist. v. hairn,-overast
nemen, veroveren), v. a. ook de lichtende,
lichtrijke (v. heléni , heláni , fakkel, hé1 ,
zonnelicht, helderheid); inz. de dochter van
Jupiter uit Leda, gemalin van Menelaus,
koning van Sparta, de schoonste vrouw van
hared tijd, wier schaking door Paris de
oorzaak werd van den trojaanschen oorlog;
eerie schoorle, maar ontrouwe vrouw ; —
helena – vuur, z. V. a. St . E 1 iii u s -v u u r
(z. ald.) ; — hélénienne, f. rr. eene
zware eenkleurige zijden stof, niet kleine
teekening ; — heleniet, in. de zonnesteen.
Helenium, n. lat. (gr. helénion, z. V. a.
alant, z. ald.

Heliaden, heliakisch, heliarisch, helianthus, enz . z. ond. h e l i o s.
^Helicieten, helikoïde, enz., z. ond.
helix.
Heliásten, nl. pl. gr. medeleden der
helieea (gr. hélhaia), het grootste gerechtshof in 't oude Athenen, dat over staatsmis-

daden uitspraak deed, en in de open lucht
zijne zittingen hield.

Helikon, m. gr. (nu Z a g a ra of Z ag o r i) de muzenberg, nluzenzetel, een beroemde berg in Bu otië, riet de bronnen
Aganippé en t!ippokréne, de woon
zaaggodinnen of-platsvnAoed9
muzen, die van daar ook helikoníden,
helikoniáden, heeten ; -- o p den top,
aait den voet des Helikons staan,
een goed, een slecht dichter zijn.
Helios, ni. gr., de zon ; de zonnegod,
z. V. a. het lat. Sol; vgl. Apollo en

P h o b u s;— heliáden, f. pi. 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 ; Astroti. een gedeelte van het
sterrebeeld de Stier, in de gedaante eener
V ; — heliánthus, n. de zonnebloem ;
helianthémum, n. de goudroos, het
zonnekruid, eene pronkbloem ; — heliárisch , adj. de zon betreffende, zonnig ; —
heliasis, f., z. v. a. h e 1 i b si s ; — he-

lio centrisch, adj. zonnemiddelpuntig,

gelijkmiddelpuntig met de zon, wat uit liet
middelpunt der zore zoude gezien worden ; de
l leliocentrische breedte en lengte
eener planeet is de plaats, die zij onder de

vaste sterren zoude innemen, in geval men
haar uit het middelpunt der zon kond.e zien ;
— Heliodórus, mansn.: zonnegave, zonnegeschenk — heliognósten of heliognostieken, m. pl. eig. zonnekundigen;
zonaanbidders ; — heliographie, f. de
zonnebeschrijving; ook z. v. a. p h o t o t y p i e
;

(z. aid.) -- heliográphisch, adj. door
;

de werking van het zonnelicht geteekend of
voortgebracht ; — heliokárpus, in. eene
nrexicaansche plant van het lindegeslacht,
de zonnevrucht ; -- heliokomeet, f. eene
lichtzuil na zonnenondergang, die naar eene
komeet gelijkt, zonnekomeet; — heliolatrie, I. de aanbidding der zon, zonnedienst;
heliolíth, m. een zonnesteen, eene
getakte poly-pversteening met ronde sterren;
— héliometer, in. de zonnemeter, een
toestel aan een' verrekijker om den schijn
zon en maan te bepa--barendimt
len, ui..gevonden door S a v a r y te Londen
en gelijktijdig door B o u g u e r in 1t3
heliophobie, f. zonnevrees, vrees voor
't zonnelicht — heliósis, f. het verblijf
in den zonneschijn ; de zonnesteek ; zekere
oude geneeskundige behandeling ; — helioskoop, rn. een zonneglas, zonnekijker,
waarachter men het beeld der zon op een
vlak aan eene donkere plaats of ook op een
matgeslepen glas opvangt, uitgevonden door
den Jezuïet Schreiner te Rome, in 1611;
— heliostaat, m. een lichtdrager, licht
een werktuig, ~waardoor de zonne--werp,
stralen oir eerie bepaalde plaats geworpen
worden, uitgevonden door onzen landgenoot
;

van 's G r a v e s a rl d e; -- heliothér-

inometer,

m. een zonnewarmtemeter, uit

S a u s s u re; — heliótisch,-gevondr
helisch of heliákisch ,adj.duidt den aard
van op- en ondergang der sterren aan : eene
ster gaat lie lint isch op, wanneer zij uit
de zonnestralen zoodanig te voorschijn treedt,
dat zij zichtbaar wordt; zij gaat heli ot i sc h onder, wanneer zij in de zonnestralen verdwijnt; helische opgang, de
eerste dag, waarop eerie ster, na een' tijd
lang door den gelijktijdigen opgang met de
zon onzichtbaar geweest te zijn, weder vóar
zonnenopgang zichtbaar wordt ; — helio-

tropium, n. of heliotroop, f. Bot. de
zonnebloein, een gewas met welriekende,
naar liet zonnelicht gekeerde bloemen ; Miner.
een jaspis van blaauwachtig groene kleur met

ronde stippen ; ook een door G a u s s uit
werktuig, bestaande uit twee op-gevond
elkander staande spiegels en een' verrekij-

ker, die deze verbindt, waardoor het zon
naar een ver verwijderd punt wordt-nelicht
overgedragen, bij trigonometrische opmetingen ; — helisphterlsehe lijn, de lijn,
V

die zich op den bol spiraalvormig om den
pool draait en dien steeds nader komt, zon hem ooit te bereiken.
Helix, f. gr., de schroetlijn, slakkelijn,
slingerstreep, spiraal om eene zuil of rol;
het windas; A.nat. de buitenste zoom van
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het oor; — helicieten, m. pl. versteende
aard- en tuinslakken, penningsteenen; —
helicitisch , adj. slak- of schroefvormig;
— helikoide, f. de schroeflijn ; -- helikometrie, f. dat gedeelte der hoogere
meetkunst, 't welk over de schroeflijnen of
spiralen handelt — helikozophie, f.
de kunst om schroeflijnen te trekken.
Helkologie, f. gr. (van hélkos, n.
zweer) Med. de leer der zweren ; — helk4ma, n . eene zweer, inz. van het hoorn ;

vlies; — helkósis, f. de ettering, ver
ing — helkótiseh, adj. zweerach--zwer
;

tig ;— helkydrion, z. h e 1 c y d r ion.
Helktika, n . pl. gr. (van hélkein, trekken) trekmiddelen — helktiseh , adj.
trekkei .d ; — hélkysmometer, m. een
;

aantrekkingsmeter.

Hellanod eae, pl. gr. (hellanodikai) de
eerste 9 rechters in de olympische spelen;
in Lacedemonië : de beslissers der oneenigli eden onder de legers der bondgenooten.
Hellas, f. gr. (Hellás) of gew. n., Oud
Griekenland; in engeren zin Midden -Griekenland, thans L i v a d i ë; van daar Hel-

léu.en, ni. pl. (gr. Hél'^nes) Grieken, Oud
; — hellenika, n. pl., zaken,-Gïáekn
boeken, enz., die de Grieken betreffen; --

hellenísmus, in., z. v. a. g r ae c i s m u s;
— hellenist, m. een kenner der oud
taal ; ook een gr. Jood, of een-grieksch
Griek, die tot het christendom is overge-

gaan; -- hellenfstiseh, adj. hebreeuwschgrieksch, naar den griekscflen tongval der
Joden, die onder Grieken geboren waren, in
welk dialect de 70 vertalers het 0. T. overgezet en de apostelen de boeken van het
N. T. geschreven hebben.
Héllebaard , m. (vroeger h ei m b a r de,
d. i. harde of bijl tot doorhouwing van den
helm) de strijdbijl, een der oudste stoot- en
bouwwapens der middeleeuwen, zijnde eene
spies met Bene harde of bijl, waarmede zoowel gehouwen als gestoken kon worden;
doorgaans echter meer tot pronk, dan tot
werkelijk gebruik tegen den vijand bestemd;
— hellebardíér, m. de strijdbijlvoeder.

Hellebórus, m. (helléboros) de nies wortel, het nieskruid, oudtijds tegen krank
als geneesmiddel gebruikt;-zingled,.
— helleboreus, adj. behoefte aan nieskruid hebbende, niet wel bij zinnen ; --helleborismus, n. Med. het zuiveren of
afvoeren door nieswortel, de nieswortelkuur.

Hellenen, hellenismus, hellenist, enz., z. ond.Hellas.
Heller, eig . hiller, m. eene duitsche
kopermunt ter waarde van 2 pfennig of
5 1 t h a l e r= ^3^ cent ruim. De naam
komt van de stad Hall in Zwaben.
Hellespont, m. gr. (Helli,s-pontos) de
zeeëngte of straat der Dardanellen tusschen
Europa en Azië, eig. de zee van H e 11 e,
die, naar luid der oudgr. sage, om den doodelijken haat van hare stiefmoeder Ino te
ontgaan, met haren broeder Phrixos op eenen

--
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ram met eerre gouden vacht de vlucht nam

en in deze zee verdronk.
Helmine, f. vr.naam., verkorting v.
Wilhelmina, z. aid.

Helminthagóga, n. pl. gr. (van hélm2ns, worm) Med. wormverdijvende middelen, wormmiddelen ; -- helmínthen, f.
pl. ingewandswormen ; — helminthiaSiS, f. gr., de wormziekte ; — helmin thika, helminthische middelen,
z. v. a. helminthagoga; -- helminthochórtos, m. w ormmos; — hel mintholíth , m. een wormsteen, ver
-stendworm;—hlitg,.
een wormkenner ; — helminthologie,
f. de wormleer; wormbeschrijving; —hel minthológiseh, adj . die betreffende,
wormkund ig — helminthop ra, f. de
;

wormkoor ts;

— helminthotypolíth,

m. een steen met eenen wormafdruk.
Helódes, f. gr. (van hélos, moeras)
Med de moeraskoorts, zweetkoorts

;

— he-

lopyra, f . de moeraskoorts.
Helolse, f. fr. (vgl. A 1 o y i u s en
A 1 o y s i e) vr.naam : de beroemde strijdster of
overwinnares.

Helos, m. gr. (inlos) de nagel of spijker; Med. een uitwas aan de oogen of voeten, likdoorn, eksteroog; — teelos oculi, eene
uitzakking van den regenboog ; — helos pe-

dis, een likdoorn, eksteroog.
HelÓsis, f gr. (vang hél^in, hel'ein,
draaijen, keren) Med. de omwaartskering,
inz. van het ooglid ; — helótis, f. de
poolsche vlecht.
Heloten, m . pl. gr. (Heilotai) spartaansche slaven, oorspr. de inwoners van de
stad H e 1 o s, die wegens opstand tegen Sparta
tot slavernij veroordeeld waren ; zij behoorden niet, als andere slaven, aan een' bijzon
heer, maar aan den gar,schen Staat -dern ;
van daar helótisch, adj. slaafsch ; —
helotísmus, n. de zuie ht tot onderdrukking, liet slavenmaken.
Heluo, m. lat., een slemper, zwelger,

brasser; — helueeren (heluudri) zwelgen,
brassen ; -- heluátie (spr. t ts) f. (heluatio) de zwelging, brasserij.
Helvetië, n. lat. (Helvet)'a, f.) de oude
naam van Zwitserland -- Helvetiërs,
Pl. (Helvel)i) de oude Zwitsers; --- hel
;

-vétisch,adj.zwer

Helvine, f . eene aan den granaat ver
steensoort (door Werner wegens-wante
de zonnegels kleur, naar liet gr. li dros, zon,
benoemd)
Hemeralopie, f . gr. (van hérnéra, f.
de dag) Med. de nachtblindheid, de eigen
alleen bij helder licht, niet of-schapvn
weinig bij schemering of half licht te kunnen zien ; — hemeralópiseh, adj. dag zichtig, nachtblind; — hemeralOps, m.

een dagzichtige, nachtblinde, het tegengest.
van n y k t a i o p s; -- hemerobaptísten, m. pl., d. i. eig. dagwasschers, eene
joodsche secte, wier aanhangers dagelijks
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eene vrome wassching verrichtten ; -- hemeróbiseh, adj. slechts éénen dag levend ; — hemerodrómen, m. pl. dag
brievenboden bij de oude (rieken -lopers,
— hemerologium, n. een dagwijzer,
kalender ; — hemeropathie, f. Med.
het dagtijden, de dagziekte, eene slechts bij
dag verschijnende of toenemende kwaal.
Hemerósis of hemeróse, f. gr. (hé
temmen, hPmcros, tam) de tammaking,-meron,
veredeling (cultuur); betooming der hartstochten, zelfbeheersching.
hPmi, gr. ( =lat. semi) in samenst. gebruikelijk ; — hemianthroop, ni. een halfmensch — hemianthropie, f. de toestand
van een' halfinensch, halve ontmensching,
een hooge graad van krankzinnigheid, waarin
de mensch bijna enkel dier is; -- hemieephalus, m. eene misgeboorte net een
half hoofd; — hemicephálisch, adj. met
een half hoofd ; — hemicyklus, m. een
halve cirkel ; halfcirkelvormig gewelf ; ---hemieykliseh, adj. halfcirkelvormig;
hemiëllipticus, m. de half- langwerpig
ronde holte in den buitensten oorgang; —
hemiëllíptiseh , adj. half- langwerpig
rond ; — hemikrania, f. of hemikranium, n. halfzijdig hoofdwee, een gewoon verschijnsel in de vrijsterziekte ; vgl.
migraine; — hemiobólon,, n. een
halve o b o l u s (z. ald.), eene oudgr. munt,
11z d r a c h m e; — hemiolion, n. een
licht gr. vaartuig, inz. een roofschip ; —
hemiolie, f. de verhouding van 1 tot 12;
-- hemionisch, adj. (van herai- (nos, d. i.
halfezel, muilezel), muilezelachtig, traag, vadzig — hemiopie of hemiopsïe, f. de
haifzichtigheid, wanneer een zieke de voorwerpen slechts half ziet ; — hemiphonïe, f. halve, zwakke stem; hemiplegie
en hemiplexie, f. de eenzijdige beroerte,
verlamming aan ééne zijde of enkel der Iedematen ; — hemiptera of hemiptéren, n. pl. halfvieugeligen, insecten met
halve schilden ; — hemiptérisch, adj.
half gevleugeld -- hemipterologie, f.
de leer van de halfvleugeligen ; — hemispheer, f. een halve bol of kloot, de helft
des hemel- of aardbols ; ook een der beide
halfronden van de hersenen ; — hemisphérisch, adj. halfklootsch — hemistichium, of fr. hemistiehe, de helft
van een' (heroïschen of alexandrijnschen)
versregel ; — hemitonium, n. de halve
toon ; — hemitriglyph, m. Arch. eene
halve driesnede ; — hemitritosus, m.
Med. de half-derdendaagsche koorts; — hemitrópiseh, adj. halfgekeerd, ter helft
verschoven, inz. in de kristalkunde; — hemitropiën, pl. samengewassen kristallen,
tweelingsk ri stal len.
Henáden, pl. gr. (van hen, één) z. V.
a. monaden (z. ald.).
Hendekagoon, n. gr. (van héndéka, elf)
een elfhoek;— hendekasyllabus, m. een
elfiettergrepig vers; z. p h a 1 ae c i s c h v e r s.
;

=

;

;

;

Hendiadys, f. gr. (eig. hen-diá-dyón,
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. Heinrich,
oudhoogd. lleinr)h, 1 ieimrih, v. heira, huis,
en rib, vorst) de vorst des huizen, de opperste van 't huis; — hendriksnobel, eng.
goudmunt, onder H e n d r i k VIII. geslagen.
Henna, zie a l h e n n a.
Henoch, m. hebr. mansn. (chandch) de
ingewijde.
Henósis, f. gr. (van henoen, vereenigen,
van hen, één) de vereeniging ; — henotiek, f. de vereenigings- of verzoeningskunst — henotkon, n. een verzoeningsverzoek of - geschrift ; — henótiseh, adj.
tot eenheid voerend, inz. in geloofszaken.
Ilean, m. fr. (spr. hánri) Hendrik , —
Henri quatre (spr. — kattr'), Hendrik de
vierde van Frankr(k; ook een kort kneveltje of haarbosje aan de onderlip; — henri
d'or, fr. goudmunt, onder Hendrik II. geslagen, ter waarde van ) 0 s o u s ; — Henriade, f. Voltaires bekend heldendicht
op Hendrik IV. ; — Henriette, vr.naam.
van den mansn. Henri,, Hendrika; —
Henri—quinquisten, pl. (spr. ha)irikènkiesten) de legitimistische partij in Frankrijk, die den hertog van Bordeaux (graaf van
(,hambord) onder den naam van Henri quint
of Hendrik V. als koning beschouwt.
Heortologie, fr. gr. (van heortP, feest)
de leer van de feestdagen ; -- heortologlum, n. feestkalender.
, Hepatalgie, f. gr. (van hPpar, genit.
ltPpátos, de lever) Med. leverpijn, leverkoliek;
— hepatálgiseh, adj. aan leverkoliek
lijdend ; — hepatapostéma, n. een etter
hepatemphra--gezwlindvr;—
xis, f. de leververstopping -- hepathelkÓsis, f. eene leverzweer;— hepatïeus,
m. een leverlijder ; — hepatika, n. pl.
of hepatische middelen, middelen tegen leverziekten — hepátiseh, adj. (gr.
li patikós)de lever betreffende of daartoe behoorende; aan de lever lijdende; — hepatisch
gas of hepatische lucht, zwavelleverlucht, zwavellucht, zwavelwaterstofgas, eene
naar vuile eijeren riekende, tot de inademing
geheel ongeschikte, onbrandbare luchtsoort ;
-- hepatiet, m. een leversteen ; -- hepatitis, f. de leverontsteking — hepatizeeren, in eene leverachtige massa ver
t=ts) f.-ander;(sp.
verandering (der longbestandeelen) in eene
naar lever gelijkende massa; — hepatoeéle, f. leverbreuk ; hepatocystisch,
adj. lever en galblaas betreffende; — hepatographie, f. de leverbeschrijving; —
hepatolithiisis, f. het ontstaan van
galsteenen in de lever — hepatologie,
f. de leer van de lever, leverkunde; — hepatóneus, m. een levergezwel ; — hepatophthisis of hepatophthóë, f.
-

;

;

;

;

;
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de levertering; --- f. de

leverbeschouwing; — hepatosplenïtis,
f. lever- en miltontsteking ; — hepatotomie, f. de leverontleding.
Hepheestos, m. gr. (11éphaistos) Myth.
de god des vuurs, bij de Romeinen V ti 1 ca
n u s (z. ald.).

Hephthemiinéris, f. gr. (van hépta,
zeven, hémi, half, en méros, deel) Poet. van
zeven helften of van vierdehalf voet; inz. de
cesuur, die in den hexameter na v ierdehaif
voet of in den vierden voet valt.
Heptachórd, m. gr. (van hépta, zeven)
Muz. de zevensnarige lier der Ouden ; de
toonladder of het muzikaal stelsel van 7
tonen, ook z. v. a. septime; — heptaedron, n. een zevenvlak; — heptaëmeron, n. het zevendaagsche werk, de zevendaagsche scheppingstijd ; -- heptagoon,
m. een zevenhoek ; -- heptagonaal getallen, zevenhoekige getallen (1, 7, 18,

grasachtig, grasgroen ; kruiden betreffende ;
— herbarium, n. nw.lat. een kruiden of plantenboek, eene verzameling van gedroogde planten ; herbarium vivum, n. een
levend of natuurlijk kruidenboek herba
-rizen,hbo
en herbdtim
gaan, barb. lat., kruiden zoeken en verza;

melen (botanizeeren);-- herbarius,
herbaríst of herborist, ni . barb.lat.
een kruid- of plantkenner ; kruidenzoeker;

kruidenhandelaar; — herbesceeren, lat.
(herbescëre) tot spruiten worden, uitspruiten;
— herbescént, adj. (herbéscens), spruitend ; kruidachtig ; — herbeus adj. (lat.
herbrsus, a, um), gras- of kruidenrijk ; —

herbivOrisch , adj. kruidenetend ; —
herborizatie (spr. t ts) f. het planten -

=

taphylliseh, adj. zevenbiaderig; -- heptárehen , m. p1. zevenheerschers ; --heptarehie, f. de regering van 7 mannen;
— heptarréniseh, adj. met 7 meeldraden ; — heptasyllábiseh, adj. zeven

of kruidenlezer , het kruiden verzamelen; —
herbulent, adj. nw.lat. kruiden inhoudende of bevattende.
herculánische oudheden, oudheden, die sedert de eerste helft der vorige
eeuw tot op onzen tijd zijn opgedolven uit
de stad Herculaneum, die in het jaar
49 na Chr. door eene uitbarsting van den
Vesuvius onder de lava werd begraven.
Hercules, iat., of Heraklës, gr. m.
Myth. de zoon van Jupiter en Alkméne, de
grootste en beroemdste onder alle gr. heroën
of vergode helden ; hij maakte zich bovenal
vermaard door het volbrengen van 12 uiterst
moeijelijke daden, gew. de werken van
Hercules geheeten;—de zuilen of pi-

-letrgpi;—haucos,m.de

l aren van Hercules, de straat van Gi-

zeven eerste boeken van het 0. T. ; -heptatómiseh, adj. in 7 deelen gedeeld.
Héra of Hére, f. gr. Myth. de goden koningin, gemalin van Z e u s, bij de Romef-

braltar, aan welker beide zijden Hercules
twee zuilen (de bergen Calpe en Abp la) als
grenssteenen en gedenkteekens zijner tochten
naar het westen plaatste; -- Hercules–
kever, de grootste, 13 ned. dm. lange
kever, in Z. Amerika ; — hercu.liseh,
adj. (lat. herculéus, a, um,) tot Hercules behoorende, heldhaftig, groote kracht en moed
vereischende , uiterst moeijelijk ; herculéus
morbus of herahleus morbus, de vallende
ziekte (wegens hare uiterst moeijelijke genezing dus geheeten.
Hercynia, f. lat. de Hartz, het Hartzgebergte ; — Hereynio–karpátischgebergte, de bergen tusschen den Donau,
Rijn en Dnieper — hercynisch, adj.
den Hartz betreffende.
Here, z. Hera.
heres of haeres, m. (pl. herdes) lat., de

31, 55, 81, enz.)

;

— héptameter, m.

een zevenvoetig vers ; — heptandria,
zevenhelmigen, planten met 7 vrije meeldraden in eene tweeslachtige bloem ; de 7de
klasse in het stelsel van L.; — heptanemisch, adj. met • voelsprieten; — heptangulair, adj. zevenhoekig ; — hep-

nen Juno (z. ald.).
Heraktes, z. Hercules; — Herakléën, pl. gedichten, die het leven van
Herakles tot onderwerp hebben ; — Heraklïden, m. p1. gr. , afstammelingen van
Hercules.
Heraklitus, heraklieten, z. D em c r i t u s; — heraklítisch, adj. donker, treurig.
Heraldiek, f. (d. i. eig. de kunst des
h e r a u t s, z. ald., als wapenkundig opzichter bij tornooijen, enz., v. 't nw.lat. heraldicus,
a, urn, en dit 't van mid lat. heraldus, heraut,
z. ald.) de wapenkunde, wapenleer, — heraldicus, m. een wapenkundige, kenner en
leeraar der wapenkunde; — heráldiseh,
adj. wapenkundig, tot de wapenkunst behoorende.
Heraut, m.. (eelt. herod, mid. lat. heral-

a

dus , haraldus, fr. héraut, hérault, voor héralt,
sp. haraldo, héraldo, it. araldo, hoogd. heraid ; van 't oudd. haren, roepen) een plechtig verkondiger of uitroeper, die bij tornooijen
en feesten de wapens moest onderzoeken en
uitroepen; krijgs- of wapenbode, krijgsgezant.
herba, f. lat. , gras, kruid ; herbae , f. pi.
kruiden; — herbaal, adj. nw.lat., kruiden
betreffende ; — herbárisch, adj. lat.

;

erfgenaam ; heres ab intestdto, legitimus, een
erfgenaam zonder testament , natuurlijke,
naaste erfgenaam volgens wettelijke opvolging; h. er asse of universdlis, eenige erf
; h. necessartus, noodzakelijk of lijf-genam
h. praecipiens, een bevoordeeld,-erfgnam;
vooruitkrijgend erfgenaam ; h. substitutes ,
een plaatsvervangend erfgenaam voor iemand,
die geen erfgenaam zijn wil of zijn kan ; h.
testamentar us of institutus, een erfgenaam
door testament ; heredis institutto, de eristelling; heredipéta, m. die om eene erfmaking
aanzoek doet, die een legaat aftroggelt ; —

HEREOTU V1 -herediteeren, mid.lat. (hereditiie) erven;
z. ook hee r e d e e r e n ; hereditair, adj.
(lat. hereditarius, a. urn) erfelijk ; -- herediteit, (hereditas) f. de erfenis, het
erfrecht; hereditas fideicommissarirr, het aan vertrouwde erfgoed; h. futuria, de toekomstige
erfenis; h. jacens, (le liggende, onaanvaarde
erfenis; h. pactitia, bedongen erfmaking.
Hereotum, z. h e r i o turn.
Herezie, z. h a r e z i e.

Heriótum of hereotum, n. mid.lat.
de wapenrusting, die bij den dood eens mans
zijn naaste mannelijke erfgenaam vooruit
kreeg.
Herisson, m. fr. (spr. heri -s(in; oudfr.
erficon, provene. erisson, sp. erizo, port. ericio, ourico, van 't lat. ericius erinaceus)
de egel ; de spaansche of vriesche ruiter,
een met spitse tanden of stekels voorziene
slagboom voor poorten en bruggen ; het
kroonrad in uurwerken ; -- « la héri-sson,
met steil opstaande haren.
heriteeren, fr. (héritenn°, verkort van
héréditer, van 't lat. heres, z. ald.) erven ;
— heritage, f. (spr. —la zj') de erfenis,
het erfdeel, erfgoed.
Herkotektoniek, f. gr. (van hérkos,
perk, omtuining) Mil. de kunst van bevestigen en versterken.

Herkules, herkulisch, z. Re re u1 e s, enz.

Hermeeon, z. ond. 1-í e r m e s.
Herman , oudd. (Heriman , Harlinan,
verlatijnscht Herimannus, Jrimannus, V. heri,
pari, leger, lieer, en man, man) mansn.:
de legerman, d. i. de krijgsman, dappere.
Hermandad, f. sp. (van liermáno
lat. germiinus, broeder) broederschap ; santa

hermandad , eig. de heilige broederschap;
aanvankelijk eene verbroedering der stadsgemeenten in Spanje tegen de macht en de
rooverijen des adels, later eene soort van
rijdende policiewacht tot veiligheid der openbare wegen.
Hermaphroditus, m. gr. Myth. de
zoon van Hermes en Aphrodite ; toen
hij zich eens baadde, en de bronnimf S a lm a c i s, die hein had beloerd, hem vergeefs
omvatte en om wederliefde smeekte, werden
beider ligchamen op bare bede zoodanig verbonden, dat er een dubbelwezen, half man,
half vrouw uit ontstond; van daar beteekent
hermaphrodiet, iemand die beide geslachten schijnt te hebben (doch eig. slechts
eene uiterlijke misvorming der teeldoelen
heeft); ook Bot. eene bloem, voorzien van
meeldraadje en stamper; — hermaphroditisch, adj. tweeslachtig ; — herma
of hermaphrodís--phroditísmu
muS, n. de toestand van een' hermaphrodiet, de vorming daarvan.

Hermathene, herme,

f.. z. ond.

Hermes

Hermelijn, n. (oudd. harmo, barmin,
harmelin, fr. hermine, oudfr. erme, ermine,
provenc. ermini, eimin, midlat. armelinus,
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h,ermellioa, ook pellis anotin)'o, naar bet landschap Armenië in Azië , uit het welk
men weleer dit pelswerk kreeg) de noordsche
witte ezel (inustela erminéa); ook het pels
daarvan, dat in de middeleeuwen alleen-werk
door vorstelijke personen, aartsbisschoppen
en bisschoppen werd gedragen ; -- ook een
wit geel paard , met roodachtige manen
en staart.
Hermelínde, f. vr.naam. oudhoogd.

Ereti nlinda, Irmin lintla, Irmninlint, v. lint,
Lind, bron) : de krachtige

slang, of 't oudn.
slang of bron.

Hermen, pl., z. ond. .H e r m e s.
Hermeneut, m. gr. (hermeneutés, van
herméneuein, uitleggen, vertalen) een uit
verklaarder, tolk ; inz. bijbeloverzet--legr,
ter in de oudste chr. kerk ; — hermeneutika, f. de uitlegkunde, de kunst van
verklaring, inz. der bijbelsche schriften; —
hermeneutisch, adj. uitleggend, ver
-klarend,
naar uitlegkundige beginselen.

Hérmes, m. spr. (hermi s), of Hermeías, eig. de ondersteuner, gr. naam van
Mercurius (z. ald.) ; — hermteon, n.
(gr. hérmaion) een vond , eene gevondene
zaak, die men vroeger als een geschenk van
Hermes of Mercurius beschouwde ; —
herme, f., pl. hermen, hermeszuilen, standbeelden van Mercurius, vierhoekige, naar beneden smaller toeloopende beeld
zonder voeten en armen, die de Grie--zuilen
ken aan de deuren der tempels en huizen,
aan kruiswegen, enz. plachten te plaatsen;
--- Hermathéne, een standbeeld van
A t h e n e of Minerva, dat van onderen in
eene h e r m e uitloopt, of aan 't welk de
hoofden van Hermes en van Athene janus achtig verbonden zijn, of wel de gelaatstrek -

ken dier beide godheden in een enkel hoofd
zijn zaamgesmolten ; -- Hermes Trismegístus, m., d. i. Hermes de driemaal
grootste, gr. naam een van myth. wezen, een'
egyptisch' wijsgeer, die voor den oorsprong
van alle geheime wetenschap en voor den
vader der alchymie (hermetische wijsbegeerte) wordt gehouden; van daar hermetika,
f., z. v. a. a 1 c h y m i e ; men schrijft hem
ook de heilige schriften der Egyptenaars toe,
die daarom hermetische schriften
heeten ; — hermetieus, m. een goudmaker; — hermetisch, z. v. a. a 1 e h emisch of chemisch --- hermétisch
gesloten of gesigilleerd wordt van
een vat, b. v. eene barometerbuis, gezegd,
wanneer het met zijne eigene stof door mid(l el van het vuur gesloten is, dus : luchtdicht
gesloten, wel toegemaakt (dewijl men aan
Hermes Trismegistus de kunst toeschreef,
door magische zegels schatten en vaten zoo
te sluiten, dat zij geheel ontoegankelijk wa;

ren) ; hermetische keten, de rij van
wijze mannen, in welke de wijsheid van
Hermes Trismegistus ondersteld werd door
overlevering voortgeplant te zijn ; -- hermoglyph, m. ieman d, die hermen maakt
;
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in 't alg . een beeldhouwer, beeldsnijder ; —
hermoglyphiek, f. de beeldhouwkunst;
— hermoglyphisch, adj . beeldhouw kunstig.
Hermina of Herminia, vr .naam .
(van H e r m a n of A r m i n) de krachtige.
Hermitage, m. fr. (spr. ermitáázj'),
z. V. a. e r e m i t a g e; een fijne, krachtige
fr. roode en witte wijn, die aan 't gebergte
1' Hermitage langs den Rhóne wast.
HermÓd, noord. Myth. oudn. Hermodhr,
angels. Herernod, oudhoogd. Herimuot), d. i.
de legermoedige, de strijdhaftige, een zoon van
Odin, de bode der goden.

Hermoglyph, enz., z. ond. Hermes.
Hernhutters, m. pl., z. v. a. h oheemsche of moravische broeders
(z. aid.) de christelijke broedergemeente draagt
dezen naam naar het dorp H e r r n h u t in
de Saksische Opperlausitz, van waar zij

oorspronkelijk is.
Hernia, f . lat Med. eene breuk, darm
uittreden van een ingewand uit-breuk,ht
zijne holte; hernia abdomincclis, eene onder lijfsbreuk, h. aquósa, eene waterbreuk, z. v.
a_ h y d r o c é 1 e ; h. carndsa, eene vleeschbreuk ; h. cerébri, uitzakking der hersens
door eene schedelwond ; h. crur? lis, of fe
dijbreuk ; h. diaphragmatica, eene-moralis,
breuk door het middelrif ; ic. dorsdlis, breuk
door de ruggespieren ; h. incarceráta, eene
beklen^de breuk ; h. inguinális, liesbreuk
h. intestinális , darmbreuk ; h. ischiadz ca ,
breuk door de insnede van het stuitbeen;

h. omentiilis, netbreuk; h. renális, nierbreuk;
h. scrotális, balzakbreuk; h. umbilicális, navelbreuk ; h. uteri, doorzakking der baar
moederbreuk ; h. viginális, breuk in-moedr,
de moederscheede; h. varicósa, eene krampaderbreuk ; h. ventrális, buikbreuk; h. een
maagbreuk ; h. vesieae, breuk der-tricul,
pisblaas ; — herniographie, f. lat. gr.
de beschrijving der breuken ; — hernio -

logie, f. de leer van de breuken; — herniëus, - adj. (lat. hernidsus, a, um), gebroken, met eene breuk behebd ; — herniotoom, m. lat.-gr., een breuksnijder; ook het
werktuig tot het breuksnijden; — herniotoffile, f. de breuksnijkunst, het breuksnijden, de leer daarvan; ook de breuksnede.
Hero, eene priesteres van Venus, de
minnares van Leander, die, om haar te bezoeken, eiken nacht over den Hellespont
zwom, waarbij eerre fakkel op den toren
aan den oever tot wegwijzer diende. Toen
bij op een' dier tochten bezweken en zijn
lijk aan den voet des torens geworpen was,

stortte Hero zich wanhopig in den vloed en
stierf, terwijl zij den beminde omklemd hield.

Heroën, heroïde, heroïne, heroïsis, enz., z. ond. heros.

Héronsbol en Héronsfontein, zekere fonteinen in 't klein, die door de druk

lucht werken, bet-kingvasmeprt
eerst door Heron van Alexandrië uitge1 ouden én beschreven.

Hëros, ni. gr., pl. heroën, halfgoden
vergode helden der Oudheid, b. v. Hercules,
Castor en Pollux, Theseus, enz.; oneig. mannen, die door dapperheid, moed, enz., ook
door uitstekende geestvermogens of bekwaamheden, uitblinken; — heroisch, adj. heldhaftig, moedig, hooghartig, verheven, grootsch;
de heroïsche tijden, de heldentijd of
eeuw, inz. der oude Grieken tijdens den trojaanschen oorlog en vroeger ; — heroïsche middelen, gew aagde middelen, me'.
gevaar verbondene of zeer krachtig werkende
artsenijen; gemengde paardedrank ; -- heroïsche poëzie, het heldendicht , z. V. a.
;

epische poëzie, z. epos — heroïsch
vers, de versmaat van het heldendicht, de
daktylische hexameter, z. v. a. e p i s c b e
poëzie ; --- heroïsmus, m. nw.lat. de
heldenmoed, heldengeest, heldhaftigheid; —
;

heroides of herofden, f . heldenbrieven,
gedichten in den vorm van een' brief, waarin
helden, of heldinnen der Oudheid hunne gewaarwordingen mededeelen, b. v. de he rolden van O v i d i u s ; — heroine, f . gr.
lat. heroma, eene heldin, halfgodin, heidhaftige vrouw; herbon, n. een tempel ter
eere van heroën of halfgoden ; — herotheísmus, n. de v ergoding der helden.
Herostrátus, m. een eerzuchtig dweper, die zijnen naam door het verbranden van
den beroemden tempel van Diana te Ephésus
zocht te vereeuwigen; van daar worden zijne
dwaze navolgers H e r o s t r i ten genoemd.
Herpes, f. (gr. hérpPs, van hérpein,
kruipen, sluipen, zich allengs verspreiden)
Med. de vlecht, haarworm, ringworm ; —

herpétiseh, adj. zich uitbreidend, om
zich vretend ; vlechtachtig, haarwormachtig;

-- 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
houdt — herpographie, f. de kruipende, lage schrfjfwijs.
Herse, f. fr. (vroeger herce, mid.lat.
hercia, V. 't lat. hirpex, genit. hir)cis, egge)
Mil. de valdeur, voorpoort, stormegge.
Hersilia, f. lat. vr naam. (vgl. het gr.
Hersê, gemalin van Danaos en dochter van
Cekrops, V. hers, de dauw; ook een jong en
teeder dier, een pas geboren lam) de gemalin van Romulus.
;

Hertha, f., z N e r t b u s.

Herwin of Erwin, m. oudd. mansn.
(oudhoogd. Hariwin, Herwin) de legervriend,
krijgsvriend, krijgsman.

Hesékiël, z. v. a. Ezechiel.
hesiteeren, z. hws iteeren.
Hespérus, m. gr. (hésperos) de avond;
het westen; de avondster, de planeet Venus;
— Hesperië, n. (Hesperia, f.) het avondland : Italië, ook Spanje; -- Hesperíden,
f. pl. gr. Myth. goddelijke nimfen, dochters
van den nacht, die aan 'saardbols westelijken rand eenen tuin met gouden appelen be-
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woonden, hewaakt door een' vreeselijken draak,
dien Hercules doodde om de appelen aan
Erystheus te brengen ; — hesperidine,
f. eene reuk- en smaaklooze plantenstof, die
men uit het vleezige gedeelte der oranjeappelen en citroenen verkrijgt.
Hestia, f. gr. (hestia, d. i. de haard)
Myth. z. V. a. de rom. Vesta (z. ald.)
Hesus, m. de krijgsgod der oude Galliërs.
Hesychásten of hesychiásten, m.
pl. gr. (van hésychos, rustig, eig. rustenden,
stalzittenden; eene dwepende secte onder de
monniken op den berg Athos in de 1 i de eeuw.
Heteera, f. gr. (hetaira, d. i. eig. vriendin , van hetdiros, makker, vriend) eene ver
geliefde, boeleerster, hoer; — he--trouwde,
tserie, f. (gr. hetaireia) d. i. deelgenoot
politieke verbintenis der nieuwe-scbap,en
Grieken ; — hetoerísten, m. pl. verbondenen, medeleden der gr. vereenigingen tegen
de Turken.
Heterarehie, f. gr. (van héteros, a, on,
de of het andere, anders gestelde) de vreemde
heerschappij, overheersching der vreemden ;
— heterobiographie, f. de levensbeschrijving, die „, mand van een ander maakt;
het tegengest. van autobiographic;heterochróisch, adj. veelkleurig, bont;
— heterochrónisch, adj. anderstijdig,
vreemtijdig; — heterodóx, adj. vreemdof dwaalleerig, van het heerschende leerbegrip
in de godsdienst afwijkende, onrechtzinnig,
andersgeloovend, vrijdenkend ; het tegengest.
van o r t h o d o x — heterodoxie, f. de
onrechtzinnigheid, de dwaalleer, afwijking
van de kerkleer ; — heterodroom, m.
een drukhefboom ( waarbij het steunpunt
tusschen de magt en den last is, b. v. eene
schaar) ; — heterodynámiseh , adj.
vreemdkrachtig; — heterogeen, adj. ongelïjksoortig, vreemdaardig. niet bij elkander
passend, het tegengest. van h o m o g e e n;
— heterogeniteit, f. de vreemd- of
ongelijksoortigheid, afwijkende gesteldheid of
geaardheid ; — heterograaph, m. die
van de aangenomen spelling of schrijfwijze
afwijkt, nieuwigheden in de spelling voorstaat;
— heterográphisch, adj. ongewoon of
vreemd geschreven; — heterokárpiseh,
adj. Bot. met ongelijke vruchten of zaden ;
-- heteroklita, pl. Gram. onregelmatig
verbogen woorden ; — heteroklítiseh,
adj. onregelmatig verbogen, van den regel
afwijkend ; vreemd, wonderlijk ; --- hete
f. de scheele hoofdpijn ; —-rokanie,
heterokrazie, f. vreemdsoortige menging
der vochten ; — heterolalie, f. het onjuist spreken, verspreken; -- heteromórphiseh, adj. anders of verschillend van
gedaante ; — heteronomie, f. vreemde
wetgeving, het tegengest. van h e a u t o n om i e ; — heteropathie, f., z. v. a. a 11 o p a t h i e; ook ziekelijk veranderde prik
— heterophonie, f. ziekelijk-kelbarhid
veranderde stem; — heter–ophthalmie,
verscheidenheid en wel inz. verschillende kleur
,

;

;
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der beide oogen; — heterophthongie,
f. liet anders - spreken, vreemdspreken ; het
buikspreken ; — heterophyllisch, adj.
ongelijkbladig; — heter–optiek, f. val
schijn, misleiding, dwaling — heter -sche
f. (vgl. o r e x i e), vreemdsoortige,-orexi,
onnatuurlijke eetlust, b. v. der zwangere vrouwen ; — heterorganiseh , adj. tot een
ander of verschillend spraakwerktuig behoorende ; — heterorrhythmiseh , adj.
ongelijk afgemeten, van onregelmatigen gang,
b. v. h eterorrhy t.hm,isc he pols, een
gedurig afwisselende polsslag: — hete
m. afwijkende tijdmaat;-rohytmus,
Med. ziekelijk afwijkende pols; ook een nog
jong schijnend bejaard mensch heteroseiï,
pl. (gr. heteróskioi, van skid, schaduw) Geogr.
éénschaduwigen , bewoners der gematigde
luchtstreken, die hunne middagschaduw altijd
slechts naar ééne zijde, het noorden of het
zuiden, werpen — heterotelie,rr. onzelfstandigheid , afhankelijkheid , toestand der
schepselen, aan welke liet doel van hunne
werkzaamheid door de natuur wordt aangewezen, in. tegenst. met autonomie; —
heterothe iseh, adj. het zinraAijke te
bovengaande, bovenzinnelijk — heterotómisch , adj. Bot. ongelijk gekerfd ; —
Heterouzi.ánen, m. p1. of A ë t i r n e n,
aanhangers van Aëtius, die Chr. als van verschillend wezen met den Vader beschouwde;
— heterozeteze, f. de neiging om paradoxe stellingen op te werpen ; ook eene
strikvraag ; — heterylisch, adj. eerre
vreemde zelfstandigheid bevattende.
Hetman, poolsch, of a t a m a n, russ.
m. (atamán; waarsch. van het duitsch hoofdman) de aanvoerder, veldheer eener kozakkenhorde ; — hetman–wielki, groothetman, de opperveldheer van het gansche
poolsche leger sedert 1581 ; — hetmanpolny, veldhetmar, zijn plaatsvervanger; (de
2 laatste posten zijn sedert 1792 opgeheven.)
heureka, gr. (van hei riskein, vinden)
ik heb 't gevonden ! uitroep bij de eene of
andere gemaakte ontdekking ; oorspr. de uitroep van Archimedes, toen bij 't bedrog ontdekte, dat door eenen goudsmid jegens Hiero
van Syracuse was gepleegd ; — heuristika, f. de uitvindingskunst of de aanwijzing
om langs een' methodischen weg uitvindingen
te doen, inz. bij wetenschappelijke navorschingen; — heurístiseh, adj. uitvindend,
vindingrijk — heuristische methode,
f. de ontwikkelende leerwijs, die den leerling de waarheden of leerstellingen zelve
leert vinden.
heureusement, fr. (spr. eureuz'mán) gelukkigerwijs, bij geluk.
Hexachórde, f. gr. (van hex, zes, in
samenstellingen gew. hexa-) Muz. z. v. a.
s e x t e ; ook een zessnarig speeltuig; —
hexaédron, n. het zesvlak of de teerling, cubes — hexaédrisch, adj. zes
; — hexa®méron, n. een zes -vlakig
werk, de zesdaagsche schepping -dagsch;
;

;

;

;

;

;
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— hexagoon, m . een zeshoek; — hexa-

gonaal-getallen,

zeshoekige getallen (1
6, 15, 28, 45, 66 , enz .) —hexagram,
n. eene zeslijnige figuur; — hexagynia.,
n. pl. zesstijligen, planten met 3 stampertjes ; — hexaméter, m. een zesvoetig . vers, inz. het daktylisch vers van de
epische dichtsoort (het schema daarvan is
;

— hexandria, n. pl. zeshelmigen, planten welker bloemen 6 meeldraden hebben; —
hexándriseh , adj. met 6 meeldraden voorzien ; — hexangulair, adj. gr.-lat., zes
-hoekig;—xaptálsc,dj.me6
bloembladeren ; — hexaphylliseh , adj.
zesbladerig ; — hexápla, f . de bijbel in 6 tahexapOda, n. pl., zesvoeters, zesvoetige
dieren ; — hexapódisch, zesvoetig ; —
hexaptera, n. pl. zesvleugeligen, zesvleulige insecten; — hexaptóton^n. een woord,
dat al de 6 naamvallen heeft — hexáreh,
m. een zesman, een van zes gemeenschappelijk heerschenden ; h exastiehon, n. een
zesregelig gedicht ; — hexastylon, n.
eene zaal, een portaal van 6 zuilen ; —
;

hexa:stylisch, a 1,j zeszuilig.
Hexis, f. gr. (van échein, hebben, zich
verhouden) Med. de blijvende gesteldheid, de
gewone bevinding van het ligchaam.
Hiatus, m. lat. (van bidre, gapen, geeuwen) eig. het gapen, opsperren van den mond;
Gram. de wanklank, door het opeenstuiten
van twee klinkletters voortgebracht; in 't algemeen eene gaping, een gebrek aan samenhang, een sprong.
hibernaal , adj. nw.lat. (lat. hibérnus,
a, um, v. hiems, winter) wintersch, winterachtig; — hibernátie (spr. its) f. van
't lat. hiberni re, overwinteren) de winterslaap
van eenige diersoorten; overwintering.
Hibernia, f. de lat. naam voor Ier
; — hibernicIsmus, m. een iersch-land

spraakeigen.
Hibiscus, m. lat. (gew. hibiscum, gr.
hibiskos) Bot. witte heemst, de uurbloem,
die op vaste tijden van kleur verwisselt,
een pronkgewas.
Hibrida of hybrida, m. en f. lat.
(waarsch. verwant met het gr. hybris, over-

moed), of hibridisch schepsel, een
wezen, dat van twee verschillende soorten
afstamt, een bastaard, b. v. de muilezel; bij
de Rom. ook iemand, die uit een' inboorling
en eene vreemde of uit een' vrije en eene
slavin was gesproten ; — hibídriseh,
hibrydisch, hibriseh, adj. tweeslachtig, bastaardachtig, gemengd, onecht ; een
hibridisch woord (lat. vox híb)da) een
mengelwoord, een woord, uit twee talen sanucht
; — hibr u c h t mengesteld , b. v. bigamie,
z. ;— hibr idátie
b a 1 1 o n, nederl. -fr. enz.
of hybridátie (spr. t= ts) f. (fr hybridation) de voortbrenging van hibridische
wezens, van bastaarddieren, van bastaardplanten.
bic haeret aqua, lat., hier stuit het wa-

ter, d. i. hier ontstaat de zwarigheid, hier
ligt de knoop; — hic Rhodus, hic salta,
hier is Rhodus, dans hier! dus zegt iemand
in eerre }Esopische fabel tot een' persoon
die zich beroemde, te Rhodus reeds gedanst te hebben, ten einde hem te nopen,
de waarheid van zijn gezegde te bewijzen;
van daar spreekwoordelijk z. v. a. hier
moet gij uwe bekwaamheid op staanden voet
bewijzen, zoo men u gelooven zal.
Hicksites, m. pl. naam der kwakers
in Philadelphia, die zich in 18i0 van hunne
geloofsgenooten hebben afgezonderd.
Hidage, z. ond . hide .
Hidalgo, hidalguia, z. f i d a l g o,
fida1guia.
Hide, n. eng. (spr . paid) eene eng. •
landmaat, eene hoeve, = 36 morgen ; —
hidage, f. (spr. háididzj) bet ploeggeld,
hoefgeld.
hideux, adj. fr. (spr. hidéu) afschuwelijk,
zeer leelijk, afzichtig.
Hidróa, pl. gr. (van hidrös, zweet)
Med. zweet- of hittepuistjes; — hidrokritika, n. pl. ken.teekenen van het zweeten afgeleid ; — hidronósos, f. zweetziekte; — hidroplanie, f. de ontlasting
van het zweet door onregelmatige wegen;
— hidropoëtika, n. pl. zweetdrijvende
middelen ; — hidropyra, f. zweetkoorts;
hidrosehesis, f. de belette zweetuitwaseming; -- hidrósis, f. het zweeten ; —

hidrotikon of hidroticum, n., pi.
hidrotika, zvw-eetmiddel — hidró;

tiseh, adj. zweetdrijvend.
hiëmaal, adj. lat. (hiemi lis, e, van
hieims, f. de winter) wintersep, winterachtig,
— hiemánten, m. pl. (van 't lat. hiemhre, winteren, stormachtig zijn) in de oude
chr. kerk : van den duivel bezetenen.
Hieraciet , ni. gr. (iaierákítés, v. hiérax, havik, valk) haviks- of valkesteen, een
zandsteen met valkeveêrachtige oppervlakte;
— hieracium, n. lat. (gr. hierákion)
het havikskruid, een pronkgewas.
Hiëráreh, m. gr. (hier- árchés, van hierós„ á ón, heilig) een aanhanger der priesterheerschappij ; de aartspriester, het geestelijk opperhoofd in de gr. kerk ; — hiërarehie, f. de priesterheerschappij, het
kerkbewind ; ook de rangorde der elkander
ondergeschikte geestelijke machten, kerkelijke
regeeringsvorm, kerkregeling; — hiërarchisch, adj. tot de priesterheerschappij
behoorende ; -- hiërátiseh, adj. (gr. hieratikós, é, ón), priesterlijk ; h i ë r at i s c h
schrift der oude Egyptenaars, priesterlijk
letterschrift, in tegenst. met het d e m o t i
(z . aid .); — hiërobotanon, n.-sche
het heilige kruidenboek, dat de plantennamen, die in de heil. Schrift voorkomen, ver
; --- hiërodráma, n. een geeste--klart
lijk tooneelspel uit de bijbelsche geschiedenis; — hier0 U.len, pl. (gr. sing. hieródulos, de godheid dienende) bij de Grieken
de mannel. en vrouwel. slaven of bedienden,
..
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aan de dienst eener godheid gewijd, tem
dienaressen ; ook kerkbeamb--peldinars
ten van lager' rang in de gr. kerk ; — hiëroglyphen, pl. (vgl. g 1 y p h e n) beeldschrift, de heilige, zinnebeeldige letters der
oude Egyptenaren, waaronder vele afbeeldingen van menschen, vogels, planten en gereedschappen voorkomen ; ook herinneringsteekens ; — hiëroglyphiseh, adj. zinnebeeldig, in geheimschrift vervat, geheimvol, raadselachtig en verborgen, donker ; een
geheim herinnerend; hiëroglyphicae notae, f.
pl. de streepen of lijnen, door de. spierwerking
op de binnen oppervlakte der handen voort
waaruit het bijgeloof de toeko--gebracht,n
mende gebeurtenissen wil voorspellen ; —
hiëroglyphiek, f. de zinnebeeldkunde,
geheimschriftkunst, beeldspraak ; — hiërogramma, n. een heilig schrift, het geheime priesterschrift ; — hiërogrammn tisch, adj. het gewijde priesterschrift
betreffende, daartoe behoorende ; -- hiërogrammaten, m. pl. de egyptische priesters, belast met liet vervaardigen der hiëroglyphen ; -- hiërograaph, m. een beschrijver van heilige dingen ; -- hiërographie, f. het heilig geheimschrift ; ook
beschrijving en verklaring van heilige gebruiken, geschriften en dgl.; — hiërokraat, n. een priestervorst, kerkvoogd; —
hiërokratie (spr. t ts), f. de priester
kerkelijke regeeringsvorm ; —-herscapij,
hiërologie, f. de beschrijving van geestelijke dingen ; ook geestelijke verrichting,
b. v. de prediking, inzegening, enz.; —
hiëromantie (spr. t=ts), f. voorspelling
uit de offers ; — Hiëron -rmus, mansn.:
die een' heiligen naam heeft, de heilige ; —
Hiëronymieten, m. pl. kluizenaars van
de levenswijze des h. Hiëronymus, in Spanje
en Italië ; — hiërophant, m. (gr. hierophántés) in 't algemeen een uitlegger of
leeraar der godsdienst - gebruiken bij de Grieken en Egyptenaren; inz. de opperpriester
van Ceres en bestuurder der eleuzinische
mysteriën ; --- m. bewaarder der heiligdommen, kerkwachter of koster in de grieksche kerk ; — hiërophylacium, n., z. v. a. sacristie (z. ald.);
-- hiëropyr, n. Med. de gordelroos; —
hiëroskopie, f. beschouwing der offerdieren en verklaring daarvan ; heilige waar'
eerre bewaar -zegrj;—hiëotk,f.
plaats voor heiligdommen in de r. katte. kerk,
vgl. monstrántie; --- hiërotheten,
m. pl. regelaars of invoerders van heilige gebruiken ; — hiërotika, f. de heiligheidsof heiligingsleer.
High church, f. eng. (spr. hal tsurtsj)
de hooge kerk, z. v. a. de anglikaansche
of episkopale kerk ; — highwaymen,
m. pl. eng. (spr. haiweemen) eig. hoog- of
straatwegmannen, d. i. struikroovers te paard
in Engeland.
Hilariën, pl. lat. (hilaria, van hiláris,
e, gr. h'ilarós, vrolijk) vreugdefeesten, jubel—
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feesten ; — Hilarius, nl, en Hilaria, f.
mans- en vr.naam : de blijde, vrolijke ; —
hilariteit (lat. hilaritas), f. de vrolijkheid,
opgeruimdheid ; — hilarodie, f. gr. een
vreugdezang — hilarotragcedie, f. gr.
een blij- en treurspel, een gemengd stuk.
Hildebert, z. C h i l d e b e r t.
Hildebrandísmus,n. de Hildebrandsheerschappij, of het gansche pauselijke stelsel
der priesterheerschappij sedert G r e go r i u
VII., die vroeger Hildebrand heette.
Hildegard of Hildemond, f. oudd.
vr.naam. (van hi/ti, strijdgodin, strijd, angels.
hilt, oudn. hildr) de beschermeling der krijgsgodin ; — Hildemar of Hilmar, oudd.
mansn,: de door den strijd, door dapperheid
beroemde ;—Hilderieh, z. C h i 1 d e r i c h.
Hilperich, z. Chilperich.
Himantóma, n., en himantósis, f.
gr. (v. hi'mas, een lederen riem, verder de
ziekelijk verlengde keellel) Med. de verlening en ontsteking van het lelletje in de keel.
Himation., f. gr. (eig. naar zijn' vorm
een verklw. v. hima, heima, kleed, v. Mnnihni, ik kleed) het witte overkleed of gewaad der oud-grieksche vrouwen.
Hin, n. hebr. inhoudsmaat 12 log.
hinc illae lacry-mae, lat. sprw.: eig. van
daar die tranen ! daar zit de knoop, daar
wrinrt de schoen ! — hinc inde, lat. van
hier en van daar, inz. van de eene en van
de andere zijde of partij.
Hindoes, of G e n to o s, Indiërs, de oor
bewoners van O.Indië; — Hindoe--spr.
stáni, n. de hindostansche taal, de alge
-men
taal des omgangs in Voor-Indië.
Hiob, m. hebr. (Ijjob, gr. IOb) mansn.,
z. Job.
Hippagreten, in. pl. gr. (hippagrétai,
van hippos, paard) bij de Lacedaemoniërs:
aanvoerders der 300, als lijfwacht van den
koning, uitgekozen hoplieden ; — hippanthroop, m. (gr. Kipp-anthropos, van ánthrópos, mensch) een paardmensch, z. v. a.
Centaurus; —hipparch, m. gr. (hipparchos, v. hippos, paard) bevelhebber der
ruiterij ; -- hipparchie, f. diens ambt;
ook eene ruiterafdeeling ; -- hippelaph,
m. een paardhert ; — hippiaden, pl. standbeelden van vrouwen te paard; — hippiarch, m. een paardetemmer ; stalmeester ; — hippiater, m eene paardenarts;
— hippiatrika, f. de paardenartsenij
— hippobosk,m. eerre paardevlieg;-kunde
— hippocentaurus, z. v. a. c e n t a ur u s ; — hippodámiseh, adj. de paarde
betreffende; — hippodromos,-teming
m. het paardrennen ; de renbaan ; — hippogryph, m. een fabelachtig gevleugeld paard;
— hippokámp, m. een fabelachtig zeepaard ; hippocámpi pes, de zeepaardevoet of
ammonshoorn; Anat. een gedeelte der hersenen, dat met den voet eens zeepaards overeenkomst heeft ; — hippokomos, m.
een paardenoppasser — Hippokrene,
f. de muzenbron, dichterlbron, eene beroemde
;

;

;
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bron op den berg Helikon in Bootie, welker
water, dat de dichterlijke geestvervoering
voortbracht, door den hoefslag van Pegasus,
het gevleugeld muzenpaard, was ontstaan ; —
hippolíth, m. de paardesteen ; — hippoloog, m. een paardekenner ; — hippologie, f. de paardekunde of -leer ; —
hippo1 tus, m. gr. Myth. zoon van
Theseus, het voorwerp van de liefdedrift
zijner schoonmoeder Phaedra, en offer van
zijne deugd ; — hippomaehie, f. gevecht
te paard ; — hippomanië, f. paarden
overdrevene liefhebberij voor paarden -zucht,;
— hippomantie (spr. t=ts), f. het
waarzeggen uit het paardegehinnik ; -hippomólg, m. een paardemelker, drinker van paardemelk ; — hippopathologie, f. de leer der paardeziekten ; --- hippopéra, f. een paardevalies, ruiter-mantelzak ; — hippophaag, fl1. een paarde
een paar -vleschtr;—ipoód,m.
-devotr;hipams,.etrvierpaard, het nijlpaard in de stroomen van
Afrika; — hipposandalen, pl. hoefijzers
zonder nagels, naar de uitvinding van Berjou en Gournay; — hippotomie, f. de
paardontleding ; -- hippotrophie, f. de
paardeverpleging, paardeteelt.
Hippokras, liever h y p o c r a s(z. ald.).
Hippokratiei, m. pl. artsen, die den
beroemden gr. arts H i p p o k r á t e s tot voor
nemen en inz. de ervaring als grond--beld
slag van hun weten erkennen ; — hippokrátisch gezicht, lat. facies Hippocratica, f. het eigenaardig veranderd gelaat van
een' stervende.
Hippokrene, hippolith, hippoloog, enz.; — hippomolg, enz.; z. ond.
hippagreten.
Hipponaktéïseh vers, n. naar zijnen uitvinder den gr. hekeldichter Hipp ónax,.z. V. a. choliambus (z. ald.)
Hippopathologie, enz. ; --- hippotrophie, z. ond. hippagreten.
Hippüris, f. gr. de paardestaart, eene
plantensoort ; — hippuriet, m. versteend
cilindervormig schelpdier; paardestaartsteen;
— hippurieum–zuur, Chem. een bijzonder zuur, in de pis der grasetende dieren ontdekt.
Hippus, m. gr. (hippos, eig. paard,
voorts eene springende beweging des oogappels en der oogleden) Med. het trillen van
het regenboogsvlies van het oog.
hireipédisch, adj. nw.lat. (van het
lat. hircus, bok) met bokkevoeten; -- hireine, f. nw.lat. bokkevetzuur, eene uit de
schapetalk afgescheidene grondstof; — hircísmuS, m. de boksreuk ; — hircisch,
adj. (lat. hircósus) bokachtig, stinkend als
een bok ; -- hireoziteit, f. de bokachtigheid, boksreuk ; — hireultie (spr.
t=ts), f. de overgeilheid van den wijnstok,
wanneer hij slechts zijne ranken voedt.
Hirsutia (spr. t ts), f. lat. (van hi-rsuus, ruig, borstelig) ruigheid, borsteligheid; —

—
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hirtieaudisch, adj. (v. hirtus, ruig) nw.lat.
ruigstaartig; — hirticóllisch, adj. ruig
— hirticórnisch, adj. met ruige-halzig
voelsprieten ; -- hirtiflóriseh, adj. met
ruige bloemen ;—hirtimánisch, adj. ruighandig -- hirtipédisch, adj. ruigvoetig.
Hirudicultuur, f. nw.lat. (v. 't lat.
hirudo, bloedzuiger, en cultura, z. c u 1 t u u r)
de bloedzuigerteelt, de aanteling van bloed
bloed -zuigers;—hdínfom,aj.
t -zuigeracht;dná(spr.
Is), f. (fr. hirudination), het aanleggen of
aanzetten van bloedzuigers.
Hirundinacéën, f. pl. nw.lat. (van
't lat. hirundo, zwaluw) de zwaluwsoorten.
Hiskia,hebr. mansn., eig. C h i s k i j j a h,
des Heren sterkte.
Hispania, n. lat. Spanje — hispanísmus, m. een spaansch taaleigen.
Histiodromie, f. gr. (van histion, weefsel, zeil) de scheepvaartkunst, zeilkunst, de
kunst om de zeilen te draaijen.
Histoire, f. fr., z. ond. historie.
Histogenie, f. gr. (van histós, weversoom , weefsel) de regelmatige ontwikkeling
van de weefsels der dierlijke en menschelijke
ligchamen gedurende de verschillende levens
-tijdperkn;—hsogai,f.becrjving dier weefsels in den ontwikkelden staat;
-- histologie, f. de leer der weefsels
van het dierlijk en menschelijk ligchaam ; —
histonomie, f. de leer van de oorzaken
en wetten dier ontwikkeling; — histotomie,f. de ontleding van het organisch weefsel.
Histórie, f. lat. (historta, gr. historia;
fr. histoire) de geschiedenis, geschiedkunde;
gebeurtenis; — históriesehilder, schilder, die onderwerpen uit de geschiedenis
schildert ; — histoire scandaleuse, f. spr.
iestoar' s1ca idaléuz'), z. chronique stand.; —
historiétte, f. fr. eene kleine geschiedenis, een verhaaltje, vertelseltje, historietje;
-- historika, f. de geschiedkunst ; —
historicus, n', een geschiedkundige ; —
historiëeren, in de beeldende kunsten:
in de voorstelling streng getrouw aan de geschiedenis blijven ; — historikotheologie, f. de bewijsvoering van Gods aanzijn
uit de geschiedenis; — historiograaph,
m. geschiedschrijver ; — historiographïe, f. de geschiedbeschrijving; — historiomathie, f. het aanleeren der geschiedenis; — histórisch, adj. volgens
de geschiedenis, tot haar behoorende, geschiedkundig; •— historisch tafereel
of s c h i l d e r ij, zulk een, waarvan het voorwerp een bepaald voorval uit de geschiede
-nisofde
overlevering is.
Histotomie, z. ond. h i s t o g e n i e.
Histriónen,m.pl'.lat. (histriónes,van den
sing. histrio) bij de oude Romeinen : tooneelspelers; kluchtspelers, grappemakers, nar
-ren:
goochelaars.
Hivernage, f. fr. (spr. iwernáázj') de
overwintering der schepen ; ook de daartoe
ingerichte haven.
;

;

;

---

HOAX
Hoax, ni. eng. (spr. hooks; v. t angels.
-

hues, hux, husc, hó/t, hoc, bespotting, hoon,
ironie, oudhoogd. hose, hvit, huoh) verdich-

ting ; fopperij, pots, streek ; bedrog ; beurs

Hoazin, m. de gekroonde fazant, kuif
Hobbísmus , Hobbesianismus,
n. het politisch absolutismus volgens 't wijs
stelsel van den Engelschma n T h o--geri
mas Hobbes (1588-1679) -- Hobbist, Hobbeziaan, in. een aanhanger
van dat stelsel.
Hobblers, m. pl. eng. (eig. knoeijers,
kladders) kustruiters legen den sluikhandel.
Hobo, z. hautbois.
hoe anno of hujus anni, lat. (v. hic, Mee,
hoc, deze, dit) afgekort h. a., in dit jaar,
dezes jaars ; — hoc est, afgekort h, e., dat
is, dat beduidt, dat wil zeggen ; --- hoc habet, die (namelijk wond, vulkus) heeft hij,
(wanneer een romeinsch gladiator eene doodelijke wond had gekregen ; spreekwoordelijk voor:) met dien is 't gedaan, die is er
geweest; h. l., afgek. voor hoc loco, aan deze
plaats, en hujus loci, dezer plaats ; -- hoc
mense, afgek. h. m., in deze maand, of hujus
lnensis, dezer maand; -- hoc sensu, afgek.
h. s., in dezen zin ; — h.oe tempore, afgek.
h. t., in dezen tijd, tegenwoordig.
Hochepot, in. fr. (spr. hosj' pó) klein
gehakt gestoofd vleeseb met rapen, kastanjes, enz. hutspot.
Hoek, n. (fr. hoc, hoca, eng. hoca), een
kaartspel, het hokspel ; — ook eng. voor
Hochheimer, en in 't algemeen Rijnwijn.
Hoeko of c u ra s o, m. een groote,
naar den kalkoenschee haan gelijkende vo
Zuid-Amerika.
-ge1van
Hocopóco, m., pl. hocopócos, spotnaam der politieke partij van de mannen des
achteruitgangs in N. Amerika, in tegenstelling
met de demokraten of 1 o c o foe o s, z. ald.
hoc sensu, hoc tempore, z. ond. hoc anno.
hocus–pocus of hokus pokus, n.
(misschien verbastering van de door goochelaars misbruikte woorden hoc est corpus, die
in de r. katte. kerk bij het inzegenen der
hostie worden uitgesproken : of wellicht, daar
't vroeger ocices Koelces of okes boks werd
geschreven, schuilen er de woorden o s en
bok, als namen van offerdieren, in) goochelarij, goochelspel, oogmisleiding.
Hodegésis of hodegetika, f. gr.
(van hode`gëin, den weg wijzen) de wegwijzing, aanleiding tot het studeeren en leven
op de hoogescholen ; -- hodegeet, m. een
wegwijzer, leidsman ; ---- hodegétiseh,
adj. aanleidend, inleidend tot voorlezingen.
hodie, adv. lat. (ontst. uit hoc die, op dezen
dag) heden, van daag ; — hodie milti, eras tibi !
lat. heden mij, morgen u ; van daag is 't
mijne beurt, morgen zal 't de u e zijn ; hodiernus, a, urn, adj. van heden ; dies hodiernus, de dag van heden, de huidige dag (vgl.
dies); ab hodiérno, van lieden af.

s

Hoditologie, f. gr. (van hodités, rei
reiskunde, leer van het reizen. -ziger)d

Hódometer, m. gr. (van hodós, weg)
hodométriseh, adj. wegmetend, volgens
den wegmeter.

-faznti

;
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eene wegmaat, een wegmeter, pasteller; —
-leugn.

Amerika.

LIOLOBBANCHIEN.

Hödur, Hóder, m. noord. Myth. de
blinde, maar sterke krijgsgod, die geluk en
ongeluk blindelings mededeelt ; hij werd door
een' worp met den mistel (z. g u i) de onwillekeurige oorzaak van B a l d u r s dood,
en daarom zelve door den éénen nacht oud
zijnden W a 1 i omgebracht.
Hoed, n. eene vroegere nederl. inhoudsmaat : voor steenkolen
11, 7 2 6 8 ned. mud,
voor kalk 9, 7 i z mud ; -- hoeden en
mutsen, naam van twee zweedsche hof
eeuw ; — hoedjes –-partijend18
tin, indisch tin, dat als vierzijdige afgeknotte pyramiden, van onderen met een'
uitstakenden rand, in den handel komt.
Hoeker m. een breed, vlak, van ach
rond tweemastschip, een groot noordsch-tern
visschers- en transportvaartuig (waarsch. zoo
genoemd omdat zoodanige vaartuigen oor
'uitgingen om met hoekwant te-spronkelij
visschen).
Hoekschen en Kabelj aauwsehen, benaming van twee partijschappen
in de Nederlanden, omstreeks 1350 ontstaan
en eerst in 1192 geëindigd.
hoezee ! een ned. vreugdekreet, waarsch.
beteekenende hou zee !
Hoffmanns droppelen, een meng
gelijke deelgin alkohol en zwavel -selvan
dikwijls gebruikt om bezwijmde lie--reth,
den weder bij te brengen (zoo geheeten naar
den duitschen arts en scheikundige F. Hof fm an n).
Hogshead, n. eng. (spr. hogs-hed; d. i.
eig. zwijnskop), eene wijn- en biermaat, o k sh o o f d 63 gallons of ruim 286 liter.

Hollander, vliegende Hollander, m. een spookschip, dat zich, naar 't
beweren der zeelieden, in de Indian beneden
de Kaap de Goede -Hoop ophoudt en altijd
met volle zeilen tegen den storm instevent;
— hollandeeren, fr. (hollander) op hol
wijs bereiden, inz. pennen ; ---landsche
hollandizeeren, hollandsche vormen en
zeden geven.
Holm, m. hoogel. (ook eng. en deensch,
zw. holme, oudn. hólmi) een klein eiland,
een waard; een heuvel; eene scheepswerf.
Holobranchien, p]. gr. (van hólos,
P, on, geheel) visschen met volkomen kieuwen (b r a n c h i é n, z. ald.) ; -- holoëdrisch, adj. alle om eene as vereenigbare
vlakken hebbende •-- holográphiseh,
adj. eig. geheel uitgeschreven; eigenhandig
geschreven ; — holographum, n. eene
eigenhandig geschrevene oorkonde, b. v. een
eigenhandige laatste wil ; — holokaustur, n. (gr. holókauston) een brandoffer,
dat geheel verbrand wordt ; — Holomerianen (van hólos, geheel, en méros, deel),
;
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die Spiritualisten (z. ald.), welke beweren,
dat de geest in eene ruimte, en wel in 't
geheel en in de bijzondere deelen der ruimte
bestaat; in tegenst. met de N u 111, b i sten;
— hblometer, z. pantometer;
holosérisch, adj. geheel van zijde ; —
holosidëriseh, adj. geheel van ijzer; --holosymphsis, f. (vgl. s y m p h y s i s)
Med. geheele vergroeijing.
Holothurien, pl. gr. (sing. holothiirion)
eene soort van naar wonnen gelijkende straaIdieren, die in China en Japan als lekkernij
gegeten worden , en gedroogd, onder den
naam van t r i p a n g of t r e p a n g (ook fr.
(bêche-de-flier) een aanzienlijk handelsartikel
voor China en Japan uitmaken.
Holotonie, f. gr. (van h,ólos, geheel,
en teínein, spannen, rekken ; dus eig. geheele spanning) Med. de kramp; -- holotónisch, adj. krampachtig.
Homagium, n. mid.lat. van homo,
man, d. I. vasal, leenman), of hommage,
f. fr. (spr. omáázj') de huldiging, leenplicht;
de eed der trouw; de eerbiedige onderdanigheid, eerbied — homagiaal, adj. de
huldiging betreffende of daartoe beboorende.
Hombre (1') n. fr. (spr. lonbr; oor
hombre, een mensch, man) het-spr.van
omberspel, ombéren, een kaartspel, dat doorgaans gespeeld wordt tusschen 3 personen
(I' ho m b r e a t r o i s) spr. — trod), ook tusschen 2 (l'hombre t deux), of 4 (1'hombre a quatre of quadrille, spr. kattr'
of kacdríelj') en 5 personen (l' b o m b r e à
e i n q of e i n q u i 11 e spr. —sén of sénhíelj');
ook de eig. speler, die tegen de andere speelt,
beet 1'ombre, de omber, ombrist.
Homërus, m. de oudste en beroemdste dichter der gr. oudheid (ook M w o n i d e s, naar zijnen vader Mason, geheeten) de
schrijver der Ilias en O d y s s e a; ----- intérdum bonus dormitat Homerus, somwijlen
dut ook de goede Homerus, d. I. somtijds
beeft ook H. fouten ; oneig het beste paard
struikelt wel eens, dwalen is menschelijk ;
— Homeríden, m. pl. gr. (Homeridai, v.
den sing. Homérid ?s) eig. afstammelingen van
Homerus, vervolgens eene familie van zangers
op het eiland Chios, die de zangen van Homerus dooroverlevering voortplanten of soort
liederen in gelijken geest dichtten;-gelijk
ook diegenen, welke de homerische gedichten voordroegen ; -- homerocento, m.
lat. (vgl. een to), een uit verzen van Homerus samengelapt gedicht -- homeromastix, m. gr. een scherp bediller van
Homerus, bijnaam van den grammaticus
Zoïlos, door wien Homerus op eene klein
boosaardige wijze werd gegispt;-gestin
in 't alg. een vinnig en smalend beoordeelaar.
Homicidium, n. lat. (v. homo, mensch,
en caedere, nederhouwen, dooden) de menschenmoord, moord, doodslag; — homicidium
casuble, een toevallige, onopzettelijke doodslag, manslag; h. culpósum, de doodslag uit
onachtzaamheid of verwaarloozing; h. do;

)
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lösum, de arglistige moord ; h. necessarium,
een noodzakelijke doodslag, uit lijfsweer; h.
voluntarium, een opzettelijke doodslag.
Homilia, f. gr. (homilia, eig. samenkomst, onderhoud ) eene kanselvoordracht,
eene korte preek Over bijbelplaatsen, bijbel verklarende preek ; — homiliarium, n.
nw.lat. eene verzameling van homiliën of
preeken ; — homiletika, f. de kanselredekunst, predikkunde ; — homileticus,
een leeraar der kerkelijke welsprekendheid ;
ook een kanselredenaar; — homilëtisch,
adj. wat tot predikkunde en den kansel betrekking heeft, b. v. homiletische stijl,
kanselstijl; homiletische deugden, de
deugden van den gezelligen omgang.
Hommage, z. h o m a g i u m.
homo, Iat. (genit. hominis, pl. homines) ,
homme, fr. (spr. omm') de mensch, man ; —
ad hominem, lat. menschelijker wijze, naar
de bijzondere denkwijs, vatbaarheid en gesteldheid van een' mensch ; ad hominem
d i s p u t e e r e n, de tegenpartij met hare eigen
wapens bestrijden ; homo aliéni juris, lat.
wie onder andere, inz. vaderlijke macht, of
als slaaf onder de macht van eenen heer
staat; in tegenst. met: h. suf juris, een
onafhankelijk , zelfstandig mensch ; — h.
omnium horárum, een mensch an alle uren,
d. i. die zich naar alles weet te schikken;
h. trium litterdrum, een mensch van drie
letters, d. i. iron. een dief (fur); —homuncio, homunculus, m. een menschje, nietig,
ellendig mensch, ventje — homme d'affaires, m. fr. (spr. ómm' dafèr') een zaakvoerder, zaakwaarnemer; hofmeester in een
huis; homme de cour (spr. -- koer),
een hoveling ; — homme de fortune,
een gelukskind, fortuinlijk mensch ; — hom me de lettres, een geleerde, geletterde;
homme de main (spr. —mé)), een
vastberaden, stout man ; -- - homme d'épée , een krijgsman ; — homme de
qualité (spr. ka—), een man van stand;
— homme de robe, een rechter, rechts
— homme d'es--gelrd,tab;
prit (spr. desprí), een man van verstand,
van geest — homme d'état (spr. —
detá), een staatsman ; — homo anemoskÓpus, m. een door G u e r i c k e uitgevonden werktuig, om de verandering in den
dampkring aan te bonen, een weêrmannetje.
homocéntrisch, adj. gr. (van homós,
é, ón, gelijk, eenerlei) z. v. a. c o n c e nt r i sc h (z. ald.); — homocéntrum, n.
het gemeenschappelijke middelpunt ; — homodroom, m. een hefboom, waarbij macht
en last aan ééne zijde van het steunpunt
zijn, b. v. de vuurtang homoëthnie, f.
f. (van ethnos, volk) gelijke afstamming
van het zelfde volk, volks- of stamgelijk
— homogamie, f. de gelijktijdige-heid;
ontwikkeling der organen van beide geslachten ; — homogeen, adj. gelijkaardig, ver
natuur, in ieder deel-want,verli
deel van de zelfde gesteldheid of vermen;

;

;

--

HOM EON
ging; het tegengest. van heterogeen;-homogeniteit, f. de gelijkaardigheid ;hoínográm, n . het gelijkschrift, eenerlei,
gelijksoortig letterschrift ; — homologie,
f. overeenstemming, instemming ; --- homoloog of homológiscll, adj . over eenstemmend, gelijkluidend, gelijknamig,Math.
op elkander vallend (homologe punten, lijnen, enz.); — homologeeren, barb.lat.
gerechtrylijk goedkeuren, bekrachtigen ; —
homologátie (spr. t ts), f. de gerechtelijke bevestiging van eenig stuk ; gerechtelijke toestemming of volmacht tot voltrek
handeling; — homologume--kinger

non, n., pl. homologuména, alge ineen voor echt gehouden schriften des N.
TP; — homomálliseh, adj. Bot. eenzij
naar Bene zijde gekeerd ; — homo --dig,
mórphisch, adj. van eenerlei gedaante;
— homonym of homon mis eh , adj .
gelijknamig; gelijkluidend ( van w oorden) ;
dubbelzinnig -- homonymie, f. de gelijknamigheid, de gelijke klank van woorden
van verschillende beteekenis; ook dubbel- •
zinnigheid ; — homonymon, n. , pl.
;

homon-true en homonymen gelijk ;

luidende woorden van verschillende betee-

kenis ;— homophaag, z. o m o p h a a g;
-- homophoon of homophónisch,
adj. (v. phoné, geluid) gelijkluidend ; een

; — homophonie, f . de gelijke-stemig
klank , overeenstemming; -- homophyl —
lisch, adj. gelijkbladig ; — homoptéra, n. p]. gelijkvleugeligen, eene soort der
halfvleugeligen of h e m i p t e ra (z. aid.); -homotónisch, adj. gelijkstemmig, sa
zich gelijkblijvend, met-menstd;M.
de zelfde kracht of spanning voortdurend.
Homaaon of homóïon, m. gr. (hó-

moios, a, on, gelijkend) het gelijkende, gelijkvormige, de gelijkenis; - hom0eome-

rie, f. (van rnéros, deel) de gelijksoortigheid der deden ; — homveopaath , m.
(vgl. pathos, enz.) de gene, die zich in
gelijken toestand of de zelfde stemming bevindt, gelijkgezinde; aanhanger der homwopatische methode (z. ond.) ; -- homc^eopathie,f .Med. gelijklijdendheid of gelijksoortig lijden of verhouding, gelijke meening

ook z. v. a. de homeoopatisehe methode (van Dr . H a h n e m a n n), bestaande
in het aanwenden van zulke middelen tegen
eene kwaal, die bij eenen gezonde juist die
kwaal zouden te weeg brengen, b. v. purgeermiddelen tegen buikloop, enz. ; — homoeophóna, pl. (van phhné, geluid) Gram.
overeenkomstig klinkende, of klankverwante
woorden ; - homceophonie, f. de klank
ook z. v. a. homcoopho--verwantschp;
nika, f. eene verzameling van gelijk- en
bijna gelijkluidende woorden ; -- homceopropheron, n. het aanvangen met de
zelfde letters van vele achtereenvolgende
woorden; -- homceoptóton, n . over-

eenstemming van naamvalsbu.iging; -- homceÓSis, f. de gelijkenis ; het onderwijs
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door gelijkenissen ; — homoeoteleuta, n.
p]. rijmwoorden ; — homceotónisch,
adj. in klank gelijkende ; — homoiöezie,
f. (van oesia, het wezen) het naar elkander
gelijken der wezens; onderscheiden van homobezie, f. de gelijkheid der wezens; —
Homoiöeziánen, m. p]. in de kerkel.
geschiedenis : aanhangers van de meening,
dat Jezus niet van gelijk (homooes'os), maar
slechts van gelijkvormig w ezen (homoioesios)
met God is geweest.
Homophagie, f. gr. (homophagia, v.
hOmós, raauw, en pphágeini, eten) het raauwvleesch eten ; -- homophaag, m. een
raauwvleescheter.

Homophonie, homotonisch, z.
ond. homocentrisch.
homuncio, homunculus, z. ond. homo;
homuneionísten, n . pl. aanhangers van
Photin, die Jezus voor niet meer dan mensch
hielden; — homuneíonieten, n. pl. eene
secte, die geloofde, dat, alleen, het ligchaam
van den mensch naar Gods beeld is geschapen.

Hondsdagen, dagen van 2 it July tot
2 !^ august' (bij de Grieken o ; F) r a), zoo
geheeten naar de hondsster of Sirius, die
dan te gelijk met de zon opkomt (cosmische opgang) .
honesti.ssimus, lat. (super]. van honéstus,
(1, um, eerbaar, achtenswaard) hoogst acht
(als titel); --- honéstas, f. de eerbaar -bare
achtbaarheid, waardigheid; — honestas-heid,
publica, de openbare eerwaardigheid, de goede
naam; — honesteeren (lat. honesti re),
Beren, vereerd, met aanzien bekleeden.
Hongroise, f. fr. (spr. ongroáz') een
hongaarsche dans.

Hongs of Hongkooplieden, m.
pl. zekerheidskooplieden, zulke Chineezen te
Canton, welke met vreemdelingen zaken doen.
honnét, adj fr. (honnête, van 't lat.
honéstus, a, um) eerlijk, rechtschapen, eer
welvoegelijk, bescheiden, geschikt, ze--bar,
dig ; hoffelijk, beleefd ; dienstvaardig, wel
goedig, billijk, redelijk; — hon--wilend,

nête homme, m. (spr. onnét 6mm') een
eerlijk, rechtschapen, braaf man ; — hon-

nêteté, f. (spr. on—) de eerlijkheid, eerbaarheid, welvoegelijkheid, rechtschapenheid;
-- beleefdheid, hoffelijkheid, gedienstigheid.
Honneur, m . fr. (spr. on—, van 't lat.
honor) de eer; hoogachting de honneurs,
p]. de eerbewijzingen, b. v. d e h o n n e u r s
v\ a a r n e m e n, de behoorlijke eer bewijzen
(b. v. aan zijne gasten), hen verwelkomen,
onthalen, voordienen, onderhouden, begeleiden, enz. ; de eer des huizes ophouden; in
't kaartspel : de op elkander volgende hoogste
troeven ; par honneur, eershalve ; — point
;

d'honneur, z. point.
Nonni soit qui mal y eense, fr. (spr. oni-

5o0 ki rmzaliyáns'; het oud fr. honny, gehoond, beschimpt, van honnir, hoonen, provene. aunir, it. onire, stamt van het duitsche
hoh.n, hoon, hohnen, h o o n e n, oudhoogd.
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honjan, goth. haunjan) gehoond, getrot-

seerd zij hij, die er wat kwaads van denkt!
wie erg denkt, vaart erg in het hart (devies der door Eduard III. van Engeland
in 1350 gestichte orde van den b l a a u w e n k o u s e b a n d, nadat hij met die
woorden den kouseband , die aan eene
schoone danseres was ontvallen, had opgeraapt) .
honor of honos, m. lat. (pl. hondres) eerepost, aanzien, enz. ; honos habet onus, sprw.
eer heeft last, een hooge staat brengt zijne
bezwaren mede; — hondris causa, eershalve;
ad hondrum, ter eere, eershalve; ad hond
volgens den rang of de waardigheid ; in-res,
handrem, ter eere ; — honóres mutant móres, spw. waardigheden of eereposten veranderen de gebruiken, het gedrag; andere stand,
andere zeden ; honor di littéra, oud-it. Kmt.
vereering van den wisselbrief, zijne aanneming tot betalen; van daar honor-dagen, z. v. a. respijtdagen (z. ald.); —
a c c e p t a t i e per honor, aanneming der betaling (eens wissels) ter eere des trekkers,
d. I. om zijn' eerlijken naam te redden;
-- honorarium, la ! . , of honoraire,
fr. n. het eereloon, de eeregift, vereering of
vergoeding, schrijvers- of auteursloon, betaling der geneesheren, leermeesters, schrijvers,
enz. voor hunne diensten ; — honorary–
us, lat., honoraire, fr. m. wie slechts
den titel van een ambt heeft zonder bezoldiging en zonder dienstplichten : -- hono–
rair–lid, eerelid, lid van eer; — honoreeren, lat. (honoráre) eeren, boogschat ten, in eere houden ; ook betalen, bet eereloon geven ; Mar. eene klip, eene kaap
vermijden; — eenen wissel honoreer e n, hem inlossen, aannemen en daarop betalen ; — honorabel, adj. eerwaardig,
eervol, eerbaar, loffelijk, aanzienlijk, deftig,
prachtig — honoránt, m. die eenen
wissel voor rekening eens anderen aanneemt;
— honoraat, m. lat. (honorhtus) eig. een
geëerde, met eels' eerepost bekleede; een
opperst ordesgeestelijke; — honoratiÓren (spr. ti=tsi), pl. (honoratióres, comp.
van honoráti, de geëerden) de voorname of
aanzienlijke personen eener plaats, menschen
uit hoogere standen ; — honor tie (spr.
tie=tsie), f. vereering ; aanneming en inlossing eens wissels ; — Honorius en
Honoria, mans- en vr.naam.: de eer
geëerde.
-vole,
honteux, fr. (spr. honteus ; v. la bonte,
de schaamte, schande, it. onta, provenc. anta,
onta, van 't oudd. hónída, hóna, schande,
boon) beschaamd, schaamachtig, verlegen,
bloode ; schandelijk, onbetamelijk.
Honved, m., pl. Honveds, hong.
vaderlandsverdedigers, . in tegenstelling met
de voor soldij aangeworven soldaten, in den
hong. volksoorlog van 18 8 en 18 9.
Hooka, f. eng. (duitsch huka, f., bindost. hoekkah, eene tabakspijp, v. 't perz.arab. hoeklab, eene kleine ronde doos, ook
;

— HOREBIETEN.
eene flesch, door welke de tabaksrook gaat)
eene oostindische tabakspijp met zeer lang
elastiek roer, waarin de rook door eene
ilesch met water gaat.
HopleLika, f. gr. (van hóplon, gereed
wapen) de wapen- of wapeningsleer;-schap,
— hopliet, m. een geharnast, zwaar gewapend strijder te voet; — hoploehrísma, n. wapenzalf, waarmede men naar
een oud bijgeloof de wapens bestreek, om de
daarmede toegebrachte wonden te heelen ;
-- hoplomachus, m. een geharnast
strijder — hoplomaehie, f. de kamp
in volle wapenrusting -- hoplomochlion, n. ieder heelkunstig werktuig, dat
op het gansche ligcliaam kan aangewend
worden ; — hoplotheek, f. wapenkamer.
Hóplometer, m. gr. (van hoplé, boef)
de hoefmaat, hoefmeter, uitgevonden door
den fr. veearts R i q u e t; — hoplometrIe, f. de hoefmeting, de maatneming tot
het hoefbeslag.
Hóppelpoppel, n. russ. een drank
uit rum, eidooijer en suiker met thee of
heet water.
Hoqueton, n. fr. (spr. hokk'tón) de
ambtsrok der politie -dienaars; een gerechtsdienaar.
hora, f. lat. (ook gr. hora, dat echter
oorspr. het jaargetijde beteekent) het uur;
hora locdque consuPto, afgek. H. L. Q. C.
op den gewonen tijd en aan de gebruikelijke
plaats; — hora ruit, de tijd snelt henen;
-- horae, pl. zing- en biduren, uurgezangen
of uurgebeden in de kloosters ; van daar
horas zingen ; -- horae canonicae of kanonische horen, ook h. requláres, voor
biduren, uurgebeden of gezan--geschrvn
gen, de tot afzingen bepaalde uren in kloosters, enz., weleer daggetijden geheeten, waarvan er 7 waren : de m e t t e (te middernacht), de prima, de tertia, de sexta,
de nona, de vèsper en de complete;
— horis •ubsecivis, in de bijuren ; — Horen, f. pl. gr. (Horai, lat. Horae) Myth.
de Tijdgodinnen, Uurgeleidsters, drie godinnen der jaar- en daggetijden of der tijdwis
algemeen, ook van orde en-seling't
regelmaat, van het schoone en beminnenswaardige ; zij zijn dochters van Zeus en
T h e m i s (z. ald.).
Horda, ook o rt a, f. eene afdeeling
turksch voetvolk, inz. bij de voormalige
Janitzaren.
Horde, f. lat. (mid.lat. horda) eene
menigte nomadische tataarsche familiën, een
zwervend herdersleger; - ook neder].: een
vlechtwerk van teenen of rijshout.
Hordeaeéën, f. pl. lat. (hordeacéae, v.
hordéum, gerst) gerstachtige gewassen, eene
soort van grasplanten ; -- hordeolum,
n. (verklw. van hordéum) Med. de gerstekorrel aan het oog.
Horebieten, m. pi. eene partij der
Hussieten, zoo geheeten naar hare ver
Bohemen, dien-gaderplts,nbi
;

;

HOREN

HOSPES.

--

zij naar den arab. berg 11 o r e b (eig. chóreb)
noemden.
Horen, pl., z. ond. hora.

Horísmos, m. gr. (hórismós, v. horidzein, begrenzen, horos, grens) de begrenzing,
inz. van een begrip, begripsbepaling, z. v. a.
definitie ; -- horismographie, f.

de grensbeschrijving van een land; -- horizont, m. (horidzón, begrenzend) een begrensde omvang, gezichtskring, gezichtseinder, kim; de begrenzing, beperking. »Dat
is of gaat boven zijn' horizont," boven
zijne bevatting, zijn begrip; — horizon-

taal, adj. nw.lat. waterpas; — horizontale-projectie, z. project, ie
-horizntalebs,
de water balans,
;

het waterpas, een werktuig om eene waterpaslijn of - vlakte te meten ; — hori
-zontalie,h
waterpas liggen.
Horlogie, z. ond. h o r o d i e t .
Horme, . gr. (hormê) de natuurlijke
aandrift, het instinct; de drijfveer, beweegreden ; — hormon, n. het inwonend vermogen, de levenskracht.
Horníst , m. (nederl. met bastaarduitgang), een hoornblazer.
Hornpipe, f. eng. (sp. hórnpaip) de
doedelzak, b o r n e p ij p; zekere dans.

Horodíet, m. gr. (vgl. hora) een uurwijzer, horodictium 2neridionãle, n. een werktuig om den waren in middelbaren tijd, en
omgekeerd, over te brengen ; -- horo graphie, f . de uurbeschrijving, de kunst
om zonnewijzers te maken, z. g n o m o n i e k;
— horologium, n. lat. (v. 't gr. horológion), horologie of (volgens de uitspraak

horlogie, n. een uurwijzer een zakuur;

werk ; in de gr. kerk een boek, waaruit
men dagelijks de kanonische boren zingt; -horológen, pl. uitroepers (slaven in de
oudheid) — hórometer, m. een uur meter — horometrïe, f . de uurmeting,
de kunst der uurindeeling ; — horoskoop ,
n. (gr. horoskópos) de uuraanwijzer of tafel
der dag- en nachtlengten voor alle plaat
alle tijden; een ❑urwaarnemer, pla--sen
neetlezer, voorspeller van iemands lot uit
den stand des sterrenhemels tijdens zijn geboorteuur; ook wel die voorspelling zelve ;
— zijn horoskoop trekken, zich uit
dien sterrestand laten waarzeggen, zijne planeet lichten ; — horoskopie, f. het waarzeggen uit den sterresfand, planeetlezer, vgl.
;

;

nativiteit.
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afschuw, ijzing, het afgrijzen ; de afschuwelijkheid, gruwel ; — horreurs, pl. afschuwelijkheden, gruwelen ; — horribel,
lat. (horribilis, e) , en horréndisch (hor
adj. ontzettend, afschuwe--réndus,am)
lijk, ijselijk, vreeselijk, vervaarlijk ; horribile
dicta, verschrikkelijk om te zeggen ; horri,bile visu, verstbr. om te zien ; — horri -bilitei,, f. verschrikkelijkheid, ijselijkheid;
afschuwelijkheid; -- horresceeren (lat.
horresc^'re), huiveren ; verfoeijen, een afgrijzen hebben ; — horridus, adj. verstij vend, ruw ; wild. akelig, vreeselijk ; — hor riditeit, f. riw.lat., de ruwheid, wildheid,
schrikkelijkheid, enz.; -- horripilw tie
(spr. t ts) f. nw.lat. Med. koortsachtige
huivering.
hors, fr. (spr. hor; oudfr. fors, provene.
fors, fóras, v. 't lat. foris, daar buiten, foras, heruit) buiten; behalve, uitgenomen;
hors de la lol (spr. --lad), buiten de wet,
vogelvrij ; hors de saison (spr. — sèzon), ten

onpas — hors d'oeuvre (spr. --deuwr'),
een bijwerk, iets ontbeerlijks, overtoltigs;
ook een bijgerecht, dat met de soep wordt
opgedischt.
;

Hortamen, hortatie (spr. tie is-ie),
z. ond. horteeren.
Hortensia, f. nw.lat. (van hortus, tuin)
vr.naam: de tuinierster, tuinvriendin ; Bot.
de japansche roos, een bekend pronkgewas;

— horticultuur, f. de tuinbouw, tui nierkunst , tuinderij ; - - hortieulturíst,
in. een tuinbouwer, tuinier — hortoloog,
m. lat.-gr., een tuinkundige, tuinvriend, inz.
bloemenplanter; — hortologie, f. de
tuinkunde; — hortológisch, adj. tuinkundig; hortus siccus, m. lat., eig. een droge
;

tuin, een kruidenboek.

horteeren, lat. (hortdri), vermanen;
— hortámen, n., pl. hortamina, v er mengingsmiddelen, opwekkende, aansporende
middelen ; -- hortátie (spr. tie=tsie) f.
(lat. hortatto) f. de vermaning — horta tief, lat. hortativus, a, urn) of hortatóriseh, adj. nw.lat., vermanend, opwek
vermaning dienende.
-kend,to
Horus of 0 r, m. een Egypt. god, zoon
van Osiris en Isis, afgebeeld met een sper
hij stelt de zon in hare volle-werhofd;
zomerkracht voor, en werd door de Grieken
met Apollo gelijk gesteld (hierogly-phisch
Hor, Har of 1 -Ier, waarsch. licht beteekenend).
;

Hoseas

of

Hosea,

hebr. (hhschëa,

Horópter, ni. gr. (van hóros, grens,
doel, en optér, de beschouwer, kijker, v.
óptein, beschouwen, zien) het oogdoel, ge-

redding, hulp) mansn., een der zoogen. kleine
profeten van 't 0. T.

zichtslijn.

Heer, help hem! hij leve! eene begroeting

horror, m. lat. (v. horrére, sidderen,
ijzen, verschrikken) de huivering, rilling;
schrik, ontzetting, afschuw ; horror vacui, m.
Phys. de afkeer van het ledige, dien men
eertijds der natuur toeschreef, om daardoor
vele verschijnselen, b. v. het opstijgen van
het water in de pompen, te verklaren ; —
horreur, f . fr. (spr. omr-) de ontzetting,

gelijk het v ivat! hoezee!
Hospes, m. lat. (pi. hospites) in 't algemeen een vreemdeling; een gast, gast
huisvriend ; waard, gastheer; pro-vriend,
hosppite, als gast; — hospice, z. lager
hospitium ; -- hospitáál, adj. (lat.
hospi,tiilis, e), gastvrij, herbergzaam ; --- het
hospitaal , een huis van verpleging, zie-

hosiánná, gew. hosanna, hebr.,
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kenhuis, gasthuis, lazaret — hospitaal — koorts, eene kwaadaardige koorts,
;

die gem. in groote ziekenhuizen ontstaat;
— hospitalarius, m. nw.lat., opzichter
over een armen - of ziekenhuis; — HOS -

pitaal — ridders, Hospitalieten, de
barmhartige broeders, eene orde van geestelijke ridders, met en naast de Temp e1 i e r s de machtigste geestelijken in Palestina ten tijde der kruistochten, zoo geheeten naar de verpleging der zieken, welke
zij zich tot taak stelden ; — hospitaliet,

m. een gasthuisverpleegde, hospitaalzieke ;
— hospitaliteit, f. lat . (liospitalitas)
gastvrijheid, herbergzaamheid ; -- hospibospin ri), gast zijn , gij
iemand zijn' intrek nemen, te gast gaan
als vreemdeling of gast iets bijwonen (b. v.
voorlezingen) ; — hospitánt, m. (hospitans) een hoorgast, toehoorder door vergun
bij voorlezingen ; -- hospiticida,-nig,
m. een gastmoorder, iemand, die zijnep gast
vermoordt — hospitïum, of fr . hospice (spr. ospíés') n. de herberg, verblijf
een klein klooster of ordeshuis-plats;inz.
tot herberging van doorreizenden ; een drinkgelag der studenten ; hospitium publ)curn,
z. v. a. p ro x e n i e (z. ald.).

teeren (lat.

;

Hospodár, m. slay. (oudslay. en russ.
gosdoparj ; vgl. despoot) Heer, een titel

der vorsten in Moldavië en Wallachije ; —
hospodaraat, n. diens waardigheid en
land.
Hostagium, n. mid.lat. (v. hostís, fr.
hóte, voor hospes), z. v. a. c a n t o n n e m e n t.
Hostenditium, n. mid.lat. (v.

hostis,

voor legar, veldtocht) ook de hosten —
dienst, de door de vasallen aan den leenheer toegebrachte hulp in geld tot bestrijding der oorlogskosten.
Hostería, f. sp., o s t e r í a, it. (van 't
mid.lat. hostis, provene. hoste, it. oste, gast,
waard, lat. hospes, een spijsbuis, eethuis,
open tafel.
Hostie, f. lat. (host)'a) eig. het offerdier, slachtoffer; het avondmaalsbrood, in
de r. kath. kerk : de h. ouwel, het boog waardige, z. oblaat.
hostiél, adj. lat. (hosttlis, e; van hostis,
vijand, oorspr. vreemde, vreemdeling), als adv.
hostiliter, vijandelijk, vijandig; — hostili
animo, vijandig gezind; — hostiliteit, f.
vijandelijkheid; — hostilit^um (spr. ti=
tsi) n. mid.lat., de oorlogsopbrengsten.
hot-cockles, pl. eng. (eig. heete jonge hanen) handjeplak, een eng. matrozespel.
Hotel, n. fr. (spr. otél, van 't oudfr.
hostel, provenc. hostal, ostal, v. 't mid.lat. hos
gastvrij verblijf, gastwo--pitale,hos
ning, paleis; vgl. hospitaal en hospes)
eene groote voorname herberg, aanzienlijk
logement; een paleis, groot woonbuis, herenhuis; H8te1 -Dieu (spr. --djeu), eig.
een Gods - gasthuis; een groot ziekenhuis of
hospitaal te Parijs ; hotel de vilie, f.
(spr. --riwiell'), het stad- of raadhuis; hG-

HUISSIER.

tel garni, gemeubeleerde woning, woning
met huisraad; — hotelier, m. (spr. oteljé)
de waard -- hótelière, f. de waardin;
-- hotellerie, f . de herberg, het logement.
Hóttentotten, m . p1. in hunne eigene
taal Quaqua) inboorlingen van Afrika's zuid
ruwe, onbeschaafde, domme-punt;oeig.
menschen ; -- hottentotáde, f. een
hottentottenlied.
Houári en houri, n. (spr. hoe--) een
open vaartuig met twee masten en hooge,
driehoekige sprietzeilen, inz. in Frankrijk.
Houri (spr. hoeri), pl. houris, arab.
(eig. perz., van 't arab. hoer, p1. v. ahwar,
gazellenoogig, schoonoogig) verblindend blanke
paradijsmaagden, de verrukkelijk schoone, altijd jeugdige vrouwen, gezellinnen der zaligen in Mubameds paradijs ; oneig. eene
schoone, aanminnige vrouw of maagd.
house of commons, n. eng. (spr. hoos —),
het huis der gemeenten, het lagerhuis, onder-parlement ; — h.. of lords of peers (spr.
—piers), het huis der lords, het hoogerhuis
in Engeland.
Houssard, f. fr. (spr. hoessár), z. h u;

z a a r ; — houssarde, hussarde, f.
een hongaarsche dans.
Houwitser, z. hauwitser.
Huáca, f., pi . huacas, de grafsteden
der oorspr. bewoners van Peru, vierhoekige
gebouwen van steen of aarde, waarin de
overledenen in zittende houding werden
bijgezét.

Hubér1, Huibert, Hugibert, of
nw.lat . Hubértus, oudd. mansn. (oudd.
Hugu -hert, lIug'i -hert, van hugu, hugi, geest,
goth. hugs, verstand; vgl. B e r t h a) : de door

zijnen geest beroemde of schitterende ; de heilige Hubertus, beschermer of patroon der
jagers; de Huberts—orde, eene ridderorde, tereere van de jacht gesticht; Hu-

bertine, Huberta, vr naam : de door
verstand beroemde.

Huéba, f. eene vruchtmaat in Tunis
35 liters.

Huérta, f., p1. huertas, sp . (van 't
lat. hortus) eig. een tuin ; kunstig besproeide
landerijen in Z. Spanje.
Hugenoten, m. pl. (fr. huguenots) een

to
voormaligespotnaam der Gereformeerden in Frankrijk (eig. een verklw. van
TIugon, Ilugo, en oorspr. de eigennaam van
eenera ketter en samenzweerder; anderen
leiden 't af van een heideveld bij Tours,
waar zij eerst plachten te vergaderen en
de geest van Hugo C a p e t, naar het volksgeloof, rondwaarde ; v. a. is het woord uit
het duitsche e e d g e n o o t e n ontstaan, en
dan ware beter : H u g e n o o t e n; nog anderen willen, dat het eig. is hug-genooten,
d. is. geestgenooten, van 't oudd. hugi, hug,
geest, gemoed, enz.); -- hugenotismus,
n. de godsdienst der Hugenoten.
Hugo, Huig, oudd. mansn.: verklw.
van Hubert, Hugibert (z. ald.)
Huissier, m. fr. (spr. wiesjé; uit het

HUJUS
lat. ostiarius, midlat. ustiarius, it. usciere,
't oudfr. huis, provenc. uis, us, it. uscio,
lat. ostium, deur) een deurwachter ; gerechtsbode en - schrijver, deurwaarder.
bogus, scil. mensis, afgek. huj., lat. (genit. van hic, haec, hoc, deze, enz.) van deze
of van de zelfde, dezer (n.l. maand); hujus
anni, dezes jaars; — hujus loci, dezer plaats.
Hulda, H o 1 d a, duitsche vr.naam (oud
Holda, v. hold, goth. hulths, liefelijk,-hogd.
bevallig) ; de liefelijke, door zachte bekoor
jachtgodin bij de oude-lijkbedon;
Duitschers.
Hulk, m. eng. (oudhoogd. holcho, verwant met het gr. ho/kas, een wachtschip)
de scheepsromp ; ook eene soort van vracht
een onttakeld schip tot opne--schip;nz.
ming van misdadigers.
humaan, adj. lat. (humdnus, a, um, v.
homo, mensch) menschelijk, menschlievend,
vriendelijk, gedienstig, goedwillig; — hu
n. pl., liever humaniteits--m.aniór,
studiën of humanistische studiën, f. pl. de schoone kunsten en weten
-schapen,dimtoenschvrmen ; inz. de oude zoogen. klassische talen
en de oudgr. en lat. litteratuur en oudheid
taal- of schoolgeleerdheid ; van daar-kunde;
het humanísmus, nw.lat., het stelsel
van opvoeding en onderricht, dat de hoogere
menschvorming bij voorkeur op de aanleering der oude talen en hare letterkunde
bouwt, in tegen st. met phi 1 a n t r opt n ismu s (z. aid.); — humanist, m. een taal of schoolgeleerde, die de humaniora beoefent en onderwijst, vgl. p h i l o l o o g; —
humanizeeren, barb.lat. (fr. humaniser)
menschelijk, beschaafd maken, veredelen ; --humanizeering, f. de vermenschelijking, beschaving; — humaniteit, f. lat.
(humanitas) de menschheid, het menschdom,
de edele menschennatuur en de daarop berustende menschenwaarde ; menschelijkheid,
menschlievendheid ; menschenliefde, vriendelijkheid, goedheid, het menschelijk gevoel, de
eigen aard der menschen.
Humãtie (spr. t=ts), f. lat. (humatio,
V. humáre, beaarden, V. humus, aarde, aardbodem) de beaarding; — humble, fr.
(spr. uinbl'; van 't lat. humilus, en dit v.
humus, aardbodem) laag, gering; bescheiden,
nederig, deemoedig, onderdanig.
Humbug, n. eng., een vooral in N.
Amerika gebruikelijk woord voor bedrog,
misleiding door grootsprekerij, snorkerij (zoo
men wil ontstaan uit samentrekking van
Hume of the bog, d. i. Hume van 't moeras,
naam van een' schotschen edelman tegen 't
einde der 1 Ide eeuw, die wegens zijne snoeverijen zoo berucht was, dat men een lang
snorkend gesnap een' Hume of the bog noemde.
humecteeren, lat. (humectáre) bevochtigen ; — humectantia (spr. ti tsi),
n. pl. Med. bevochtigende geneesmiddelen;
— humeetátie (spr. tie tsie) f. de bevochtiging, natmaking.
V.

—
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humeraal, adj. nw.lat. (van 't lat.
humérus, schouder) den schouder betreffende
of daartoe behoorende; — humerále, n.
de schouderdoek onder het misgewaad der
r. kath. priesters.
Humeur, f. fr. (spr. umeur ; eig. vochtigheid, van 't lat. humor; vgl. h u m o r) de
gemoedsgesteldheid, -stemming, inborst, aard,
opgeruimdheid, luim, goede luim, b. v. in
z ij n h u m e u r z ij n; soms ook kwade luim,
b. v. die knaap toont zijn humeur;
— bonne humeur, goede luim ; mauvaise
im.
humeur, kwade 11dm.
humíde, adj. fr. (lat. humidus, a, um)
vochtig, nat, waterig ; — humiditeit, f.
de vochtigheid, het vocht, nat.
humiliëeren, lat. (humiliáre, van humilis, e, nederig; vgl. humble) vernederen,
verootmoedigen, beschamen; —humiliant,
adj. vernederend, verootmoedigend; gevoelig,
spijtig — humiliátie (spr. t=ts) f. (hu miliatio) de onderwerping, vernedering, ver
beschaming ; — humiliteit,-otmedign,
f. (lat. humilitas) nederigheid, ootmoed.
Humine, enz., z. ond. humus.
Humor, m. lat. 1) de vochtigheid, het
vocht, nat ; — humor aqueus (nw.lat.), het
waterig vocht, en humor vitreus, het glas
vocht in het oog ; humor lacrymi lis,-achtig
het tranenvocht; humóres peccántes, pl. zie
sappen; 2) schertsende, vrolijke luim;-kelij
luimige, zonderlinge wijze van beschouwing
en voorstelling, waarin ernst en scherts,
vrolijkheid en weemoed met elkander zijn
gemengd, berustende op eene bijzondere
geestgesteldheid en wereldbeschouwing. (Het
woord is in deze beteekenis van de Engelschen afkomstig, wien men inz. dien humor [spr. joemur] toekent.); — humoraal systeem, n., of humorale pathologie, f. het geneeskundig stelsel, de
ziektekunde, waarin men de oorzaken van
alle ziekten in de vochten zoekt ; — humorale pathologen, m. pl. artsen, die
deze leer aanhangen ; — humorist, m.
een luimig schertsende, een luimig schrijver,
luimig boek ; iemand, die het midden houdt
tusschen den k o m i c u s en s a t y r i cu s;
ook een aanhanger van het humoraal systeem (z. boven); — humoristisch, adj.
luimig (grillig), welgeluimd; humor heb
; — humorizeeren, met luimig -bend
-heid(umor)
schrijven en voorstellen.
Humus, f. lat., in 't alg. aarde, aardrijk, bodem, aardbodem; inz. plantaarde,
damaarde, het aardachtig overschot van vergane dieren- en plantenligchamen; — hu–
mine, f. de grondstof der damaarde; —
humien–zuur, damaarde-zuur.
Hund, eene deensche munt, omtrent =
2 2 ct.
Hune, oudd. (mid.hoogd. hone, hiune,
heune, de reus = oudhoogd. Huni, Hun,
mid.lat. Hunus, Hunnus, de Hun), een reus,
buitengemeen groot sterk mensch; —, van
daar hune– of hunnebedden, in 't
;
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algemeen alle uit den heidenschen voortijd
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 onverbrande geraamten,
met urnen, vazen, wapens, enz. bevatten;
meer bepaald: de langwerpig vierkante, van
rotsblokken gebouwde grafsteden, die men in
groote menigte door geheel Engeland, Schot
Frankrijk, Nederland (Drenthe), enz.-land,
vindt en meestal onverbrande geraamten
bevatten.
huppé, fr. (spr. hupé; eig. gekuifd, van
huppe, vogelkuif) van aanzien, voornaam;
listig, slim.
Hurluberlií, adv. fr., onbedacht, over
bol en bol, plomp verloren ; — hurly—
burly, n. eng., geraas, verwarring; oproer,
opschudding, oploop.
hurrah! russ., ook hussah! (spr. u
=oe een uitroep van vreugde, toejuiching,
opwekking, hoezee!
Hussieten, m. pl. boheemsche broeders,
de aanhangers en wrekers van den boheemschen godsdienstleeraar J o h a n n e s H u s s,
die zich in het begin der 15de eeuw tegen
den paus en de heerschende ondeugden der
geestelijkheid verzette en als een gevolg
daarvan door de kerkvergadering te Constanz
in H15 veroordeeld en verbrand werd;—.
bussItisch, adj. van de Hussieten afkomstig, hen betreffende.
Hlstings, pl. (v. 't oudfr. hustin, twist,
strijd) eig. het stadsgerecht ; het spreekgestoelte, waarop bij parlementskeuzen de kandidaten redevoeringen tot de kiezers houden;
ook in 't algemeen de vergaderplaats bij parlementskeuzen.
Hut, f. 1) Mar. de bovenste verdieping
van het achterschip; 2) het gebouw en de
verdere toestel ter verwerking van de door
den mijnarbeid verkregene delfstoffen.
Huzaar, m. bong. (huszar, v. husz)
twintig, omdat onder koning Matthias I. in
de 1 Sde eeuw van de 20 huisgezinnen één
man als ruiter moest geleverd worden), eig.
een bongaarscb ruiter; licht gewapend en
licht gekleed ruiter.
Hyacinth, m. gr. (Hyákinthos) Myth.
een uitstekend schoon grieksch jongeling, de
lieveling van Apollo, die hem bij ongeluk
doodde en toen in eene bloem veranderde
(welke echter niet onze hyacinth, maar
waarscb. Of de zwaardlelie, Of de ridderspoor is) ; een edelgesteente, meest oranjegeel of vuurkleurig, goudsteen, glasspaath,
olijftopaas; ook f. eene bekende, uit het
Oosten afkomstige bolplant, om hare schoone
bloem zeer gezocht, de maartbloem.
Hyáden, pl. gr. (Hyádes, d. i. de regenenden, van hein, regenen) de regensterren,
eene sterregroep in 't sterrebeeld de stier
(boven de Pleiaden of het zevengesternte)
met welker opgang de Ouden bet regengetijde
'verwachtten ; Myth. beek- of vijvernimfen.

HYDEPARK.
Hyena, f. gr. (hyaina, van hys, zwijn,
wegens de overeenkomst met een zwijn) 1)
de gestreepte: de indiaansche wolf, avondwolf, het grafdier, het wreedste, vraatzuchtigste dier in Afrika en Azië; 2) de gevlekte : de gevlekte wolf aan de Kaap de
Goede-Hoop, ook in Guinea en !Ethiopië,
grooter dan de vorige.
Hya-hya, m. de melkboom in Guiana,
welks melkachtig sap de inboorlingen in
plaats van melk gebruiken.
Hyaliet, m. gr. (van hyalités, tot glas
behoorende, hyálos, glas) glassteen, bazaltglas, lavaglas, Mullersch glas, een witachtig, doorschijnend mineraal uit het kiezel
ook Bene door den graaf B u c q u o y-geslacht;
uitgevondene blinkend zwarte, glasachtige,
ondoorschijnende massa voor kunstvaten ; -hyalitis, f. Med. ontsteking van het glasvochtvlies in het oog; — hyalographie,
f. een mozaïek, bestaande uit barnsteen,
doorzichtig hars, glas en kristal ; ook z. V. a.
hyalotypie, f. de nieuw uitgevondene
kunst om teekeningen op glasplaten te etsen
en af te drukken ; — hyaloidisch of
hyalódisch, adj. glasachtig; --- hya`
loïdea, f. het doorschijnend vlies van het
glasvocht in het oog; — hyalürg, m.
een glasmaker — hyalurgie of hyalurgika, f. de glasbereiding, de kunst
van den glasmaker, glasmakerskunst, de
glas-chemie.
Hyánehe, f. gr. (eig. de varkenskeel ;

ontsteking, van hys, zwijn) Med. de ontste-

king der amandelen.
Hybóma, n., en hybósis, f. gr. (v.
hyboen, buitenwaarts krommen, bultig maken,
v. hybos, de kromming naar buiten, de bogchel) een bult, bogchel.
Hybrida, hybridisch, z. h i b r i d a,
hibridiseh.
Hydarthrósis of hydarthrose, f.
gr. (van hydór, gehit. hydatos, water) de
ledewaterzucht, z. v. a. h y d r a r t h r o n; -- hydatis, f., pl. hydatíden, waterblaasjes aan levende ligchamen ; blaaswormen, tegennatuurlijke blaasvormige gewrochten in het vleesch, de hersenen, enz. van
vele zoogdieren ; — hydatidoeéle, f.
Med. eene breuk van waterblaasjes, onder
den balzak of aan de zaadstreng; -- hy—
datieten, m. pl. sterkoralen met golfsgewijze stralen; — hydatina, n. pl. eene
soort van infusie -diertjes, waartoe de vaderdiertjes behooren ; — hydatísmus, m.
Med. het borrelen of klokken van het water
in de borst of in het onderlijf; — hydatoehloreus, adj. watergroenachtig; —
hydatochróeus, adj. waterkleurig ; —
hydatódes of hydat4disch , adj.
waterig ; -- hydatóneus, m. een watergezwel ; -- hydatoskopie, z. h ydroskopie.
Hydepark, n. eng. (spr. haidpark,
gew. echter haiparlc, v. hyde, hide, de ploeg
of de hoeve lands) eene koninklijke dier-

gaarde en wandelplaats te Londen, tot het
gebied van Westminster behoorende.
Hydra, f. gr. (v. hydór, water) eene
waterslang, inz. de hydra van Lerna
of l e r n a s c h e hydra, Myth. een veelhoofdig monster in 't moeras L e r n a, dat door
Hercules gedood werd ; van daar fig. een
kwaad, dat toeneemt, hoe meer men het
zoekt te weren ; ook de armpolyp of veelarm, z. polyp.
Hydraat, n. (van hydór, water) Chem.
eene waterverbinding, b. v. o x y d e- h yd r a a t, verbinding van een ox y d e met
water ; — hydrachne, f. Med. waterblaasjes op de huid of in den mond ; —
hydráchnis, f. waterpokken ; — hydracidum, n. gr.-lat., een waterstofzuur;
hydroemie, f. waterige gesteldheid des
bloeds; — hydragÓga, n. pl. Med. middelen tegen de waterzucht ; — hydragógiseh, adj. waterafvoerend ; — hydrálme, f. gr. zoutwater ; -- hydrangium, n., pl. hydrangea, watervaten,
z. V. a. lymphavaten; — hydrangiographie, f. de beschrijving der lympha-vaten ; — hydrargyriásis of hydrargyrÓsis, f. de kwikziekte ; het
laatste ook : de uitwendige aanwending van
het kwik ; — hydrargrum, n. kwik,
kwikzilver ; eig. waterzilver ; — hydrárthron , n. Med. gewrichtswaterzucht ; — hydraulika, f. de leer van
de beweging en den druk der vloeistoffen;
waterleidingskunst ; — hydraulisch,
adj. tot die wetenschap, die kunst behoorende; — hydraulische ram (fr. bélier hydrostatique) een door den stoot werkend waterhefwerktuig; , hydraulicus, m. een waterbouwkundige ; — hydraulicum horologtum, n. lat., een wateruurwerk ; — hydraulicum orgánum, n. een
waterorgel ; — hydraulikostatika, F.
gr., de leer van de luchtdrukking, die stroomend water op de wanden van een kanaal
uitoefent ; — hydrelseon, n. waterolie,
een mengsel van olie en water ; — hydremesis, f. Med. het waterbraken ; waterkolijk ; — hydrencephalus, enz., z. v.
a. hydrocephalus, enz. — hydreneephaloeéle, f. hersenwaterbreuk ; —
hydrenterocêle , f. Med. waterdarmbreuk ; — hydrepigastrium, n. uit
oppervlakkige buikwaterzucht; ---wendig
hydrepiploeéle, f. eene waternetbreuk;
— hydrepiplomphaloeéle, f. een
navelwatergezwel, gepaard met eene' netnavelbreuk; — Hydriáden, f. p1. (van
den sing hydrids) waternimfen ; — hydriasis, f. genezing door water; — hydriasiologie, F. de leer der watergenezing; -- hydriatika, f. de watergeneeskunst — hydróa, f., z. v. a. bydatis;
— hydrobaat, m. N. H. de waterlooper, watertreder , de duikeend ; ook een
nieuwelings door den kunstschilder van L i e f1 a n d uitgevonden werktuig of toestel tot
;

;
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zelfredding op zee ; — hydroblepharon, n. zuchtachtige zwelling der oogleden;
— hydroeéle, f. de waterbreuk ; —
hydrocephálus, m. of hydrocephálon, n. het waterhoofd, de boofdwaterzucht ; — hydroeephalitis, f. de
heete hersenwaterzucht; — hydroeeráma of hydroeerámen, pl. aarden
vaten, die vochten snel laten doortrekken
en daardoor tot bevriezens toe afkoelen ; —
hydrochezie, f. waterachtige buikloop;
— hydrochloorzuur, Chem. druipbaar
zoutzuur, keukenzoutzuur, zoutgeest, eene
verbinding van chloor met waterstof; —
hydroeirsocéle, f. Med. de met ader
voorziene waterbreuk ; — hydro--spaten
cc lie, f. buikwaterzucht — hydrocyaan-zuur, n. blaauwzuur ; — hydrodérma, n. de algemeene huidwater
— hydrodynamiek, f. Phys.-zucht
de leer der waterkracht, der waterbeweging,
of de wetenschap van de wetten der beweging van vloeistoffen in 't algemeen. z. d y
n a m i e k — hydro-eléktrisch, adj.,
b. v. hydro- elektrische stroom, de
stroom van ene uit metalen en vlwistof bestaande galvanische keten ; — hydrofuge, adj. fr. (spr. —fu-zj') vochtwerend;
— hydrogáster, m. Med. de buikwaterzucht, waterzucht van de maag; — hydrogenium, n. Phys. de waterstof; —
hydrogenium–pool, m. de negatieve
pool der Voltasche kolom, van welke zich
bij de ontbinding des waters de waterstof
afscheidt; — gehydrogeneerd, metwaterstof verbonden ; — hydrogenizátie
(spr. t=ts) f. barb.lat., de verbinding met
waterstof — hydrogeologie, f. gr. de
;

;

;

;

leer van de vorming der aardoppervlakte

door water ; — hydroglóssum, n. eig.
watertong ; Med. het zoogen. kikvorschgezwel onder de tong; — hydrographie,
f. de waterbeschrijving; — hydrograaph.
m. een waterbeschrijver — hydrographisch, adj. waterbeschrijvend, de wateren voorstellende of afbeeldende ; — h y d r ograph i scbe kaarten, waterkaarten, rivier- en zeekaarten ; — hydrokardie, f.
Med. de waterzucht van het hartzakje ; —
hydrokonion, n. een waterstuifbad ; -hydrokranium, n. de hersenwater
waterhoofd — hydroléros,-zucht,e
m. Med. onrustige krankzinnigheid ; —
hydrolith, m. watersteen, Bene soort
van witroodachtige kristallen uit Schotland
en Italië ; — hydrologie, f. de waterleer, beschrijving der onderscheidene wateren
op aarde ten opzichte van de velerlei vreemde
stoffen, waarmede zij vermengd zijn ; —
hydrológisch, adj. waterkundig; —
hydrologion, gr., of hydrologium,
n. nw.lat. het wateruurwerk ; — hydromanie, f. de zucht om zich in 't water te
storten, waterwoede ; — hydromantie
(spr.t=ts)f. de waterwaarzeggerij, waterproef;
hydrománt, m. een waterwaarzegger;
;

;
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— hydromeehánisch, adj. waterwerktuigelijk, door waterkracht gedreven;
— hydromél, n. gr.-lat., waterhonig,
mede ; — hydromélon, n. gr., appelof kweeperendrank ; — hydrometeóren, pl. waterige luchtverschijnselen, b. v.
nevel, mist, regen ; -- hydrometer,
ook arwometer, n. of hydrostátische
balans, f. de watermeter, waterbalans,
een werktuig om de zwaarte van vloeistoffen
te onderzoeken (naar zijne bijzondere bestemming en inrichting ook biermeter,
brandewijnmeter, enz. geheeten); —
hydrometrie, f. de watermeting, watermeetkunst, wetenschap der meting van de
zwaarte, hoeveelheid, snelheid, drukking, enz.
van het water — hydrométra, f. Med.
de waterzucht der baarmoeder ; -- hydromphalus, m. het navelwatergezwel;
— hydróncus, m. watergezwel, waterzuchtige zwelling; — hydro-oxygeengasY-mikroskoop, n. eene soort van
mikroskoop, waarbij het licht van eenen
kalkcilinder, die door eene vermenging van
waterstofgas en zuurstofgas (het zoogen.
knalgas) in de sterke witte gloeihitte wordt
gehouden, tot beschijning der voorwerpen
dient; — hydroparastáten, m. pl. de
aanhangers van den gnosticus Tatiánus, die
bij het avondmaal water in plaats van wijn
gebruikten ; — hydropathie of hydropathika, f. de geneeskunst door water,
f. de watergeneeskunde ; — hydropáthiseh, adj. die betreffende ; — hydrophaan,m. Min. het wereldoog (oculus mandi)
eene variëteit van den opaal, die water inzuigt
en zoo doorzichtiger en kleurspelend wordt;
— hydrophilieten, m. pl. versteende
waterkevers ; — hydrophilus, m. een
watervriend ; — hydrophobie, f. Med.
de watervrees, hondswoede, de verschrikkelike ziekte, door den beet van een dol geworden dier voortgebracht ; — hydrophoor, m. een waterdrager, lederen waterbuis; •— hydrophthalmie, f. of
hydrophthalmus, m. de waterzucht
van het oog; -- hydrophthalmion,
n. de halve-maansgewijze kring beneden het
onderste ooglid ; — hydrophysoeéle,
f. eene waterwindbreuk ; — hydropizie,
liever hydropsie, f. de waterzucht; —
hydrópiseh, adj. waterzuchtig; — hydropneumátiseh, adj. water en lucht
(gas) betreffende; — h y d r o p n e u m at i s c h apparaat, een toestel om gas onder water op te vangen ; — hydropneumonie, f. de longwaterzucht; —
hydropozie, f. het waterdrinken ; —
hydropoot, m. een waterdrinker; —
hydrops, m. een waterzuchtige; ook z.
v. a. hydropsie; — hydroptika, n.
pl. middelen tegen de waterzucht ; — hydropult, m. draagbare brandspuit (van
nieuwe vinding), eene zuig- en perspomp tot
tuin- en straatbesproeijing, tot glazen- en
rijtuigwasschen, en inz. ook om een' begin;
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nenden brand te stuiten ; — hydrórchis, waterzucht aan den balzak ; — hydrorrhachie, hydrorrhachitis, f.
waterzucht van de ruggegraat ; — hydrosaechárum, n. suikerwater, eene
siroop uit water en suiker; — hydrosárka, f. een watervleeschgezwel; — hydrosarkoeéle, f. eene vleeschwaterbreuk;
-- hydroskoop, n. een wateruurwerk;
hydroskopie, f. waarzeggende waterbeschouwing; — hydrostatika, f. Phys.
de waterstandsleer, leer van het evenwicht
der druipbare vloeistoffen ; — hydrostatisch, ad:. die leer betreffende; h ydrostatische balans, z. hydrometer;
— hydrostéon, n. Med. beenwaterbreuk,
verwatering van de beendereinden en het
merg der pijpbeenderen ; — hydrosudopathie, f., z. v. a. hydrotherapie;
— hydrotáchymeter, m. watersnelheidsmeter ; — hydrotechniek, f. de
waterbouwkunst ; — hydrotéchnisch,
adj. waterbouwkundig; — hydrotékt, m.
een waterbouwkundige ; — hydrotherapIe, f. de behandeling der ziekten door
't gebruik van koud of warm water, zoo inals uitwendig; — hydrothion–gas, n.
zwavelwaterstofgas ; -- hydrothionzuur, zwavelwaterstof, gezwavelde waterstof; -- hydrothorax, m. Med. borstwaterzucht ; -- hydrozaal-zuren, suikerzuren ; -- hydrüren, f. pl. waterstof verbindingen, verbindingen der waterstof met
metalen.
Hyetoskoop, n., of hyetometer,
ook o m b r o m e t e r, m. gr. (van hyetós of
ombros, de regen) de regenmaat of regenmeter, regenwijzer, een werktuig om de
hoeveelheid gevallen regen te bepalen ; -hyetometrie, f. de regenmeting.
Hygéa, liever Hygiéa of Hygiëia,
f. gr. (de gezondheid, van hygiês, gezond)
de godin der gezondheid, dochter van EEsculaap, afgebeeld met eene slang, die zij uit
eene schaal voedert; -- hygeïseh, adj.
de gezondheid of gezondheidsleer betreffende;
— hygiëne, f. de gezondheidsleer, z. v. a.
dia t e t i e k — hygiastika, f. de gezondheidskunst; — Hygl.nus, mansn.: de
gezonde ; — hygiokomie, f. de gezond
-heidsvrplgn.
Hygrokollyrium, n. gr. (van hygros,
a, ón, vochtig) Med. een vloeibaar oogmiddel; — hygrologie, f. de leer van de
vochtigheid der lucht — hygrológisch,
adj. daartoe behoorende of die betreffende;
— hygróma, n. waterbeursgezwel ; —
hygrometer, m., hygroskoop, n. of
n o t iom e t e r, m. de vochtmaat, vochtigheidsmeter, een werktuig ter waarneming
van de vochtigheid der lucht; — hygrometrie, f. de vochtigheidsmeetkunst; —
hygrométriseh , adj. daartoe behoorende; — hygrophobie, f. de vrees
voor vloeistoffen, watervrees ; — hygrophthalmie, f. de vochtige oogontsteking.
;

;

-

HYLE
Hyle, f. gr. ( —lat. sylva) eig. woud,
bosch ; hout, bouw- en brandstof; in 't algemeen stof, eerste of oorspr. stof (inz. voor
den zoogen. steen der wijzen) ; — hylarch,
m. de stofbeheerscher, wereldgeest, wereldziel ; — hylobiërs, m. pl . (gr. hylóbioi)
woudbewoners, boschmenschen ; — hylogenie, hylogenésis of hyloplastika, f. de stofvorming — hylologie,
f. de stofleer ; — hylonómisch, adj.
(gr. hylonómos) in bosschen grazende of levende ; — hylopathísmus, n. de leer,
die aan de stof, als zoodanig, gevoel en
hartstochten toekent ; — hylophágen,
m. pl. houteters, houtvreters ; — hylotheísten, m. pl. zulken, wien de stof of
de wereld tot godheid strekt; vgl. pantheïst ; — hylozoísmus, n. de bezie
eerste stof of de •leer van het stof--lingder
leven, welke aan de stof een wezentlijk
zijn en oorspronkelijk, eigen leven toeschrijft ;
— hylozoist, m. een aanhanger van
die leer.
,Hymen of Hymeneeus, m. (gr. Bymen, Hyménaois) Myth. de huwelijksgod, afgebeeld als een schoon jongeling met de brui
echt, het-loftsakeindh;g.
huwelijk — hymeneaus, m. ook brui
pl. hymenoeën, bruiloftsliede--loftsied;
ren ; bruiloftsfeesten.
Hymen, n. gr. (hymn, m. weefsel,
vlies) Anat. liet maagdevlies, het vermeende
teeken van den maagdom ; — hymenitis,
f. ontsteking van het teedere vlies der ingewanden ; — hymenódiseh, adj. vliesachtig — hymenographie, f. de vliesbeschrijving; — hymenoptéra of hymenoptéren, pl. N. H. de vliesvleugeligen, insecten met 4 vliezige, doorzichtige
en geaderde vleugelen, b. v. wespen, bijen,
enz.; — hymenopterologie, 1. de leer
van de vliesvleugelige insecten ; — hymenotomie, f. de vliesontleding.
hyméttische honig, honig van H ym e t t u s, een gebergte in Attika, in de oudheid zeer beroemd.
Hymne, f., of hymnes, m. (v. 't gr.
hymnos, m., fr. hymne, m. en f.) een lofzang,
feestlied, inz. ter eere van de goden en helden ; van daar ook voor geestelijk lied, chr.
kerklied ; — hymnarium, n. nw.lat. een
geestelijk gezangboek; — hymnist, m.
lofzangdichter, lofzanger; — hymnograaph, m. een lofzangschrijver of -dichter — hymnologie, f. het afzingen van
lofliederen ; ook de kennis der chr. kerkgezangen en kerklieddichters; — hymnolOog, in. die zich met de geschiedenis en
litteratuur van het kerkgezang bezig houdt;
— hymnológisch, adj. de geschiedenis van het kerkgezang betreffende.
hyódisch, adj. gr., hyódes of hyoides (van hys, zwijn) zwijnvormig, zeugaardig,
inz. zwijnsnu.itvormig;— hyophtháalmos,
m. een varkensoogige, kleinoogige; —hyoscyamus, m. eig. zeugboon ; zwart bil;

;

;

;

;
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zenkruid ; — hyosciamine, f. een uit
het bilzenkruid verkregen alkaloïde.
hyp –, gr. vóórlettergreep, z. hypo.
Hypsethron, n. gr. (hp-aithron, van
hypó, onder, en aithér, a ether, z. ald.) eene
opene, onoverdekte ruimte.
Hypaktika, n. pl. gr. (van hyp-ágein,
naar beneden afvoeren) Med. zacht afvoerende
middelen.
Hypallage, f. gr. (van hyp-allássein,
verwisselen, omzetten) Log. de woordverwisseling, omgekeerde samenstelling of verwisseling der woorden.
Hypamaurósis, f. gr. (vgl. a m a ur o s i s) Med. eene onvolkomene zwarte staar.
Hypapoplexie, f. gr. Med. een geringe graad van beroerte (apoplexie).
hyper, gr. (hypér) over, in samenst. inz.
overmatig, overdreven ( lat. super), b. v.
in de volg. woorden : hyperemie of hyper2emÓsis, f. (gr. hyperaimósis, van haima, bloed) overvulling van bloed, bloedvolheid; — hyperoesthésis, f. overgevoeligheid, te groote prikkelbaarheid ; — hyperaktisis, f. (van ákusis, het hooren) een
bovenmate fijn, licht pijnlijk gehoor;
hyperaphie, f. (van háptein, vgl. hapt i s c h) overgevoeligheid van den tastzin of
't gevoelvermogen ; — hyperasthenie, f.
(vgl. asthenie), bovenmatige krachteloos heid, overgroote zwakte ; — hyperauXesis , f. Med. bovenmatige vermeerdering,
ziekelijke vergrooting, inz van bet regen
— hyperbaton, n. (van hy--bogsvlie
per-bainein, overschrijden) Gram. eene woord
plaatsing der woorden buiten-verztingof
hunne natuurlijke orde, b. v. groot was
de vreugde, voor de vreugde was
g r o o t ; — hyperbibs smus, m. (v. bis
bádzein, laten gaan) toon- of accentverplaatsing; letter-, lettergreep- of woordverzetting;
— hyperbóle, f. (gr. hyperbólé, van
hyper-bállein, boven het doel uitwerpend)
Log. eene overdrijving, bovenmatige voorstelling van eenig ding, grootspraak : Geom.
eene dwarse of schuine kegelsnede ; — hyperbóliseh, adj. overdreven of overdrijvend, vergrootend door woorden ; vergrootenderwijze ; Geom. den vorm eener hyperbool hebbende ; — hyperbolizeeren,
overdrijven, met overdrijving spreken; —
hyperboréën, m. (gr. hyperbóreios of
—bóreos) Myth. overnoordlanders of noord
volken aan gene zijde van B o r e a s,-sche
die door vroomheid en gelukkig leven uitblonken ; In het algemeen volkeren der koude
luchtstreek in 't Noorden ; iron. zonderlingen
in manieren, zeden en gewoonten; — hyperboréïseh, adj. zeer noordelijk, in 't
uiterste noorden gelegen ; — hyperbulie, f. bovenmatig gestegen wilsvermogen;
— hypereinezie, f. Med. bovenmatige
bewegelijkheid van eenig deel, ziekelijke prikkelbaarheid ; — hypercultuur, f. gr.-lat.
overbeschaving ; -- hypereyésis, f. gr.
(vgl. k y e s i s) te menigvuldige zwanger;
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schap ; — hyperdulie, f. bovenmatige
vereering, b. V. van Maria en andere hei
; — hyperdynamie, f., z. v. a.-ligen
hypersthenie; — hyperemezie, f.
overmatig braken ; — hyperenergie, f.
bovenmatige kracht, te sterk werkvermogen;
— hyperenérgiseh, adj. bovenmate
krachtig ; -- hyperepidosis, f. bovenmatige grootte of toeneming van enkele deelen ; — hypererethizie, f., z. v. a.
hypera sthesis; -- hypergeuzie, f.
ziekelijk verhoogd smaakvermogen.
Hyperieum, n. lat. (van 't gr. hypérikon, hyp-éreikon, van erefik , eríké, lat.
erice, nw.lat. erica, heide, dus eig. hypericum) Bot. St.-Jans-kruid, een struikgewas
van velerlei soorten.
Hyperidrósis, f. gr. (van hyper en
h y d r o s i s, Z. aid.) het overmatig zweeten;
— hyperion, gew. onjuist hyperion,
m. gr. (volgens eenigen v. hypér 'ón, de
boven ons gaande, in de hoogte wandelende;
doch beter samengetr. uit hyperionidn, de
zoon van Hyperion) de zonnegod, de zon;

— hyperkataléktisch, hyperkatalektikos of liever hyperkatal-ektos, adj. overtallig, heet een vers, aan welks
laatste voet nog Bene lettergreep is toegevoegd (vgl. k a t a l e k t ik o s) — hyperkathársis, f. eig. overreiniging; Med. de
bovenmatige buiksontlastingen; — hyperkeratósis, f. de kegelvormige uitzetting
van bet hoornvlies ; — hyperkrísis, f.
de al te hevige wisseling eener ziekte, bovenmatige ziektescheidende (kritische) ontlasting ; — hyperkritiek, f. al te gestrenge beoordeeling of recensie, vitterij;
twijfelzucht; — hyperkritieus, m. een
overstreng kunstrechter, aartsberisper, -vitter; — hyperkrítiseh, adj. overstreng,
al te scherp in 't beoordeelen, vitziek , twijfelziek ; — hyperlógisch, adj. oververstandig, boven 't verstand uitgaande ; —
hypermétrisch, adj. (versus hypermeter)
heet een vers met eene de maat te boven
gaande eindlettergreep, die met de eerste
lettergreep van het volgend vers bij het
lezen moet samenvloeien ; — hypernova,
hypernóia, f. elke ziekte met bovenmatig gespannen werkzaamheid van den geest;
— hyperorthodoxie, f. de bovenmatige rechtzinnigheid in 't geloof, het overgeloof; ^-- hyperorthodóx, adj. overrechtzinnig, stokstijfgeloovig ; — hyperosmie, f. ziekelijk verhoogd reukvermogen;
— hyperostósis, f. Med. een groot beenuitwas — hyperoxyde (vgl. o x y d e),
Chem. een metaalkalk met te groot zuurstofgehalte om zich met zuren tot zouten te
verbinden ; — gehyperoxydeerd of
gehyperoxygeneerd, adj. boven een'
bepaalden graad met zuurstof verbonden ; —
hyperpathie, f. bovenmatige gevoeligheid of geneigdheid tot ziekten ; — hyperpáthiseh, adj. overgevoelig; — hyperphyzisch, adj. overzinnelijk, boven;

;
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natuurlijk ; — hyperpiméle, f. overmatige vetheid ; — hyperplerósis, f. overopvulling (b. v. der bloedvaten); — hypersarkóma, n. wild vleesch ; vleeschgezwel ; -- hypersarkósis, f. eig. overmatige vleezigheid ; aanzetting van wild
vleesch; het wild vleesch in wonden en
zweren ; — hyperskeptieísmus, n.
overdrevene twijfelzucht ; — hypersophie, f. bovenmatige, aanmatigende wijsheid ; — hyperspasmie, f. al te hevige
spierbeweging; — hypersthenie, f. (vgl.
s t h e n i e) de bovenmatige sterkte van alle
levensverrichtingen ; ziekelijk verhoogde levenskracht — hypersthéniseh, adj.
overkrachtig, uit te groote sterkte of kracht
voortspruitend ; — hyperthymie, f.
geestziekte met vermetelen moed ; — hypertonie, f. overspanning; — hypertónisch, adj. overspannen; — hypertrieyósis, f. bovenmatige, al te sterke
haargroei ; — hypertrophie, f. de overvoeding, het dikworden (het tegengest. van
a t r o p h ie) — hypertróphisch, adj.
uit overvoeding geboren of daarmede samen
-hanged.
Hyphoema, n. gr. (van . hypó, onder,
en haima, bloed) uitstorting van bloed, inz.
onder het oog — hyphoemiseh, adj.
met bloed onderloopen.
Hyphen, n. gr. (ontstaan uit hyph'hen,
d. i. in eens, samen) het koppelteeken (–)
in samengestelde woorden.
Hypnos, m. gr. de slaap, ook als goddelijk wezen gedacht — hypnobates,
hypnobaat, m. een slaap- of nachtwan
; — hypnobatésis, hypnoba--delar
tie (spr. t=ts), f. het slaapwandelen ; —
hypnologie, f. de leer van het slapen;
— hypnopathie, f. slaapziekte, ziekelijke verandering van den slaap; — hyp–
nopyobie, f. de slaapvrees, het opschrikken uit den slaap ; — hypnopsyehïe,
f. de zieleslaap; — hypnosis, f. het insluimeren ; — hypnoticum, n. een slaap
middel, slaapdrank; — hyp--verwknd
nótiseh, adj. slaapverwekkend, verdoovend, bedwelmend.
hypo, gr. voorz. (hypó),voór eenen klinker
hp– ( lat. sub) onder, van onderen,
onderaan (in vele samenstellingen, waar het
soms ook eene vermenging beteekent, vgl.
h y p o k r a s) of iets ondergeschikts, een' geringeren graad (vgl. h y p a m a u r o s l s, h ypospasma, enz.)
Hypobásis, f. gr. (vgl. b a s i s) de onderlaag, grondlaag, het voetstuk.
Hypobiásmus, m. gr. (v. biádzein,
dwingen, afdwingen) Math. het terugvoeren
of herleiden van eene vergelijking tot eene
andere van lageres graad.
Hypoblepháron, n. gr. (van blépharon, ooglid) eene zwelling onder het ooglid;
ook een kunstoog.
Hypobólon, f. gr. (van hypo-bállein,
onderwerpen, wegvrerpen of -leggen) Jur.
;

;

;

;

=

HYPOKAUSTUM
het toevoegsel tot, de aangroei van het door
de vrouw ingebrachte huwelijksgoed ; Rhet.
het voorlooplg antwoord op eene te doene
vraag.
Hypocaustum, lat., of hypokauston, gr. n. (van hypo-kaiein, van onderen
aansteken) een stookvertrek, bij de oude
eene gewelfde plaats met eenen vuurhaard
en buizen, waardoor de daarboven liggende
kamers verwarmd werden ; inz. eene zweetkamer, een zweetbad, badkamer.
Hypoehondrium, n., pl. hypoehondrien, gr. (hypochondria, pl. het
onderlijf ; van hypo, onder, en chóndros, het
borstkraakbeen) de streek aan beide zijden
onder de korte ribben, de onderkra.akbeenstreek ; — hypochondrie, f . de onder
zwaarmoedigheid, droef--lgfsziekt,much
geestigheid ; soms ook grilziekte, gemelijke
luim ; — hypochondríst of hypoehondriácus, ook hypochónder, m.
een miltzuchtige, zwaarmoedige, grilzieke,
gemelijke knorrepot ; — hypoehóndrisch, adj. miltzuchtig, buikzenuwziek;
zwaarmoedig, vol luimen en kuren ; — hypochondrialgie, f . hypochondrische pijn.

Hypoch rma, n., en hypoeh:isis,
f. gr. (v. chéein, wortel chy, gieten) eig.
ondergieting, onderlooping; Med. de graauwe

staar.

Hypoeranium, n. gr. (van kranion,
schedel) Med. eene verzwering onder de
hersenpan.
Hypoeykloïde, f. gr. (vgl. c y k 1 us,
c y k l o ï d e) Math. eene kromme lijn, die
aan een punt in den omtrek eens cirkels,
welke zich op den binnenomtrek van een'
anderen cirkel voortwentelt, beschreven wordt;
ook epicykloïde.
hypodermátisch, adj. gr. (vgl. de rm a t i s c h) onder de huid aanwezig; —
hypodérmis, f. de voorhuid van den
kittelaar, die door de inwendige schaamlippen wordt gemaakt.

Hypodësis, f. of hypodésmus, m.
gr. (van hypo-déin, onderbinden) Chir. de
onderbinding van een bloedvat.

Hypo diakonus, m. gr. (z. dia k on u s) een geestelijk tweede helper.
–

Hypodiastóle, f. gr. (z. diastole
3), Gram. een klein zindeeltje ; eene komma.
Hypodidaskálus, m. gr. (van didáskalos, leeraar) een onder -leermeester.
Hypodroom, m. gr. (hypó-dromos, eig.
eene plaats om onder- of in te loopen, v.
drómos, loop, tréchein, loopen) eene over-

dekte wandelplaats.

Hypogeum of hypogeion, n. gr.
(van gaia, gé, aarde) eene onderaardsche
ruimte ; keldergewelf, groeve, grafkelder.
Hypogala, n. gr. (v. gála, melk) Med.
het melkoog, uitstorting van wit, weiachtig
vocht in de oogkamers.
Hypogastrium, n. gr. (van gastér,
buik) het onderlijf, de onderbuikstreek ; -hypogástriseh, adj. tot het onderlijf
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hypogastroeële, f. eene

darm - of netbreuk aan het onderlijf ; --hypogastrorrhëxis, f . buikbreuk met
scheuring van het buikvlies.
Hypogeion, z. h^pogwum.
Hypoglóssis, f. gr. (vgl. g l o s s e) het
kikvorschgezwel, een gezwel onder de tong;'

-- hypoglóssus, m. de ondertongzenuw
spraakzenuw.

hypokárpisch, adj. gr. (van karpós,
vrucht) Bot. onder de vruchtkiem aanwezig.
Hypokathársis, f . gr. (z. k a t h a rs i s), Med. buikzuivering door den stoel
-gan,e
zachte ontlasting.
Hypokophósis, f. gr. (vgl. k op h os i s) hardhoorigheid in matigen graad.

Hypokorísma, n. of hypokorísmos, m. gr. (van hypo-koridzesthai, eig.
zich als een kind aanstellen, en van daar
een kind vleijen, streelen, van kóros, knaap,
kóré, meisje) een vleijend woord ; eene ver
uitdrukking ; vgl. e u ph e m i s--zachtend

mus;

—

hypokoristikon, n. een lief-

kozend of fluweelen woordje ; verkleinwoord,
z. v. a. diminutivum.
HypOkras, m. (fr. hypocras, van 't gr.
keránnymi, ik meng, krásis, menging) een
met kruiderijen en suiker gemengde wijn,
kruiderwijn.
Hypokrizie of hypokrisis, f. gr.
(van hypokrínesthai, antwoorden ; als tooneelspeler taal en antwoord geven, eene rol
vervullen ; veinzen) veinzerij, huichelarij,
schijnheiligheid, fijnvroomheid ; — hypokriet, m. (gr. hypokrit^s) een huichelaar,
schijnheilige, pilaarbijter
hypokrí tiseh, adj. huichelachtig, schijnheilig, geveinsd, valsch.
Hypolampsie, f . gr. (hypó-lampsis, v.
; —

lámpeon, lichten, blinken) flaauwe glans, flikkering, Med. lidvertrekking, zwakke kramp.

Hypomie, f. gr. (van ómos, schouder)
de oksel - of schouderholte.
Hypomnëma, n. gr. (v. mimnéskein
herinneren) eig. eerie herinnering; een toevoegsel, naschrift; ook z. v. a. p ro t o k o 1,
pl. hypomnemáta, bijvoegsels, herinneringen ; ook gedenkschriften ; -- hypo
een gedenkboek -mn-eatogrph,.
schrijver ; ook z. v. a. p r o t o k o II i s t.
Hypomochlium, n. gr. (van mochlós,

de hefboom) het hef- of rustpunt, beweegof steunpunt, b. v. van eenen hefboom.
Hypomorie, f. gr. (vgl. m o r i a) een
geringe graad van stompzinnigheid of krank
-zinghed.
Hyponoëma, n. gr. (vgl. n o e m a)
vooroordeel, waan, vermoeden.
Hypon^ehon, n. gr. (van onyx, nagel)
Med. eene uitstorting van bioed of etter onder
den nagel.
Hypophazie, f. gr. (hypóphasis, v.
phainein, aan 't licht brengen, toonen) eig.
het half- zichtbaar worden der oogen ; het ver
oog gedurende den-schijneva'tw
slaap; vgl. lagophthalmie.
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Hypopheet, m. gr. (hypophétes) een
verkondiger, verklaarder, uitlegger, inz. van
den goddelijken wil, orakelverklarend priester.
Hypophlegmazïe, f. gr. (vgl. ph 1 e gm a z i e) Med. eene zachte of sluipende ontsteking.
Hypophora, f. gr. (van hypo-phérein,
eig. van onder wegvoeren) Med. eene pijpzweer; Log. eene tegenwerping.
Hypophthalmie, f. gr. (van ophthalmós, oog) of hypopion, n. (van dps, gezicht) Med. uitstorting van bloed in het
bindvlies.
hypoph 'Uisch, adj. gr. (van phyllon,
blad) onder het blad groeijend — hypophyllokárpisch, adj. met vruchten onder het blad.
Hypoplexie, f. gr. (vgl. a po p 1 e x 1 e)
een geringe graad van beroerte, een lichte
beroerte-aanval.
Hypopodia, n. p1. gr. (van poes, gen.
podós, voet) Med. voetmiddelen, onder de
voetzolen gelegde pappen, zuurdeeg, enz.
Hypopyon, n. gr. (van pon) Med.
het etteroog, verzameling van etter in de
oogkamers.
Hyporchéma, n. gr. (van orchéïsthai,
dansen) een danslied, een aan Apollo gewijd
koorgezang met dans.
Hyporrhinion, n. -gr. (v. rhin, neus)
de plaats onder den neus, de knevelbaard.
Hyporrhsis, f. gr. (vgl. r h y s is)
het langzaam afvloeijen.
Hyposárka, f. gr. (van sari, genit.
sarkós, vleesch) Med. huidwaterzucht ; eene
waterverzameling in het celweefsel op en
onder de spieren.
Hyposcenium, n. gr. (hyposkënion;
vgl. s c e n e) eig. het ondertooneel ; het bui
-tengdlvahorne.
Hypospadie of hypospadiazie,
f. gr. (vgl. spádón, ontmande, wien de teel
afgerukt zijn, v. spáó, ik trek of ruk-dein
uit) Med. eene misvorming der teeldeelen,
waarbij de opening der pisbuis van onderen
beneden bet roedehoofd is, in tegenst. met
e p i s p a d i e, z. aid. (de artsen hielden de
zulken weleer ten onrechte voor onbekwaam
tot den bijslaap: van daar de naam); —
hypospadiseus, m. iemand, die met dit
gebrek behebd is.
Hypospásma, n. gr. (z. s p a s m a)
Med. een geringe graad van kramp, inz.
der oogleden.
Hypospathísmus, m. gr. (van spathé,
de kleine spadel) eene heelkundige operatie
der Ouden ter genezing van de leepoogigheid (lippitudo) .
Hyposphágma, n. gr. (van sphádzein,
eig. slachten, bloed vergieten) Med. uitstorting van bloed in of onder het bindvlies.
Hypostasis of hypostáze, f. gr.
eig. de onderlaag, grondlaag; de wezentlijkheid, het wezen , de voorwerpelijkheid
(substantie); Med. het bezinksel der pis; —
hypostazeeren, iets tot voorwerp, tot
;
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zelfstandigheid maken, het kenteeken eens
voorwerps zelf als voorwerp beschouwen;
— hypostatisch, adj. wezentlijk, voor
zelfstandig, per--werpljk(subtanië),
soonlijk; -- hypostathme, f. gr. vast
bezinksel.
Hyposthenie, f. gr. (v. sthénos, kracht,
sterkte) het gebrek aan kracht, de krachteloosheid, verzwakking, in tegenst. met
hypersthenie.
Hypostróphe, f. gr. (z. strophe)
Med. het omkeren, inz. der baarmoeder;
het instorten bij zieken.
Hypotenuze , f. (hypoteinoesa, stil.
pleura, zijde, van hypoteinein. er onder gespannen zijn , zich daaronder uitstrekken;
vaak onjuist h y p ot h e n u z e) Math. de
grootste zijde van een' rechthoekigen driehoek, de zijde tegenover den rechten hoek;
vgl. katheten.
Hypotheek, f. gr. (hypothéké, d. i. eig.
de onderlage, het onderlegsel, v. hypo-thi,inai, onderzetten, enz.) lat. hypothéca, een
gerechtelijk beschreven onderpand, een pand of grondbrief of de zekerheid op eens anders vermogen als op een onderpand, kus
plecht ; ook het pandrecht eens schuld -ting,
hypotheek schie- -eischr;gldop
ten, d. i. tegen onderpand, gew. onroerend
onderpand, leenen ; — hypotheek-register, n. het pandboek, waarin de verpandingen der goederen en de dienaangaande
gesloten verdragen op hoog gezach worden
ingeschreven; — hypotheekbrief, m.
het bewijs van onderpand; — hypothéca
conventions lis, verdragmatig onderpand ; h.
generális, algemeene verpanding (die het geheel vermogen betreft); h. judiciális, gerechtelijke verpanding; h. specidlis, een bijzonder of bepaald onderpand; h. tacita of legális, een stilzwijgend onderpand, stilzwijgend ontstaan pandrecht, of eene enkel door
de wetten bepaalde verpanding, die niet
uitdrukkelijk behoeft beschreven te worden;
— hypothecarius, pl. hypothecaris of hypothekárische crediteuren, schuld
pand ; — hypotheká--eischropvat
riseh, adj. met pandrecht voorzien, pandschriftelijk ; — hypothekeeren, ver
iets verpanden, als on--hypotekrn,
derpand stellen, doen inschrijven.
Hypothénar, n. gr. (v. thénar, de
vlakke of holle hand) Med de aan- en aftrekkende spier van den pink.
Hypothésis of hypothéze, f. gr.
(van hypo-théinai, onderzetten) eene onderlage, grondslag ; eene onderstelling , ten
grondslag gelegde stelling, aanneming, mee
voorwaardelijke stelling, het als-nig,e
'raarheid aangenomene, waarvan men ter
verklaring eener zaak uitgaat ; ex hypothési,
overeenkomstig de onderstelling, onderstel
in hypothési, met toepassing op-lendrwijs;
het tegenwoordig geval ; — hypothe–
zeeren, onderstellen, aannemen, onderstel lingen wagen ; -- hypothetisch, adj.
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aangenomen, ondersteld, het geen men, ofschoon niet bewezen, voorshands als waar
aanneemt ; — hypotheton, n. gr. iets
ondergelegds ; iets onderstelde; Med. eene
zetpil.

Hypotrachelium, n. gr. (van Irache`los, hals) Arch. de onderhals, de gladde

strook onder den hals eener zuil.
Hypotrímma, n. gr. (van hypo-tribein, onder elkander wrijven) eene kruiden
saus.
-soep,

Hypotrópe, f. en hypotropiásmus, m. gr. (van trépein, wenden, keren)
Med. terugkeer, instorting van zieken ; —
hypertróphiseh, adj . terugkerend, gemakkelijk of gaarne wederkerend.

Hypotypósis of hypotypóze, f.
gr. (van hypo-typoen) afbeelden, vgl. t y pus)
Log. eene levendige voorstelling in beeld,
aanschouwelijke voorstelling en verzinnelijking, korte schets, ontwerp.
Hypozeuxis, f. gr. (vgl. z e u g m a)
Log. verbinding van ieder lid der rede met
een werkwoord, zoodat de rede uit afzonderlijke kleine zinnen bestaat.
Hypselologi.e, f. gr. (van Ir ypsélós,
hoog, v. hypsi, adv. hoog, h' sos, hoogte)
eig. het hooge spreken ; grootspraak, pralerij, snorkerij ; — hypsistariërs, m. pl.
eene christensecte der the eeuw te Kap
-Azië, die den éénen God-padociënKle
onder den naaiij van Hoogste (hypsistos)
en wel onder 't beeld des vuurs en des
Lichts vereerden, en daarbij vele joodsche
en heidensche gebruiken in acht nemen ; —

hypsóma of hypsos, n. (eig. verhooging, hoogte) iets verhevens, verhevenheid;

— hypsologie, f . de leer van het verhevene ; — hypsometrïe, de hoogte

hoogtemeetkunde ; — hypsomé- -meting;
trisch, adj. die betreffende, b. v. h y p s om e t r i s c he t a b e l l e n, tafels voor de hoogtemeting ; — hypsophónos, m. iemand,
die eene hooge stem heeft.
Hyson of hysson, n. eng. (spr. haissen; V. 't chineesch hi-tsjoen, d. i. woordelijk : eerste oogst of bloeijende lente), een
groene chineesche thee.
Hyssop, m . gr. (hyssopos, lat. hyssópus),
h ij z o p, eene zuid -europeesche plant van bitterachtigen, eenigszins aromatischen smaak,
tegen slijmige borstziekten in gebruik.
Hystéra, f. gr. (hystéra, eig. fem. van
hysteros, a, on, dus : het laatste of onderste
ingewand in het vrouwelijk ligchaam) Anat.
bij de Ouden de baarmoeder met de scheede;
thans enkel de baarmoeder ; nageboorte ; —
hysteralgie, f . pijn in de baarmoeder;
hysteratrezie, f. de aangeboren sluiting of vergroeijing der scheede; — hysterelósis, f. omkering, omstulping der
baarmoeder ; — hysterika of hysterie,
f. de vrijsterziekte, moederplaag, de opstijgingen van de baarmoeder ; — hysterisch, adj. tot de baarmoeder behoorende,
uit de vrijsterziekte ontstaan, bij de vrou-
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wen z. V. a. het geen bij mannen h y p ochondrisch heet (z. ald.); hysterische
toevallen, de toestand van de vrijster ziekte ; -- hysteritis, f. de ontsteking
der baarmoeder ; -- hysterocële, f. eene
baarmoederbreuk ; — hysterodynie, f.
de baarmoederpijn ; — hysterolithen,
m. pl. venussteenen, steenkernen eener soort
van terebratulieten (z. ald.); — hysterolithiásis, f. de steenvorming in de
baarmoeder; — hysteroloxi e, f. de ombuiging, scheeve plaatsing der zwangere baarmoeder; — hysteromalacze, f. de ver weeking der baarmoeder; — hysteromanie, f. de ontembare zucht naar mannan, mansdolheid ; — hysteromoehlion, n. een hefboom der verloskundigen ;
— hysteróneus, m. een baarmoeder gezwel ; — hysteroparalsis, f. baar

-moedrvlaing;—hysteop,
f. het baarmoederlijden, ook z. v. a. h ys t e r i e; — hysterophthisis of hy-

sterophthóe, f. baarmoedertering; —
hysteronhyséma, n. windgezwel der
baarmoeder ; — hysteroplásma, n., pl.
hysteroplasmáta of hysteroplásmen, nabootsingen van het selieede- gedeelte en van den mond der baarmoeder in
was, inz. opzichtelijk de veranderingen in
de zwangerschap; — hysteropsophie,
f. trommelzucht der baarmoeder; — hysteroptósis, f. uitzakking van de baar -

moeder ; — hysterorrhagie of hysterorncc^ea, bloedvliet uit de baarmoeder; het 2de woord ook: witte vloed uit de
baarmoeder ; -- hysterorrhéxis, f. de

baarmoederverscheuring — hysteroskopie, f. het onderzoek der baarmoeder
;

met den spiegel (speculum uteri) ter erkenning en genezing van velerlei kwalen ; hysterotoom, m. het werktuig tot de
keizersnede ; — hysterotomie, f. de
keizersnede, de opensnijding der baarmoe-

der; -- hysterotomotocie, f. de geboorte door de keizersnede.
Hystéron, n. gr. (h.ysteros, a, on, de
of het laatste, achterste, volgende) eig. iets
later- of achteraankomends; Med. de nageboorte ; — hystéron – proteron of hy steropróton, n. het achterste voor, eene
omkering der uitdrukking, waarbij twee begrippen zoodanig verwisseld worden, dat het
laatste eerst en het eerste laatst staat; —
hysterergie, f. nawerking van genees
; — hysterogeen, adj. later-mideln
geboren of ontstaan ; — hysterologïe,
f. de vooraanzetting van 't achterste of laatste ; — hysteropótmos, m. een voor
dood gehoudene, verdwenene, die na lange
afwezigheid terug keert ; een weder levend
geworden schijndoode, van den dood herrezene.

Hysteroncus, en z.; — hysterotomotocie, z. ond. hystera.
Hystriciásis, f. of hystricismus,
m. gr. (van hystrix, het stekelvarken) Med.
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Hyvurahe, m. Bot. een brazilische
boom, welks bast tot genezing der syphilis
wordt aangewend.

de ste1elvarkensziekte, het stekelvarkensuitslag; — hystriciet, m. de stekelvarkens-steen.

I.
(de klinkletter *)
1. chemische afkorting van i o d i u m, z.
ald. ; — ib. of ibid, lat. afkorting voor ibi-

dem; — ICtus — jurisconsultus; — id. =
idem; — i. e. — id est (z. raid.); — I. H. S.,
een opschrift aan de ordeshuizen en andere
gebouwen der Jezuïeten, zijnde de eerste
drie letters van den met grieksche letters
geschreven naam Jezus:

1H2012', verkeerdelijk verklaard door in hoc salus, hierin
het heil ; of Jesus hominum salvátor, Jezus
der menschen heiland, of Jesus hortátor
sanctórum, Jezus, de vermaner der heiligen ;
— Imp. = imperator; -- incl. of inclus.
= inclusive; — I. N. D. = in norine
Dc i, in den naam des heren ; — in f.
infra; of infunde; — Inf. = i n f u s u m;
-- I. N. J. in nomine Jesu, in den naam
van Jezus; — I. N. R. I. = Jesus Naza
Jezus van Nazareth,-rceusRxJdóm,
koning der Joden ; — I. N. S. T. — in
nominae sanclae trinitiitis, in den naam der
heilige drieëenheid; — inv. invénit;
-- i. q. id quod of idem quod, d. i.
bet zelfde wat, enz.; — it. ,ritem (z.ald.).

Iakehos, m. gr. de mystieke naam
van Bacchus (z. ald.) ; ook het jubelgeschreeuw of jubellied op de feesten van
Bacchus.
m. gr. een klaaglied, treurlied.
Iamatologie, f. gr. (van ilima, genezing, geneesmiddel, idsthai, genezen) de leer
der geneesmiddelen ; — iamotechnie, f.
de artsenijbereidiugskunst ; — iamotechniseh, adj. de artsenijbereidingskunst betreffende.
Iarl, m. deensch (eng. earl) benaming
dër deensche graven in de middeleeuwen
Iatralipt, m. gr. (iatraleiptés, v. idtrós,
arts, en aleiphein, zalven) een zalvenarts,
een geneesheer, die door inwrijving geneest;
— iatraliptika, f. de zalfgeneeskunst,
of de wetenschap om ziekten door zalven
en andere uitwendige middelen te genezen;
— iatrarchie, f. heerschappij der artsen,
artsenvermogen ; — iatreusis, iatrie
of iatreia, f. de genezing ; de genees- of
artsenijkunst ; — iatreusiologie, f. de
genezingsleer; — iátriseh, adj. genees
iatrochemie, f. geneeskun--kundig;—
dige scheikunde, d. i. dat gedeelte der chemie, 't welk het naast met de geneeskunde

in verband staat ; onderscheiden van e h em i a t r i e (z. ald.) ; — iatrochemieus,
m. kenner of leeraar der geneesk. scheikunde; — iatrognomika, f. de leer van
de herkenning der ziekten, z. v. a. d i ag n o s t i e k;— iatralOgie, f. de leervan
de geneeskunst ; — iatromantie (spr. tie
tsie), f. geneesk. waarzeggerij ; — iatro-

mathematika, of iatromechanika,
f. de toepassing van wis- en werktuigkundige waarheden op de geneeskunde ;—iatromathematici, of iatromeehanici,m.
pl. aanhangers van eene door B o r e 11 i te
Pisa in de 1'ide eeuw gestichte geneesk.
school, welke de verrichtingen van het menschelijk ligehaam, als die eener eenvoudige
machine, naar werktuigkundige wetten wilde
verklaren; — iatrophysika, f. geneesk.
natuurleer;,4 — iatrosophíst, m. een
wijsgerig geneesheer; — iatroteehnika, f. de geneeskunst; inz. de wondheelkunst.
Iberie, n., gr. en lat. Iberia, f. Spanje
en Portugal, het oude Hispanïa, d. i. het

geheele pyreneesche Schiereiland ; -- Iberiër, m. (lat. Ibérus, gr. Ibér) een Hispaniër of bewoner van het pyreneesche Schiereiland. De Iberiërs (d. i. aan gene zijde
wonenden, het eerst door de Pheeniciërs zoo
geheeten, vgl. h e b r a ï e u s) , de oudste europeesche natie, bewoonden behalve het pyreneesche Schiereiland ook het zuiden van
Gallië, en strekten zich in vroeger tijd nog
verder naar 't zuid-oosten uit; hun laatste
oyerblijfsel leeft nog voort in de B a s k e n.
Uit de vereeniging van iberische met celti
stammen ontstonden de C e 1 t i b e r i ë r s,-sche
die de hoogvlakten van midden Hispanië
bewoonden.
Ibëris, f. gr. en lat. Bot. wilde kers,
taschkers, boerenmosterd.
ibidem, lat , afgek. ibid. of ib., ter zelfder plaats, in het zelfde geschrift, op de
zelfde bladzijde.
Ibis, m. N. H. de nijlreiger, een moerasvogel, die naar den ootjevaar gelijkt, inz.
in Egypte inheemsch is en bij de oude
Egyptenaren goddelijke eer genoot, daar hij
als het zinnebeeld van Thot (z. ald.) werd
beschouwd. Men wil, dat de menschen de
kunst van klisteeren van dien vogel geleerd
hebben ; -- ibioeephálisch , adj. -gr.
met een' ibiskop.

*) De woorden, die met de letter J beginnen, zijn in dit werk van de bovenstaande gescheiden
en achter deze te zoeken.

IBRAHIM
Ibrahim,

arab., z.

V.

—
a. A b r a h a m,

z. aid.

Ibrikdar–aga, m. turk. eig. de heer
der waterkannen, hij, die den sultan water
over de handen giet.
Ibum, n. hebr. het huwelijk van eenen
Jood met de vrouw zijns kinderloos gestorven broeders.
Ibcus ( de kraanvogels of
kraaijenvan), een beeld der soms zonder
onverwachte ontdekking van geheime-linge
misdaden, dewijl de moord van den oudgr.
lierdichter I b y c u s, naar luid der sage, door
kraanvogels werd uitgebracht; van daar ook: a 1
zouden de kraaijen het uitbrengen.
Ichik–agasi–basji, m. de hofmaarschalk aan het perzische hof.
Ichneumon, m. gr. (van íchnos, spoor,
ichneuein, opsporen) eig. de opspoorder; spoorwezel, spoorrat of pharaonsrat, ook m u n g o,
m., m a n g u s t e, f., egypt. n e m s, een naar
den bunsing gelijkend dier van 't geslacht
der stinkdieren, inz. menigvuldig in Egypte,
waar het slangen, kikvorschen, muizen, kro
verslindt (viverra ich--kodilenjr,z.
neumon, L.) — ichnognomika, f. de
spoorkunst, kunst om de sporen op te zoeken : — ichnographie, f. eig. de spoorbeschrijving; de grondteekening of het plan
van een gebouw; -- ichnograaph, m.
een planteekenaar — iehnográphisch,
adj. tot de grondteekening behoorende, ontwerpmatig.
Ichoglans of itsjoglans, m. pl. turk.
(woordel. jongelingen van het inwendige, van
itsch, het inwendige, en ogldn, jong mensch,
enz.) pages van het binnenpaleis of van den
Grooten Heer , die in alle turksche weten;

schappen en ligchaamsoefeningen onderwezen

worden.

Iehór, m. gr. oorspr. het godenbloed,
de naar bloed gelijkende vloeistof in de aderen der goden ; Med. wond- of bloedwater
(lat. serum sanguinis); ook een dunne, wankleurige, invretende etter ; — ichórisch,
adj. bloedwaterig, lymphatisch ; — ichoreus, adj. etterig, etterachtig.
Ichthra, f. gr. (van ichthys, de visch)
gedroogde vischhuid om te vijlen en glad
te maken; een haak der verloskundigen ;
— ichthyeleeum, n. vischolie, traan
— iehthyites, m. holle viscbsteen ; —
ichthyocentau.rus, m., p1. –en (vgl.
e e n t a u r u s) gr. Myth. zeegoden met eenen
vischstaart en twee voorpnoten van een'
paard, eene soort van Tritons (z . aid.);
—ichthyodéren, pl. kraakbeenvisschen;
-- ichthyodónten, p1. gr. \ ersteende
vischtanden ; — ichthyoglóssen, pl.
versteende vischtongen ; -- iehthyographie, f. beschrijving der visschee ; -ichthyokólla, f. vischlijm ; — ichthyolíth, m. een vischsteen, versteende
visch of afdruk van een' visch in leisteen;
— ichthyoloog, m. een vischkenner,
vischkundige; — ichthyologie, f. de
;

IDEE.

515

leer van de visschen, vischkunde ; — ichthyomantie (spr. tie tsie), f. de waar
uit de ingewanden van visch; ----zegrij

ichthyomorph of ichthyomorphiet, m. een vischafdruk, vischsteen ;-iehthyophágen, pl. vischeters, van visschen levende menschen ; — iehthyo–
phagie, f. het vischeten — iehthyophthalmus, m. vischoogensteen, een als
;

visschenoogen blinkende steen van 't kiezelgeslacht; — ichthyosaurus, m. vischhagedis, eene diersoort der voorwereld, die
't midden houdt tusschen visch en hagedis
en nog vaak in versteende geraamten wordt
aangetroffen ; — iehthyósis, f. Med.
vischschubbenuitslag ; — ichthyótisch,
daarmede behebd, daartoe behoorende; —
iehthyospondyliet, m. eene vischgraatversteening -- iehthyotomie, f.
de ontleding (anatomie) der visschen ; —
ichthyotypolithen , p1. vischafdrukken op steen ; — ichthyten, pl. vischversteeningen.
Ieou—, z. ikon—.
Icterus, z. ikterus.
Ictus, m. lat. (v. icére, slaan, stooten)
een stoot, houw, steek slag; de nadruk der
stem, toonheffing, klemtoon ; — uno ictu, op
eens ; — sub ictu, in gevaar ; — ictus arteridrum, polsaderslag.
Ida, m. een gebergte bij Troje ; Pari s
besliste bier het pleit tusschen Venus, Juno
en Minerva, en G a n y m e d e s werd van
hier door Jupiter geschaakt ; van daar idee
adj. tot den Ida behoorende, daar wo -isch,
vereerd, b.v. de idwïsche Zeus-nedof
(Jupiter), de idwïsche moeder (Idea
mater, d. i. Cybele) ; een ander gebergte
Ida ligt op Kreta ; daar werd Jupiter opgevoed, en men plaatst er ook de i d eeï s c h e
d a k t y I e n, wien men de uitvinding van
het gebruik des vuurs en het metaalsmelten toeschrijft.
Ida, oudd. vr.naam : (oudhoogd. Ida,
1(á): de goddelijke.
Idalia, f. gr. bijnaam van Venus, naar
de stad 1 da 1 ï u m, op het eiland Cyprus.
Idee, f , gew. n., gr. (idéa, van idéin
zien; fr. idée), pl. idéën, eene aanschouwing, voorstelling, een begrip, verstandsbegrip ; ook in 't algemeen eene gedachte, een
ontwerp, plan; — ideën–associatie (spr.
t=ts), z. associatie; — ideaal, n. nw.
lat., in den ruimsten zin : het tegendeel van
het r e a l e, r e ë e l e of wezentlijke, het enkel voorgestelde, gedachte, een droombeeld;
in engeren zin als wezentlijk gedacht voorwerp, dat volkomen aan eene idee, eene
voorstelling, een modelbeeld beantwoordt, het
voorbeeld, model; — ideaal of ideáliseh,
adj. onwezentlijk, ingebeeld, enkel gedacht;
voorbeeldelijk, voorbeeldig ideaal geld,
niet werkelijk geslagen, enkel gedacht (gefingeerd) geld ; ideaal recht, natuurrecht ; ideale wereld , bovenzinnelijke
wereld; ideale waarde, ingebeelde waar;

;
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de idealisch schoon, adj. overschoor,
wonderschoon, dichterlijk schoon, zoo schoon
als het zich maar laat denken ; .— idealizeeren, iets tot het hoogste voorbeeld
maken, boven de wezentlijkheid verheffen,
veredelen of verfraaijen ; iets werkelijk naar
eenen regel der volkomenheid behandelen ;
— idealismus, n. de leer of de wijs
beschouwing van de oorspronkelijk--geri
heid en wezentlijkheid der verstandsbegrippen ; anders : die philozophische opvatting,
welke niet de uitwendige dingen, maar Of
het voorstellend wezen, Of in 't algemeen
enkel het gedachte voor het werkelijk zijnde
verklaart: het tegen st. van r e a l i s m u s;
- , idealist, m. een aanhanger van het
idealismus — idealistisch, adj. die leer
betreffende, met baar overeenkomstig ; —
idealiteit, f. de hoogste volkomenheid.
idem, lat., de zelfde, het zelfde, afgek. id.;
— idem per idem, gelijk met gelijk; eenerlei zin door eenerlei woorden uitgedrukt;
idemíst, m. barb. lat., een jabroér ; —
idemspirátie (spr. t—ts) f. nw.lat., de
gelijkgezindheid ; — idéntiseh, adj. (fr.
identique, it. idéntico, eenerlei, eenzelvig,
een -en-het- zelfde, gelijkbeteekenend, gelijkgel
gelijk- en gelijkvormig, c o n--den,Math.
g r u e n t ; tot den zelfden vorm herleidbaar;
-- identiteit, f. de eenzelvigheid, eenheid
van wezen, volkomene overeenstemming; het
identiteits-systema, de eenzelvigheids
leer van S c h e 11 i n g, volgens welke het
ideale en het reale in de idee van het absolute één (identisch) is ; — identificeeren, tot een-en-het-zelfde maken, twee dingen
onder één begrip brengen; — identi$cátie (spr. tie tsie) f. de vereenzelving, gelijk
ineen- of samensmelting ; — iden--making,
tigraphie, f. nw.lat. -gr., schriftgelijkheid.
Ideographie, f. gr. (vgl. idee) begripschrift, dat niet enkele klanken, maar
geheele begrippen door schriftteekens voor
stelt, schrift door algemeen verstaanbare
begripteekens; — ideographika, f. het
algemeene teekenschrift, vgl. p a s i g r a p h i e;
-- ideokratie (spr. t= ts) f. de heer
verstandsbegrippen; — ideo--schapijder
kratísmus, n. het streven om alles naar
verstandsbegrippen te vormen, tegen de bestaande rechtsverhoudingen; — ideologie,
f. de begripsleer, wetenschap van de gronden der kennis, z. V. a. m e t a p h y s i k a;
— ideoloog, m. wie die wetenschap beoefent of onderwijst ; ook droomer, ziener,
dweper ; — ideologisch, adj. wat tot
de begripsleer behoort.
id est, lat., dat is, afgekort i. e.
idioëléktrisch, adj. (van ídios, a, on,
eigen, eigenaardig), z. elektriciteit ; —
idiográphum of idiochiron, n. eigen
handschrift of onderteekening ; — idiográphiseh, adj. eigenhandig, zelf geschreven ; — idiogynie, f. Bot. geslacbts-afscheiding, de plaatsing van de bevruchtingsdeelen der planten in afzonderlijke bloemen;
;

;

—
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-- idiog 'nisch , adj. van gescheiden
geslacht ; — idiokrásis , f. (vgl. k r as i s) eigenaardige menging ; de eigenaardigheid in de natuur van een menschelijk of
dierlijk ligchaam ; — idiokrátisch, adj.
eigenaardig gesteld, eene eigene geaardheid
hebbende ; — idioktonie , f. de zelfmoord — idiolatrie, f. de zelfyereering,
zeifvergoding — idióma, n. de eigenaardigheid, inz. met betrekking tot de taal des
lands; landspraak, tongval (dialect), spraakmanier, spraakeigen ; ook elke eigene, zelfstandige taal ; -- idiomátisch, adj. aan
eenen tongval of eene taal eigen ; — idiomatographie en idiomatologie, f.
de leer van de verschillende landspraken of
tongvallen ; — idioot, m. (gr. idiótés), eig.
z. v. a. een privaatman, inz. een van staatszaken onkundige of daarvan uitgeslotene uit
de lagere volksklasse; een onwetend mensch,
botterik, domkop, stompzinnige, onnoozele;
sukkel ; — idiopathie, f. Med. de eigen
plaatselijke ziekte van een lig -lijdghe,
zonder medelijdigheid der andere;-chamsdel,
-- idiopáthiseh, adj. eigenlijdig —idiosomnambulísmus, n. gr.-lat., het s omn a m b u l i s m u s (z. aid.), dat zonder de werking eens magnetizeurs ontstaan is; — idiospásmus, m. Med. de kramp van een bijzonder ligchaamsdeel; — idiospástiseh, adj.
aan zulk eene kramp lijdend of daaruit voort
idiosynkrazie, f., d. i. eig.-vloeijnd;—
eene eigenaardige menging, n.l. der bestand
eigene van-delnvahtorgismu;le
iemand ten opzichte van zijne wijze van gewaarworden; de eigenaardige vatbaarheid voor
zekere indrukken, b. v. het ontstaan van krampen op het zien eener spin, enz.; de inwonende
neiging tot of de aangeboren afkeer van
zekere spijzen, dranken,enz. ; — idiosynkrátiseh, adj. zulk een natuurneiging ofafkeer betreffende, daarin gegrond, van nature
eigen; — idiotie (spr. t=ts) f. stompzinnigheid; — idiotikoll, n. een woordenboek van
eenen tongval (vgl. i di o m a), gewestelijk of
landschaps-woordenboek ; — idiotísmus,
n. eene onregelmatige, gewestelijke uitdrukking, plat provinciewoord, eigenaardigheid
van eenen tongval; Med. de stompzinnigheid;
— idiotróphus, m. die eene bijzondere
soort van voedsel noodig heeft.
Idokrás, m. eene olijfgroene of bruine
steensoort, z. V. a. v e s u v i a a n.
Idóle, f. fr. (lat. idólum, v. 't gr. eidólon, d. i. beeld, schaduwbeeld, van eidos,
gadaante) het afgodsbeeld , de afgod ; —
idololáter, m. (fr. idolatre) een afgodendienaar ; een aanbidder, bewonderaar, vereerder; als adject. en adverb. : i d o 1 á t e r,
afgodisch ; smoorlijk verliefd, buitensporig
beminnend, vertroetelend ; — idololatrie
of gew. idolatrie, f. de afgoderij, afgodendienst, beeldendienst, beeldenvereering; —
idolopceie, f. eig. afgodenmakerij ; Log.
het sprekend invoeren van een' gestorvene.
Iduna, f. oudn. (Idhunn, eig. de blijd;

;

;

1DIJS
arbeidende, V. idhja, arbeiden) Myth. Braga's
gade, de godin der jeugd en onsterfelijhileid.
zij bezit eenige appelen, waarin de oud
wordende goden slechts behoeven Ie bijten,
om zich dadelijk verjongd te zien.
Idus, f. p1. lat., in den oudrom. kalender:
de 1 5de dag der maanden maart, mei, july
en october, in de andere maanden de 1 3de.
Idylle, f. gr. (eid1 1 on, n., 1. 1. eig.
een beeldje, verklw. v. eidos, gestalte, beeld)
eene kleine schildering, een tafereel uit het
leven van eenvoudige natuurmenschen ; inz.
een landelijk gedicht, herdersdicht, bekoor
lijk tafereel van het land- en herdersleven,
z. V. a. buccolisch gedicht; —id1lisch, adj. landelijk ; herderlijk, eenvoudig
en onschuldig.
Igasoer, maleisch, z. v. a. de ignatiusboon. z. aId.
Ighirmilk of ighirmischlik, m.
eene turk. rekenmunt van zilver, = 2 0
paras of ongeveer 113 et. in waarde.

igtur, lat., derhalve, dus hij gevolg.
Ignáme, t. (fr. iyname, port. inhame.
westinci. iharne, vgl. yam;dioscor?a sat va,
L.) eene plant uit warme luchtstreken, met
groote voedzame wortels, de broodwortel.
Ignatlus, m. (van t lat. ignis, vuur)
mansn, : de vurige ; - Ignatiãnen, z.
V. a. J e z u ï e t e n (z. ald.);—igflatiUSboonen, bittere, bedwelmende, in afwisselende koortsen en vallende ziekte heilzame
pitten der peervormige vrucht van den I gnatiusboom op de Phillippijnsche eilanden, benoemd naar den stichter der Jezuïetenorde, Ignatius Loyöla, dewijl de Jezuïeten het eerst deze boonen naar Europa

brachten:
ignis, m. lat., bet vuur ; ignis Antongi,
A n t o n i U 5-V u u r, z. aid. ; ignis fatus m.

een dwaallichtje ; ignis pesscus , perzisch
vuur, eene kwaadaardige ontstekingszweer;
ignescent, adj. (lat. iqnescens, van
içjnescre, vurig worden), ontbrandend, ontstekend ; - ignicöla, m., p1. ignicö12e, nw.lat. , vuuraanbidders ; - ignispieftim, n. waarzeggerij uit het vuur;
-- ignItie (spr. t=ts) f. nw.lat., de verbranding tot kalk en asch, chemische verkalking ; het uitgloeijen, tie gloed ; - ignivómisch, adj. (later lat. içjnivrnus, a,
urn), vuurspuwend.
Ignöbel, adj. lat. (i,qnoblis, e, fr. ignoble; vgl. n 0 b e I) onedel, slecht, gemeen,
laag, schandelijk ; - ignobiliteit, f. de
slechtheid, laagheid, gemeenheid.
Ignominïe, f. lat. (igno rn inTh, eig. berooving van den goeden naam, v. in en nomen, z. aid.) en fr. (spr. injominje) de
smaad , schande , besehimping, oneer ; ignominiëus, adj. (lat. ignorniniösus a,
urn), smadeljk, onteerend, schandelijk, eerloos.
ignoreeren, lat. (ignorPre), v. ignPrus,
onkundig, en dit v. 't ontkennende in en
gndrus, kundig) onwetend zijn, niet weten,
iuz. niet willen weten, zich houden als of
-

-
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men iets niet weet ; -- iqnorPrnus, Jut. wij
weten niet, 't is ons niet duidelijk; - ignorant, m. een ontwetende , weetniet , domkop, stumpert; - ignorântie (spr. t=
Is) f. (lat. ignor (i nta) de onwetendheid, onkunde, domheid, ongeschiktheid
zn
; -- ignoranta crassa , grove onwetendheid ; i. facti,
onbekendheid met een feit, met een voorval ; i. juris of legis, onbekendheid met het
recht of de wet; i. supna, Jur. moedwillige onkunde ; - ignorantijnen , m.
p1. eene monnikenorde, die zich met het
onderwijs van kindeten bezig houdt.
ignosceeren, lat. (ignoscire, eig. niet
willen weten of kennen, v. gnoscre, noscre,
leeren kennen, kennen) niet meer gedenken,
vergeven en vergeten, als niet gebeurd beschouwen ; - ignoscéntie, F. (ignoscenta) de \'ergeving ; - ignoscIbel, adj.
(later lat. ignoscibi1is, e,), vergefeljk ; ignöti nulla cupcdo, lat. sprw. : naar het
onbekende haakt men niet; wat men niet

weet, deert niet.
Ignya, fr. gr. Anat., de knieboog.
Iguana, f. sp., eene soort van gioote,
eetbare hagedis in Z. Amerika, z. v. a. leguaan.

Ikan—wortel, f. een kleine, scherp
gekruide wortel uit China, bloedzuiverend
en maagsterkend.
Ikariërs of Ikarisehe communIsten, eene vereeniging van S o c i a I i sten (z. aid.) in Frankrijk, die de gevoelens
omhelzen, door Cabet in zijn' Voyage en Icarie
(reis naar Ikariii) ontwikkeld, en die in 18 1 9
door hem tot landverhuizing naar Amerika
werden bewogen. Zij noemden zich dus, met
bespeling op de hooge vlucht door hen te
nemen, naar Ikaros, den zoon van Drnda
lus, die zich met behulp van kutistige, uit
was vervaardigde vleugels uit de gevangen-

schap bevrijdde, welke vleugels echter, daar
hij in die vlucht de zon te zeer naderde,
wegsmolten, zoodat hij in de zee neêrtuimelde.
Ikjes, in. eene lengtemaat in Japan om1 't palmen.
trent
Iklick, in. eene turk. munt v. 10 paras of nagenoeg 85 cents.
Ikôn, f. gr. (eikön; V. daar 't lat. ccon)
een beeld, evenbeeld, afbeedsel; zinnebeeld,
gelijkenis ; - ikonIsmus, D. de albeelding, zinnebeeldige voorstelling; bet tafereel;
- ikönisch, adj. (gr. eikonikós) gelijkend
nagemaakt of afgebeeld ; - i k o n I s c II e
statuen, p1. nagebootste of gelijkvormige
standbeelden, inz. in levens g rootte. in tegenst.
met de kolossale ; --- ikonoborzen, m.
p1. gr. -russ., eene sekte van beeldstormers
in de russ. Kerk ; --- ikonodülen, m.
p1. beeldendienaars, beeldenaanbidders ; ikonodulle, t. de beeldenvereering, beeldendienst ; - ikonograaph, m. een
beeldbeschrjver; portretschilder ; - ikonographie, f. de beeldbeschrijving, kennis
der beeltenissen, borstbeelden, standbeelden,
inz. der Oudheid; - ikonográphisch,

44
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adj. beeldbeschrjvend ; — ikonoklást, m.
de geboortegodin, de beschermgodin der baeen beeldverbreker, beeldstormer ; --- ikorenden, bij de Romeinen L u c i n a (z. aid.).
noklastïe, f. de beeldstormerij ; — iko–
Ilkhan, m. mongoolsch, aanvoerder in
noláter, m. een beeldaanbidder; — iko- den oorlog; in 't alg. : heerscher, vorst.
nolatrie, f. beeldenvereering, beeldendienst;
Illacerábel, adj. lat . (illacerab) lis, v.
-- ikonologie, f. beeldspraak; beelden - laceri re, verscheuren) onverscheurbaar.
kennis, verklaring der zinnebeelden en oude
Illacrimátie, f. nw.lat. (van illacrigedenkteekens ; — ikonomachie, f. de mare, over iets weenen) Med. de tranenvloed.
beeldenkrijg, wegens de vereering en aan illtezibel, adj. lat. (illaesibilis. e; vgl.
bidding der beelden van heiligen ; — iko- 1 a e d e e r e n) onkwetsbaar, onschendbaar ;nomanie, f. overdreven zucht voor beel- illeezibiliteit, f. nw.lat., onschendbaar den, schilderijen, enz.; onverstandige vereering beid, onkwetsbaarheid.
heiligen -beelden ; — ikonostrooph,
der
illdta, m. pl. lat. (van inferre, inbrengen)
een beeldomkeerder (zeker glazen prisma).
het ingebrachte, nl. huwelijksgoed ; — ilm.
Ikosaédron of ikosaéder, n. gr. latie (spr. t ts) f. (lat. illatio) de inbrenging, het ingebrachte ; de gevolgtrekking,
(van eikósi, twintig, en hédra, zetel, grondeen twintigvlak, een door 20 gelijkvlak)
het besluit : — illatief, adj. (lat. illattvus,
zijdige driehoeken begrensd ligchaam ; : —
a, um, eene gevolgtrekking aanwijzend, beikosandria, n. pl. Bof.. twintighelmigen, sluitend.
planten, welker bloemen 2 0 en meer meel illaudábel, adj. lat. (illaudiab(lis, e)
draden
hebben, die op den groenen kelk - onprijselijk, onloffeljk.
rand
zijn vastgehecht, de twaalfde klasse
illecebreus, adj. lat. (illecebrós-us, a,
stelsel van L. — ikosándriseh, um, van illecébra, de aanlokking) verlokkend,
in
bet
adj. twint.ighelmig.
verleidend, verleidelijk.
illegaal, adj. midlat. (vgl. legaal) onIktérus, m. gr. (ikt^ros, Med. de geelzucht
; — iktériseh, adj. met de geel - wettelijk, wederrechtelijk, onrechtmatig; —
zucht behebd ; — ikterocephálisch, illegalizeeren, onwettig maken ; — iladj. met geel hoofd ; — ikteropódiseh, legaliteit, f. de onwettigheid, onrechtadj. geelvoetig ; — ikterópiseh , adj. matigheid.
illegíbel, adj. nw.lat. (van legére, lezen)
geeloogig ; — ikterop.tériseh, adj . met
gele vleugels ; — ikterótisch, adj. met onleesbaar.
illegitiem, adj. lat. (vgl. legitiem)
gele ooreu.
it—, lat. voorlettergreep van woorden, onrechtmatig, onwettig; ook onecht, buiten
echt verwekt; - illegitimiteit, f. nw.lat.
die met 1 beginnen, zie i n.
f. gr. (ilê of eili, een hoop, iets onrechtmatigheid, ongeldigheid; onechtheid,
Ile,
illiberaal, adj. lat. (illiberális, e, vgl.
samengebalds) Med. een klomp, eene samen balling
;
iléon of iléum, ilion of ili- 1 i b e r a a 1) onedel, ongrootmoedig, enghartig,
bekrompen , laag, karig; onvrijzinnig ; —
um, m. de kromdarm ; ook het darmbeen
ilium of ilei); — iléus, m. (gr. eileós) illiberalísmus, n. nw.lat., de onvrijzin (os

de

;

darmkronkel ; braking van drekstoffen

(z. v . a. miserere) ; — iléisch of illisch, adj. tot den kromdarm behoorende;
— iliokólisch, tot den kromdarm en
karteldarm behoorende ; — ileitis, f.
den
ontsteking van den kromdarm.
Ilex,
f. lat. (genit. ilicis) de steeneik;
steekpalm (ilex aqui folium); — ilicine,
de
f. bet steekpalmbitter, eene bruingele stof,
uit de bladeren van den steekpalm getrokken;
-- ilícisch, adj. eiken, van eikenhout.
Iliácos
intra muros peccdtur et extra, lat.,
elg. er wordt binnen en buiten de muren
van I l i u m (Troje) verkeerd gedaan, d. i.
weerszijden, overal gefeild ; — Iias of
van
f. bet heldendicht van Homerus,
Iliáde,
bezingende den trojaanschen oorlog ; Ilias
post Homerum, eig. eene Ilias na Homerus,
i. iets ontbeerlijks, overtolligs; Ilias maldrurn,
d.
f. eene menigte van rampen en ongevallen.

Ilicine, ilicisch, z. ond. ilex.
Ilíngus, m. gr. (ilingos, v. illein, draaijen) het draaijen, de draaiziekte, duizeligheid.

nigheid (vgl. 1 i b e r a l i s m u s); — illiberaliteit, f. (lat. illiberalitas) enghartigheid,
lage denkwijze, ongrootmoedigheid, karigheid,
onvrijzinnigheid.

illiceeren, lat. (illicére) aanlokken, aanzetten, aanleiding geven.
Illicie, f. (v. 't lat. illic)um, aanlokking,
lokmiddel, uit hoofde van den aangenamen reuk)
een boomachtige struik in 0. Indië, met zeer
schoon, .aschgraauw, als anijs riekend hout;
waarsch. levert deze plant den b a d i a n op.
illicite, adv. lat. (vgl. licet) Jur. ongeoorloofd, verboden ; res illicita, f. eene ongeoorloofde daad.
illyco, adv. lat. (ontstaan uit in loco) dadelij k, terstond.
illideeren, lat. (illidére, van in en laedere)
aanslaan, aanstooten ; aan stukken slaan,
verbrijzelen ; — illizie, f. (later lat. illisio) het aanslaan, de indrukking, kneuzing.
illirnité, fr., of g e ï l l i m i t e e r d, adj.
(vgl. l i m i t e e r e n) onbegrensd, onbeperkt.

illineeren, lat. (illinére, v. linere, smeren) insmeren, inwrijven met zalven, ens.;
ilisch, adj. gr. (van I l i u m of T r o j e) — illinamént, n. wat tot insmeren dient;
trojaansch.
— illitie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. Med. de
iliokolisch, ilíon, z. ond. i 1 e.

Ilithyia,

(gr. Eileithyia), f. gr. Myth.

inwrijving, insmering met olie of zalf, zalving.

ILLIQUIDE

—

illiquide, adj. nw.lat. (z. 1 i q u i d e) onklaar, onzuiver, nog niet vereffend, b. v. eene
rekening.
Illis, z. ond. i 11 o s ; — illizie, z.
ond. illideeren.
Illitterátus, m. lat. (vgl. l i t t e r at u s) een ongeleerde, ongeletterde.
Illitio, z. ond. illineeren.
Illos, m. gr. (van illein, wentelen, draaijen, inz. de oogen) een scheelziende, loensche; — illis, f. eene scheelziende ; -illÓSis, f. het scheelzien.
illótis manïbus, lat., met ongewasschen
handen, d. i. onvoorbereid.
illudeeren, lat. (illudére, v. ludére,
spelen ; vgl. lusus) eig. met iets spelen,
schertsen ; hoonen, bespotten, voor den gek
houden ; misleiden ; ontwijken, ontduiken, b.
V. eerre wet; verijdelen, vruchteloos maken;
— illüzie, f. (lat. illusto, bespotting) mis
verblinding, dwaling, valsche inbeel--leidng,
ding, begoocheling, inz. die, welke door de
schoone kunsten is te weeg gebracht ; het
schijnbeeld, zinbedrog — illuzóriseh,
adj. nw.lat., misleidend, verblindend, begoochelend; ontwijkend, bedriegelijk, sluw; vruchteloos; een iliuzorisch verdrag, een
schijnverdrag.
illumineeren, lat. (illumindre, van lumen, licht) verlichten ; met kleuren bedekken, kleuren ; ironisch, voor : bedwelmen ,
dronken maken, een' roes aanzetten, bene
illuminten, m. pl. verlichten,-veln;—
naam van 4 onderscheidene genootschappen:
dat der a 1 o m b r a d o s in Spanje op het
einde der 16de eeuw ; dat der G u e r i n e t
omstreeks 163k in Frankrijk (dwepers en
geestenzieners); in de 2de helft van de 18de
eeuw eene vereeniging van mystieken in België, en inz. sedert 1 Mei 1716 de ill um i n a t e n-o r d e, door Weishaupt te Ingolstadt gesticht, doch in 1'78 4 op hoog bevel
opgeheven (zij had ten doel godsdienstige en
staatkundige verlichting te bevorderen door
ondermijning van het kerkelijk leerstellig
geloof, door verbreiding van het deïsmus of
de natuurlijke godsdienst, enz.); — illuminateur, fr., later lat. illuminátor,,
illumineerder en illuminist, m. verlichter ; kleurder van platen ; — illuminator, in de middeleeuwen z. v. a. m in i a t o r; -- illuminátie (spr. t ts) f.
(lat. illurminatto) de verlichting, feestelijke
verlichting der gebouwen, enz.; kleuring van
platen; ook z. v. a. inspiratie (z. ald.)
illustre, fr. (spr. iluustr' ; van 't lat.
illustri.s, v. lustrdre, helder maken, verlichten) schitterend, voortreffelijk, heerlijk, aanzienlijk, voornaam, uitstekend, beroemd, doorluchtig; — illustrissimus, lat., doorluchtigste,
beroemdste ; -- illustreeren, lat. illustri re), ophelderen, in 't licht stellen, ver
beroemd maken, op den voorgrond-klaren;
plaatsen, verheerlijken ; ook versieren, opluisteren, inz. boeken met platen, vignetten,
met tusschen den tekst geplaatste houtsneê;
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figuren, enz. (van daar geïllustreerde
uitgaven van dichters, enz., ja zelfs in
onze dagen geïllustreerde couranten,
enz.) -- illustrátie (spr. tie=tsie) f. opheldering, verklaring; de glans, roem, onderscheiding eener familie ; — illustratief,
adj. nw.lat., ophelderend, verklarend, uitleg
illustrátor, m. een ver -gendrwijs;
-lichter,opda;vfijer,opt.
Illutátie (spr. tie tsie) f. nw.Iat. (van
lutum, slijk) Med. bestrijking met pap, slijk,
enz. (inz. van jichtige ledematen); — illutíbel, adj. onuitwaschbaar.
Illuzie, illuzórisch, z. ond. i 11 udeeren.
Iloten, z. v. a. Heloten (z. aid.).
Ilsehebo, m eene gouden munt in Japan, ook i t j i b geheeten, = 15 m a s of
ruim 10 gl.
im —, lat. voorlettergreep van woorden,
die met eene lipletter beginnen, z. in.
imaginair, adj. fr. (spr. imazjinèr; van
't lat. imaginartus) ingebeeld, vermeend; —
imagineeren, lat. (imagindri, van imágo,
beeld, voorstelling) zich inbeelden of voorstellen, wanen, gelooven, meenen; u denken,
verzinnen, bedenken ; -- imaginábel,
adj. nw.lat. (fr imaginable) uitdenkbaar, verzinbaar, wat men zich kan voorstellen of
verbeelden ; -- imaginant, in. (v. 't lat.
imaginans), een mensch vol inbeeldingen, een
dweper, grillig wezen ; — imaginatie
(spr. t=ts) f. (lat. -imaginatie) de inbeelding.
voorstelling, verzinning, uitvinding, gedachte,
inval ; de verbeeldingskracht.
Imam, m. arab. (imam, van amma, vooraangaan) eig. opperste, eerste, inz. weleer de
beheerscher van Yemen in gelukkig Arabië;
de vorst van Maskat aan de Perzische golf;
de twaalf imams van Irak, de nakomelingen van Ali, wier heerschappij te Medina naast het khalifaat bestond ; verder
een turkscli priester en schriftgeleerde, het
hoofd eener moskee ; -- imamaat, n. het
ambt van eerste moskeepriester en geestelijk
rechter.
Imareth of liever imaret, m. arab.
(imdrat, van amara, bebouwen. bewonen) in
't algemeen gebouw, woning, inz. openbaar
gebouw; in engeren zin in Turkije eene soort
van herberg, waar schoolgangers en studenten eten, en levensmiddelen aan de armen
worden uitgereikt.
imballeeren, z. e m b a l l e e r e n; -imbargo, z. embargo.
imbeciel, adj. fr. (imbécille, van 't lat.
imbecillis, insbecillus, zwakkelijk van ligchaam
of van geest, onvermogend, zwak van verstand, zwakhoofdig, stompzinnig, onnoozel;
— imbeciliteit, f. verstandszwakheid,
onnoozelheid, stompzinnigheid.
imbérbisch, adj. lat. (imbérbis, e, baar deloos, ongebaard.
imbibeeren, lat. (imbibére, van bibere,
drinken) inzuigen, intrekken, tot zich nemen;
Pict. vochten, bevochtigen, doorweeken, ver-
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zaligen ; — imbibitie (spr . t=ts) f. nw.
lat., de inzuiging, bevochtiging.
imborseeren , it. (imborsáre , vgl.
beurs), Kmt. innen, ontvangen, beuren, i n-

casseeren.

lmbrahar basji, m. (bedorven uit het
tursch emiiri-ákhor, gew. embrokhor, stalmeester, en basch, z. a.) de opperstalmeester
des sultans.
Imbreviatuur, f . nw.lat. (mid.lat. imbreviatura, v. breviiire, verkorten, brevis, kort;
vgl. abbreviatuur) de korte samenvat
behandelde zaken; bet protocol.-tingva
imbriceeren, lat. (van imber, zware
regen, plasregen) beregenen, bevochtigen; —
imbrifu.giseh, adj. nw.lat., voor regen
ondoordringbaar, regendicht, waterproef.
Imbroglio, m. it. (spr. iembróljo; vgl.
embrouilleeren en brouilleeren) de
verwarring, verwikkeling.
imbueeren, lat . (imbuére) eig. indoopen, indompelen; inwijden, onderrichten, bij
-breng,
inprenten.
Imbulo, m. eene inhoudsmaat te Cagliari, ongeveer 3 liter.

imiteeren, lat. (imiti ri , fr. inviter)
navolgen, naboeisen, Ijaf pen — imitábel,
adj. (lat. imitabilis, e), navolgbaar, namaakaar; — imitatie (spr. tie=tsie) f. (imitatio) de navolging, nabootsing ; naaperij ;
ook het nagevolgde, de c o p i e ; — imitativum, z. ond. verbum ; — imitátor, m. een opvolger; imitatdrum servum
pecus, de kudde of het heer van slaafsche
navolgers, het gebroed van naapers.
immaeulábel, adj. later lat. (i-mmaculabiiis, e, van maculáre, bevlekken, vgl. maccla) onbevlekkelijk ; — immaculátus, lat.,
onbevlekt, zonder zonde; conceptio immacuii ta,
de onbevlekte ontvangenis (der maagd Maria)
immalleábel, adj. nw.lat. (vgl male a b e l) niet hamerbaar, niet door hamer
uit te strekken.
-slagen
immanent, adj. nw.lat. (van immanPre, inblijven, v. manre, blijven) inwonend,
innerlijk bijblijvend; aanklevend; het tegen ;

gest. van transeunt of transcendent;
— immanéntie (spr. t=ts) f. het inwonen, bijblijven; het éénzijn van 't beginsel
en den vorm van een philozophisch stelsel.
immdnis, e, adj. lat., onmatig groot, monsterachtig; wild, ruw, onmenschelijk, wreed
overgrootheid,-ardig;mnte,f.
ontzachlijkheid , ijselijkheid ; onmenschelijkheid, wreedheid, gruwzaamheid.
Immanuel of Emanuel, m. hebr .
(van im, met, anu, ons, en él, God), mansn.:
God met ons !
immareeseibel, adj . lat. (immarcescibilis, e, van marcesc) re, verwelken, flets worden) onverwelkelijk, onbederfelijk.
immarineeren,z . v. a. m a r i n e e r e n.

immartyrologizeeren, lat. - gr., onder de martelaars (z. aid.) plaatsen.
immateriëel, adj. nw.lat. (vgl. m at e r i e, enz.) onligchamelijk, onstoffelijk, gees-

-
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telfik ; — immaterializeeren, (fr. im-

matérialiser) onligchamelijk of geestelijk maken , vergeestelijken; — immaterialiteit,
f. de onstoffelijkheid der ziel; stoffeloosheid;
-- immaterialísmus, n. de leer van
de onligchamelijkheid der ziel, z. v a. s p i -

ritualismus, in tegenst. met materia1 i s m u s; — immaterialist, m. die
de onligchamelijkheid der ziel aanneemt of
beweert.

immatriculeeren, nw.lat., inlijven,
inschrijven in de m a t r i c u 1 a (z. ald.) of in
een register, b. v. olp hoogescholen ; — immatrieulátie (spr. tie=tsie) f. inschrijving, inlijving in een gild.
Immaturiteit, f. lat. (immaíuritas,
van immaturus, a, um, onrijp, ontijdig) de
onrijpheid, ontijdige ouderdom.
immediaat , adj. nw.lat. (vgl. m e d ia a t, medium, enz.), als adverb. ook irnmediáte, of fr. írnmédiatement (spr. ime-djaat'
man), onmiddellijk, zonder tusschenkomst eens
derden ; oogenblikkelijk, dadelijk ; — immediatizeeren, onmiddelbaar, d. i. vrij
maken ; -- immediatief, adj. niet bemiddelend , onmiddellijk aanduidend, b. v. een
werkwoord, dat zonder bijvoeging van een
zelfstandig naamwoord het begrip eener handeling volledig voorstelt, als ka m p e n, gaan,
enz.; --- immediëteit, f. de onmiddellijkheid, onafhankelijkheid van eene ondergeschikte macht, rechtstreeksche ondergeschiktheid.
immedicábel, adj . lat. (immedicabilis, e;
vgl. medicabe1, ond. medicus) ongeneeslijk, onheelbaar.
immemorábel, adj. lat. (immemorabt1is, e; vgl. m e m o r i a, etc.) ongedenkwaardig, niet noemenswaard ; — immemoriaal , adj. nw.lat., ondenkbaar, onheugelijk,
buiten geheugenis.
immens, lat (imménsus, a, um ; v.
mensus, gemeten, partic. van metiri, meten)
of immense, fr. (spr. imáns') onmetelijk,
onbegrensd, oneindig, ontelbaar; -- immensiteit, f. lat. (immens)'tas) onm^telijkheid, enz.; — immensurábel, adj. nw.
lat., onmeetbaar; — immensurabiliteit, f. de onmeetbaarheid.
immergeeren, lat. (immergére) indompelen, onderduiken, zinken; — immer
pl. nw.lat. de Doopsgezinden -géten,m.;
immérsie, f. lat. (immersio) de indooping,
indompeling; het onderduiken, zinken ; de
inweeking; Astron. de intrede eener planeet
in de schaduw eener andere; ook het onzicbtbaar worden eener ster door de zonnestralen; — immérsor, m. nw.lat., de dooper.
immerito, lat. (vgl. meritum) onverdiend,
onbillíjkerwijze
Immi, m. eene inhoudsmaat in Zuid
Zwitserland ; in de concor--Duitschlande
deerende cantons i , m a t t e r of 2 liter.
immigreeren, lat. (immigrare ; vgl.
m i g r e e r e n), zich in een land neërzetten;
— immigrant, m. (immigrans) wie zich
in een land neerzet, landverhuizer met be.

;
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trekking tot het land, waar hij zich neder
betrekking tot het land, dat hij-zet(m
verlaat, heet hij e m i g r a n t) ; — immi–
grátie (spr. t=ts) f. nederzetting in
een land.
immineeren, lat. (immini re, bovenuit
steken, v. 't zelden voorkomende minire, uit
hoofd hangen ; dreigen in-stekn)ovrh
te storten; — imminent, adj. (imnminens)
nakend, dreigend, boven 't hoofd hangend
(niet te verwisselen met e m i n e n t; -- imminéntie (spr. t=ts) f. (imminent'ia) de
dreigende nabijheid, het nakend onheil.
imminueeren, lat. (imminuëre ; vgl.
minus, enz.) verminderen, verkleinen ; af
imminiltie (spr. t ts) f.-nemti;—
(imminut)'o) de vermindering, verzwakking,
afneming, krenking.
immisceeren, lat. (immiscére) inmengen, indringen; — immiselbel, adj. nw.
lat. onvermengbaar; — immiseibiliteit,
f. onvermengbaarheid ; — immíxtie, f.
nw.lat., de inmenging.
immitteeren , lat. (immittére ; vgl.
m i t t e e r e n), eig. inzenden, indoen, inlaten;
Jur. gerechtelijk in 't bezit stellen ; — immissie, f. hei inlaten, de inzetting; Jur.
immissio bonórum, de gerechtelijke toewijzing.
inbezitstelling van eenig onroerend goed door
den rechter ; Med. de inlating, inspuiting.
Immixtie, z. ond. i m ni i s c e e ren.
immobiel, adj. lat. (imnobilis, e; vgl.
m o b i e 1) onbewegelijk, onverzettelijk; Mil.
niet toegerust, niet marsch- of strijdvaardig;
-- immobiliën of 2mmobilia (sell. bona),
n. pl. onbewegelijke of onroerende goederen,
liggende have ; — immobilair eigendom, grondeigendom, onroerend goed ; —
immobilizeeren, aw.lat., roerend goed
tot onroerend maken; - immobiliteit,
I. lat. (immobilitas) onbewegelijkheid.
immoderaat, adj. lat. (immoderfitus,
a, um, vgl. m od e r e e r e n) onmatig; overmatig, overdreven; - immoderãtie (spr.
tie-tsie) f. de onmatigheid, gebrek aan matiging; de overmaat; - immodést, adj.
(lat. ímmodéstus, a, um), onbescheiden, oneerbaar, onwelvoegelijk, onbeschaamd, onze
aanmatigend ; — immodestie, f.-dig,
(lat. immodestta) de onbescheidenheid, enz.;
-- immodice, adv. onmatig.
immoleeren, lat. (immoláre, v. mola,
offermeel, gezouten graankorrels, die den offerdieren op 't hoofd gestrooid werden) offeren, opofferen ; — immolatie (spr. t=ts),
f. (im molatio) de offering, opoffering.
immorálisch, immoraal, adj. nw.
lat. (vgl. moraal, enz.) onzedelijk, zedeloos, tegen de zedewet ; — immoraliteit, f. (fr. immoralité) onzedelijkheid, zedeloosheid.
immortél, adj. fr. (lat. iinm itortális, van.
mortális, e, sterfelijk ; vgl. m o r t a 1 i t e i t)
onsterfelijk, eeuwig, eindeloos; — immortelle, f. Bot. de papierbloem, stroobloem,
met blinkende, droge en daarom niet ver,
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welkende bloembladeren ; — immortaliteit, f. (lat. immortalitas) de onsterfelijkheid — immortalizeeren (fr. immortal)ser) onsterfelijk maken, vereeuwigen;
— immortalizati.e (spr. tie=tsie), f.
;

barb. lat. de onsterfelijkmaking, vereeuwiging.
immunis, e, adj. lat. (v. munus, dienst,
dienstplicht) vrij van staatsdiensten of opbrengsten, belastingvr(j, onbelast ; — immuniteit, f. (lat. immunitas) de vrijdom
van dienstplichten, belastingen, enz., onbetastbaar.
immutábel, adj. lat. (immutabilis, e,
van mutáre, veranderen) onveranderlijk; —
immutabiliteit, f. (immutabititas) onveranderlijkheid.
immuteeren, lat. (imrnutiire , vgl.
m u t e e r e n) veranderen, verwisselen ; -immut€tie (spr. tie=tsie), f. (immutatio)
de verandering, verwisseling.
impácco, ir,. it. (van het duitsch pak,
pack, pakken) Kmt. de inpakking; —
per impacco, wel ingepakt, wel bewaard.
impalbábel, adj. nw.lat. (vgl. p a 1 p ab e 1) onvoelbaar, zoo fijn, dat men het niet
grijpen kan ; -- impalpabiliteit, f. de
onvoelbaarheid.
Impanatie (spr. t ts), f. nw.lat. (van
panis, brood) bij R. Kath. de verbinding van
het ligchaam van Chr. met het brood in
het h. avondmaal, naar de leerstellingen van
hen, die noch de tegenwoordigheid van het
ligchaam van Chr. loochenen, noch de transsubstan tiatie aannemen, vgl. c o n s u b s t a ntiatie.
ímpar, adj. lat. (vgl. par) ongelijk, oneven ; — impári Marte (vgl. M a r s) eig. met
ongel ij ken strijd of krijgsgeluk ; met ongelijke krachten; — imparinervisch, adj.
nw.lat. met oneven zenuwen ; — imparipénnisch, adj. met oneven blaadjes; —
imparisyllábiseh, adj. in den genitivus
ééne lettergreep meer hebbende dan in den
nominativus ; — impariteit, f. nw.lat ongelijkheid, verschillendheid.
imparaat, adj. lat. (vgl. paraat) onbereid, niet klaar.
imparabel, adj. nw.lat. onvergelijkelijk, voorbeeldeloos.
impardonnábel, adj. fr. (i,mpardonnable; vgl. p a r d o n, enz:) onvergefelijk, onverantwoordelijk.
imparfait, z. ond. imperfect.
impari Marte, impariteit, z. ond. i mp ar.
impartiaal, adj. nsy.lat. (vgl. part,
enz.) onpartijdig, onzijdig, onbevangen, recht
impartiáles, m. pl. onpar--vardig;—
tijdigen ; — impartialiteit, f. onpartijdigheid.
impartibel, adj. nw.lat. (van harttri,
deden), en impartdbel, fr. (impartable)
ondeelbaar ; -- impartabiliteit, f. ondeelbaarheid.
Impas of inpas, m. (fr. impasse, f.
eene straat zonder uitgang, een zak) bij het
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w histspel een' impas
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maken, im

passeeren,

met een' lagen troef bannen
in de onderstelling, dat de partij geen' boogeren heeft, om zoo eenels slag meer te

kunnen maken ; gem. snijen.
impassabel, adj. barb. lat. (vgl. pa ss e e r e n) onbegaanbaar, onberijdbaar, onoverklimbaar, ontoegankelijk.
impasseeren, z. ond . impas.
impassibel, adj. later lat. (impassibzlis; fr. impassible, vgl. p a s sib e 1) ongevoelig, stomp ; voor lijden niet vatbaar, koelbloedig ; — impassibiliteit, f. (impas-

si-bilitas) de onvatbaarheid voor lijden, ongevoeligheid , onmeêdoogendheid, koudbloedigheid.

impasteeren, it . (impastáre, eig. kneden) Arch. deeg of metseltras uit mortel en
fijngestooten steenen, enz. maken ; Piet. ver
dik opdragen ; Gray. de punten en-wen
streepen behoorlijk vermengen ; — impastátie (spr. tie=tsie), f. de deegwording of
deegmaking; de dikke, vette kleurgeving;
vermenging der punten, streepen, enz. en de
daardoor ontstane werking.
impatíbel, adj. lat. (impalibilis, e, vgl.
p a t i b e 1) onlijdelijk, onverdragelijk, onduldbaar ; — impatibiliteit, f, nw.lat. de
onlijdelijkheid ; — impatientie (spr.
—tsjéntie), f. lat. (impatientia) het ongeduld;
-- impatienteeren [zich] , nw.lat.
ongeduldig worden, het geduld verliezen.

impatroneeren of impatronizee-

heid; — geïmpegneerd zijn, verplicht
of verantwoordelijk zijn ; in iets neteligs
gewikkeld zijn.
impendént, adj. lat. impéndens, van inipendére, overhangen, boven hangen, zweven,
dreigen, enz.) dicht op handen, dreigend.
impendeeren, lat. (impendére) aanwenden, te koste leggen ; — impendiëus,
adj. (lat. impendibsus, a, um, van impendium,
kosten) veel kosten barend of makend, kostbaar, duur; -- impensen, f . pl. (impénsae)
kosten, onkosten, uitgaven ; — impensae fun)bres, begrafeniskosten ; i. necessariae, nood
kosten ; i. utiles, nuttige uitgaven;-zakelij
i. voluptuariae, uitgaven voor weelde.
impenetrabel, adj. lat. (impenetrabilis, e; vgl. p e n e t r e e r e n) ondoordringbaar;
ondoorgrondelijk, onnaspeurbaar ; waterdicht;
— impenetrabiliteit, f. nw.lat. ondoordringbaarheid ; ondoorgrondelijkheid.
Impeniténtie, z. i m p m n- i t e n t i e;
— impensen, z. ond. impendeeren.
Imperans, imperatief, impera —
tor, enz., z. ond. impereeren.
imperceptíbel, adj. nw.lat. (vgl. perceptibel, ond. percipiëeren) onbemerkbaar, niet waar te nemen ; — impereep tibiliteit, f. de onmerkbaarheid.
imperdíbel , adj. nw.lat. (van perdére,
verliezen, verderven ; vgl. p e r d a b e l) onverliesbaar, onverderfelijk, onverdelgbaar ; —
imperdibiliteit, f . de onverderfelijkheid.
impereeren, lat . (imperi re, V. parare,

beerschen, bevelen; --

ren , nw.'at. (vgl. p a t r o o n) zich tot heer

bereiden, inrichten)

maken, tot beschermer opwerpen, in bezit
nemen ; zich in eens anders gunst dringen.
impayabel, adj. fr. (spr. ènpéj—) onbetaalbaar, onschatbaar.
impeachment, n. eng. (spr. i-mpiétsjment; van to impeach, aanklagen, oorspronkelijk verhinderen, fr. empéclzer; vgl. e mp ê e h e e r e n) aanklacht en gerechtelijke ver
tegen staatsbeambten.
-volgin,z.
Impeceantie (spr . t ts), f. later lat.
(impeccantia; vgl. pecceeren), ook i171peeeabiliteit, f. nw.lat. zondeloosheid,
onzondigheid, schuldeloosheid.
impediëeren, lat. (impedire, v. pes,
genit. pedis, voet; eig. de voeten inwikke
len, verwarren, in tegenst. met expedire, z.
e x p e d i ë e r e n) verhinderen, beletten, belemmeren ; -- impedimént, n. lat. (im
pediméntum) de hinderpaal, het beletsel, de
belemmering; — impediméntum canonicum
of ecclesiasticum, kerkelijke of kerkrechtelijke
verhindering; imp. civile, burgerlijke verhindering; imp. legitimum, wettige of rechtmatige of in de wet gebillijkte verhindering;
pl. impediménta, verhinderingen, waardoor
iemands niet -in- rechten -verschijnen verontschuldigd wordt; — impedítie (spr. t=
ts), f. beletsel, oponthoud ; verwikkeling.
Impégno, m. it. (spr. iempén9o van
impegniire, verpanden, van pegno
lat.
pignus, pand) de verplichting, deelneming
aan een netelig werk met verantwoordelijk-

imperans, m. de gebiedende, heerschende ; - --- of imperatief,

;

m. Gram. de gebiedende wijs der werkwoorden, z. m o d u s; — kat egorisehe im peratief, Phil. bet onvoorwaardelijke zedegebod, ook moralische, praktische
onbepaalde imperatief geheeten; iron.
de stok als dwangmiddel ; — imperator,
m. vroeger de opperbevelhebber van een leger, de veldheer ; heerscher, keizer ; -peratórisch , adj. (lat. iinperator)us, a,
um) gebiedend; keizerlijk ; — imperato
Bot. meesterwortel, eene-ria,f.nwlt
plant met een ' kruidigen, geneeskrachtigen
wortel ; — imperatoriea, f . barb. lat.
de heerschers- of veldheerkunst; — imper^.um, n. lat. de opperheerschappij, oppermacht, het opperbevel ; ook het rijk, kei
imperium in imperio, een gebied in-zerijk.
een gebied ; imperium Manlitinum, spreek
voor een gestreng opperbevel,-wordelijk
naar de om hunne gestrengheid bekende
Romeinen Lucius en Torquatus Manlius;
imperium roerurn, zuivere staatsmacht in regeeringszaken en in oorlog ; i. mixtum. gemengde staatsmacht, d. i. met rechtspleging
verbonden bestuur; i. summum, het overheidsrecht van bet zwaard tegen misdadigers, het lijfstraffelijk recht; — imperi aal, adj. (lat. iidperialis, e) keizerlijk ; statelijk, heer lijk; — imperiaal papier,
papier van het grootste formaat ; -- im-

IMPERFECT
periaal water, eene soort van gedestilleerd water, als schoonheidsmiddel . — imperiaal, in. de naam van de grootste
drukletter bij de Duitschers; een stuk van
10 roebels, eene russ. goudmunt, die van
1763 19 gl. 79 ct., van 1768 19
gl. 32 2 et. innen. waarde; sedert 1817
worden alleen imperialen van 5 en 3
roebels geslagen ; -- imperiaal, n. een
verkoelende drank uit water, suiker, citroenschillen en crernortart ; het, i m pe ri aa l -spel,
een kaartspel, dat veel naar het piquetten
met 2 personen gelijkt ; -- imperiále, f
fr. (spr. ènp —) het met zitplaatsen voor
bovendeel van eene reiskoets, diligence,-zien
enz.; het bedverhemelte ; ook eene bloem:
de keizerskroon ; --- imperiáles, pl. sp.,
of imperiale schapen, spaansche merino- schapen, die van de vorstelijke fokkerijen
afstammen en bijzonder fijne wol geven ; —
imperialísmus, n. nw. lat. de keizer heerschappij, het keizerschap; willekeurige
onbeperkte heerschappij, z. v. a. d e s p o t i sm u s; -- imperiëus, adj. (lat. imnperiosus,
a, um) heerschzuchtig, gebiedend, bevelend.
imperfect, adj. (imperféctias, a, um;
vgl. perficiëeren, perfect) fr. mi—
parfait (spr. è)2parfè) onvoleindigd,onvolkomen, gebrekkig, onvolledig -- imperféetum (stil. praeter-itum) of imperféct,
n. Gram. de onvolmaakt verleden tijd; --imperféetie (spr. t=ts), f. (later lat.
imperfectio) de onvolkomenheid, onvolmaaktheid, het gebrek; -- imperfeetíbel, adj.
nw.lat. niet voor volmaking vatbaar; -imperfectibiliteit, r. de onvatbaarheid
tot volmaking.
imperforábel, nw.lat. (vgl. p e r f oreeren) niet te doorboren; — imperforátie (spr. t— ts), f. Med. de gesloten
zekere van nature-heidofvrgjna
opene deden des ligchaams, inz. van den
aars, enz.
imperiaal, imperium, enz., z. oud.
1mpereereii.
impermanént,adj nw.lat. (vgl. perm a n e n t) onbestendig, veranderlijk ; --- impermanentie (spr. t 1s), f. nw.lat. onbestendigheid, veranderlijkheid.
impermeabel, adj. nw.lat. (vgl. permeabel), z. v. a. impenetrabel; —
impermeabiliteit, z. ti-. a. i m p e n etrabiliteit.
impermutábel, adj. nw.lat. (vgl. perm u t e e r e n, enz.) onverwisselbaar ;--- iMpermutabiliteit, f. de onverwisselbaar
-heid.
impersonaal, ad). lat. (impersonates,
e; vgl. pe r s ti n a, enz.) of impersoneel
(fr. irnpersonnel), onpersoonlijk ; — impersonále (stil. verbum), n., pl. impersonalia of impersonaliën, lat. Gram.
een onpersoonlijk of een persoonlijk werk
-- impersonaliteit, f. nw.lat.-word
de onpersoonlijkheid ; -- impersonaalconto, n. it. de zaakrekening.
;

;
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Imperspicuïteit, f. nw.lat. (vgl. pe rs p ie i ë e re n, enz.) onduidelijkheid, onhelderheid
impersuazíbel, adj. nw.lat. (vgl. p e rs u a d e e r e n, enz.) niet te overreden, stijf
halsstarrig, koppig.
-hofdig,
impertinént, adj. nw.lat. (vgl. pert i n e n t) onbehoorlijk, onvoegelijk, ongerijmd,
ongepast ; onbetamelijk, onbescheiden, opdringenii ; onbeschaamd, onbeschoft, vlegelachtig, grof — impertinéntie (spr. tie=
Isle), nw.lat., of impertinence, fr. (spr.
ènpertináns'), f de onbehoorlijkheid ; onbescheidenheid, onbeschoftheid, enz.; — impertinentien (spr. —néntsien), pl. onvoegelijke, ongemanierde dingen, lompheden,
;

grofheden.

imperturbábel, adj. (later lat. imperturbabili.s, e, fr imperturbable) onverstoorbaar, niet te verontrusten, niet, te v an til
ken ; gelijkmoedig, hartstochtelooe ; ----- imperturbabiliteit _ i - d 3 on verstoorbare
gemoedsrust, zielekalmte, hartstochteloosheid.
impesteeren, nw.lat (van pestfis, pest)
verpesten ; --- g e ï m p e s t e e r d, adj. verpest.
Impetigo, f. lat. , pl i2npe1irlines,
Med. sleepend huiduitslag, ruidigheid ; -impetigineus, adj. (lat. impetigi ndsus)
daarmede behebd, ruidig — impetigolOgie, f. lat. gr. Med leer van de sleepende
,

,

;

huiduitslagen.

impetreeren, lat. (impetrdre; eig. in
't alt;. tot stand brengen, verkrijgen) met
verzoeken doordrijven, afbidden, afvorderen,
verkrijgen, bekomen ; — impetrábel, adj.
(lat. 'impetrabilis, e) verkrijgbaar, bereikbaar;

--- impetránt, m. nw.lat. (impétrans)
Jur. de aanzoeker, klager, eischer; — impetrántiseh, adj. aanklagend, eiscbend ;
— impetraat, m. de aangeklaagde, beklaagde ; — impetrátie (spr. tie=tsie),
f. de rechtsverkrijging; het aanzoek, de
aanklacht; — impetritum est, het, is door
gunstige voorteekens verkregen, de voorteekens zijn gunstig; irnpetritum (stil. auspi
cum) gunstig voorteeken.
Impétus, m. lat. (v. impetére, aanval
een hevige aanval, b. v. van eene ziekte -len) ;
cum iinpétu, met onstuimigheid, met
heftigheid, hitte; -- impetueus, adj.
(impetubsus, a, um) hevig, onstuimig, haas
hevigheid, on--tig;mpeuoz,f.
stuimigheid, drift; — impetuóso (spr. iempeloeózo), con impeto, it.. Muz. met onstuimigheid, snel, vurig.
impte, lat. (adverb. van impius, a, um)
goddeloos; -- impiëteit, f. (vgl. piet e i t) goddeloosheid, godvergetenheid, roekeloosheid, snoodheid.
Impignorátie (spr. t=ts), f. nw.lat.
(vgl. p2jnus, enz.) de verpanding.
impingeeren, lat. (impingére, V. panjire, slaan, inslaan, bevestigen) tegen iets aan
feilen, zich vergrijpen, tegen eene-stoen;
wet zondigen.
Impinguentïa (spr. t=ts), n. pl. lat.
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IMPITOYABLE

(v. impinguére, vet maken, vgl. pinguis) vetmakende middelen.
impitoyable, adj. fr. (spr. ènpitoajábl',
vgl. p i t o y a be 1) onbarmhartig, meêdoogenloos.
implacabel, adj. lat. (implacabilis, e;
vgl. p 1 a c a b e 1) onverzoenlijk, onverzoenbaar, onverbiddelijk, onbarmhartig; — implacabiliteit, f. (implacabilitas) onverzoenlijkheid.
implanteeren, nw.lat. (van plantdre;
vgl. p l a n t e e r e n) inplanten, inenten; —
imp1anttie (spr. tie=tsie), f. de inplanting, inenting; het ingegroeid zijn; ook de
genezing van eene ziekte door inenting in
eenen boom, enz. (eene vond des bijgeloofs).
implauzibel, adj. nw.lat. (vgl. p 1 a uz i b e 1) geen bijval waardig, onwaarschijnlijk.
impleëeren, lat. (impli re) aanvullen,
vol maken ; volbrengen, voldoen ; — impleméntum of implemént, n. de aan
hulpmiddel; imple--vuling,ómak;het
mentum contráctus, Jur. de voltrekking van
het verdrag of de overeenkomst.
impliceeren, lat. (implicdre, van plici re, vouwen) in eene zaak betrekken, ver
insluiten, mede intrekken, invlech--wikeln,
ten ; -- geïmpliceerd, adj. mede in betrokken, verwikkeld ; — implicate, impliciet, mede in betrokken, bij ingesloten,
stilzwijgend daaronder begrepen (zonder bepaald te zijn uitgesproken , het tegengest. van
explicite); — tides implic)ta, geloof zonder
duidelijk inzicht of erkentenis van ieder
geloofsartikel in 't bijzonder; — implieátie (spr. t ts) de betrokkenheid in eene
zaak, de verwikkeling.
imploreeren, lat. (implorlire) aanroepen, bidden, om hulp smeeken, aanzoeken;
— imploránt, m. (implórans) Jur. een
aaszoeker, hulpvrager bij de overheid tegen
een ander, klager — implorántiseh,
adj. hulpzoekend, aanroepend, klagend; —
imploraat, m. nw.lat. (implorátus) de
aangeklaagde, beklaagde ; — implorátie
(spr. t=ts), f. lat. (imploratio) het aanzoeken, de hulpinroeping.
Impluvium, n. lat. (v. insplure, inregenen, v. pluere, perf. plui en pluvi, regenen)
de regenvang en in 't alg. de onbedekte,
opene ruimte in het voorportaal of de voor
oud-rom. huizen;-zal(hetrium)d
het voorportaal eener kerk, de kerkingang;
Med. een regenbad.
imps nitént, adj. later lat. (i-mpcenttens; vgl. p oe n i t é n t i e) onboetvaardig, verstokt ; — impcenitentie (spr. tie= tsie),
f. (impcenitent)a) de onboetvaardigheid, het
gebrek aan berouw.
impoli, fr. (spr. ènpoli; vgl. p o 1 i s s e er e n, enz.) ongeëfen d, ruw, bobbelig; on beleefd, grof, ongemanierd: — impolitésse,
f. de onwellevendheid, grofheid, enz.
imponderábel, adj. nw.lat. (vgl. pon dus, enz.) onweegbaar; — imponderabiliën, n. pl. (imponderabilia) Phys. on;

—

IMPOZABEL.

weegbare stoffen, b. v. licht, warmte ; — imponderabiliteit, f. de onweegbaarheid.
imponeeren, lat. (imponére, v. pon -e,
leggen, zetten, fr. imposer), eig. opleggen,
b. v. het zwijgen, enz. ; inz. indruk maken,
zich doen gelden ; achting, eerbied, gehoor
inboezemen, gebieden of vor--zamheid,n.
deren, zich van de gemoederen meester
maken, hen overweldigen ; — imponeerend of impozánt (fr. imposant), gewichtig schijnend, achting of eerbied inboezemend, indruk makend ; nadrukkelijk, gebiedend, veelbeteekenend; — imponénte, it.
Muz. gebiedend ; — impozábel, fr. (imposable) belastbaar, aan schatting onderhevig;
— imposito silentio, lat. Jur. na of met opgelegd zwijgen ; -- impozitie (spr. t =ts),
f. de oplegging, b. v. der handen bij 't inzegenen ; ook het opleggen van belastingen.
impopulair, adj. nw.lat. (vgl. pop u1 a i r) bij het volk niet bemind, den volksgeest ontberend ; moeijelijk te verstaan, boven de algemeene bevatting, te hoog voor
't volk (b. v. geschreven, gesproken) ; —
impopulariteit, f. het gebrek aan volksbelieving, de volksongunst ; onverstaanbaarheid, te hooge vlucht of te duistere, te geleerde voordracht.
imporoziteit, f. nw.lat. (vgl. p o r i ë n),
de ondoordringelijkheid, dichtheid ; het gebrek aan p o r i é n of zweetgaatjes.
importeeren, lat. (importare) vreemde
waren invoeren; iets beteekenen; uitmaken,
afdoen; van belang zijn, aangelegen zijn, b. v.
het importeert niets, er is niets aan
gelegen (verkeerdelijk zegt men wel: zich
voor iets importeeren, het moet zijn —
e m p o r t e e r e n, d. i. driftig maken, in de
bres stellen ; — impórt, in. nw.lat., de
invoer ; pl. impórten, invoerwaren ; —
importábel, adj. later lat. (importabdis,
e) invoerbaar, veroorloofd in te voeren ; -importátie (spr. tie tsie) f. nw.lat,
de invoering van buitenlandsche waren, goederen-invoer; - importtor, m. de invoerder van waren ; - important, adj.
(fr. important), gewichtig, veelbeteekenend,
aanzienlijk, van belang — importantie
(spr. tie=tsie) of fr. importance, f. (spr.
ènportáuis') het gewicht, belang, aanzien, de
waarde, invloed.
importun, adj. fr. fr. (spr. ènportí in;
van het lat. importanus, a, um) ongelegen,
lastig, bezwaarlijk, opdringend ; onstuimig;
— importuniteit, f. (lat. importunitas,
fr. importunité), f. de ongelegenheid, overlast, kwelling; het lastig vallen, overloopen ; -- importuneeren, fr. (importuner) lastig vallen, overloopen , ongelegen
komen, opdringend zijn.
impos, lat. (v. potis, vermogend, krachtig,
machtig) onmachtig, onvermogend ; zwak
— impos animi, zwak van verstand ; zich
zelven geen meester.
impozabel, impozant, enz., z. ond;
imponeeren.
;

—

IMPOSSIBEL
impossíbel, adj. lat. (imnpossibil'is, e;
fr. impossible; vgl. P0 s s i bel) onmogelijk,
ondoenlijk ; — iinpossibiliteit, f. later
lat. impossibilitas) onmogelijkheid.
Impost, m. mid.lat. (impostus; oudfr.
en provene. impost, it. -imposto, nw.it. imposta, f.) of fr . impót (spr. èhpó ; van
het lat. imponere, fr. imposer, opleggen
vgl. i m p o n e e r e n) de belasting, opbrengst,
accijns van waren ; Arch. de vooruitstekende
rand of lijst, waarop de boog van een gewelf rust (fr. imposte) --- ímposteeren
(it. impostáre), belastingen opleggen, belas;

ten ; -- impostor, m. nw.lat. (van i-mponére, i m p o n e e re n, in de beteekenis van
indruk op iemand maken, meester van zijn
gemoed worden) of fr. imposteur (spr.
én—), de bedrieger; valsche beschuldiger;
—. imposture, f. fr. (spr. ènpostuur')
het bedrog, valsch voorgeven, de bedriegerij,
veinzerij ; de belastering.
Impótens, m. lat. (vgl. potent) een
onvermogende, inz. die geene getuigenis mag
afleggen ; — impotent, adj. lat. (impótens) onvermogend, onmachtig (om vader te
worden); verminkt, gebrekkig, lam; —im-

poténtie (spr. tie tsie). f. het inannelijk onvermogen, de ongeschiktheid ter voortteling; onbevoegdheid om te getuigen; zwakte,
krachteloosheid, verstandszwakte; impoténtja conjugdlis, het onvermogen tot den bijslaap.
impractieabel,adj. nw.lat. (vgl. p rak t ij k, enz.) ondoenlijk, onuitvoerbaar; ook
onbegaanbaar, waar niet door te komen is;
moeijelijk te behandelen ; wonderlijk in den
omgang, ouverdragelijk.
impr2egneeren, nw.lat. (vgl . p rag n a n t) bezwangeren, bevruchten ; Chem.
doorweeken, doortrekken, oplossen, verzadigen, eene stof met de atomen, met de zout
een ander ligchaam be--deltjs,nz.va
laden ; — impreegnátie (spr. t ts), f.
de bezwangering, bevruchting; de oplossing,
verzadiging, b. v. van het water met zout,
enz. ; — impraegndtor, m. Jur. de bezwangeraar.
Imprsesciéntie (spr. t is), f. nw.lat.
(vgl. p r w sc i e n t i e) het niet-voorafweten
imprseseriptibel, adj. nw.lat. (vgl.
p r w s c r i b e e r e n) onverjaarbaar ;— improeseriptibiliteit, f . de onverjaarbaarheid.
impreceeren, lat. impreciiri, eig. in
't alg. iemand iets toewenschen, v. precdri,
bidden, toewenschen) verwenschen, vervloeken; — imprec^tie (spr. t ts), f. (i.mprecatio) de verwensching, de vloek.
imprenábel, adj . fr. (imprenable; spr.
èn—; v. prendre, nemen — lat. prendre,
prehendére, vatten, grijpen) onneembaar, onwinbaar, b. v. eene vesting.
Impresario, m. it. (spr. s z) (van
impréndere, ondernemen, imprésa, onderneming) een ondernemer, inz. opera-ondernemer in Italië.
-

(

IMPROPRIE.
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impreseriptíble , adj . fr., z. i ml€ rwscriptibel.

imprimeeren, lat . (imprimëre ; van
premere, drukken) indrukken, indruk maken,
opdrukken, inprenten, inscherpen; drukken,
}0. V. een boek, enz.; — imprimtitur, eig. het
worde gedrukt ; als subst . het imprimátur, de vergunning of de goedkeurende handteekening van den c e n s o r voor den druk
van een boek ; ook de op de drukproef geschrevene toestemming des correctors tot
afdrukken van een blad ; — imprimer1e, f. fr. (spr. èn—) de boekdrukkerij,
drukkerij ; — imprimeur, m. een drukker, boekdrukker ; — imprimure, f. fr.
(spr. énprimuur') Pict. het gronden, het aan
grondkleuren ; — impréssum,-legndr
lat., of fr . imprimé, n. (spr. ènprimé)
iets Bedrukts, een gedrukt blad, boek, enz.;
-- impressie, f . (lat. impressio) de opdrukking, inprenting, inwerking ; de indruk,
aandoening, invloed, ook z. v. a. i m p r im u re ; — impressibiliteit, f. ontvangbaarheid, vatbaarheid voor indrukken;
— impressief, adj. (fr. impressif), indrukmakend, krachtig.
impro t ábe1, adj lat. (impi obabil-is, e,
vgl. probabel, ond. probeeren) onwaarschijnlijk, onbewijsbaar, verwerpelijk; —improbabiliteit, f nw.lat. de onwaar
-schijnlked.
improbeeren, lat . (improbdre) misbillijken, laken, verwerpen, afkeuren ; -improbátie (spr . t ts), f. (improbatio)
de misbillijking, afkeuring.
Improbiteit, f . lat. (improbitas; vgl.
p r o b i t e i t) de oneerlijkheid, onrechtzinnigheid, slechtheid, laagheid.
improductief, adj. nw.lat. (vgl. productief ond. produceeren) niet voort
onvruchtbaar, schraal; — im--brengd,
productiviteit, f. gebrekkige of ontbrekende teelkracht, onvruchtbaarheid.
improfitabel , adj. (van het fr. prortable, vgl. profijt), onvoordeelig, niet opbrengend.
Impromptu, n. fr. (ènprontsi; van 't
lat. in prompte, d. i. in gereedheid ; vgl.
pro m t) iets, dat zonder voorbereiding, voor
de vuist is gemaakt, eene snel opgevatte,
zinrijke gedachte, fijne, schrandere scherts
of inval, extempore; soms ook een onverwacht, onvoorbereid partijtje, feest, maal, enz.
Improportie, f. nw.lat. (vgl. proportie) de wanverhouding, onevenredigheid; — geïmproportioneerd, adj. onevenredig
,

Impropriátie (spr. t ts), f. nw.lat.
(vgl. proprius, enz.) Jur. eig. toeëigening;
beleening met kerkelijke goederen; eene door
een' leek te vergeven prove.
improprie, adv. lat. (vgl. proprius, enz.)
oneigeni,lijk , beeldsprakig, verbloemd ; —

improprieteit, f. (impropriétas) de oneigentlijkheid, het oneigentljke in uitdruk
-kinge.
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Improvidén.tie, f. later lat. (improvidentia, vgl. providentie) gebrekkige of
ontbrekende voorzorg, onvoorzichtigheid; —
improvisus, a, um, lat. (van providi re, vooruitzien) onverhoeds, onverwacht ; — ex improviso, onvoorziens, onverwacht, onvermoed; — improvizeeren, it. (improvis fi re, fr. improviser) onvoorbereid of voor
um-.
de vuist dichten of redevoeren;
provisáde (spr. s=z); (it. improvisáta)
of improvizátie (spr. t=ls), f. barb. lat.
een onvoorbereid, voor de vuist gemaakt gedicht, zulk eene redevoering, enz. ; ook onverwachte snedige antwoorden ; -- improvisátor, it. improvisatóre, of fr. improvisateur (spr. ènprowizat4í r) m. een
onvoorbereid spreker, zanger, inz. iemand,
die voor de vuist een gegeven onderwerp
in dichtmaat behandelt; f. improvisatrice, fr. (spr. énprowizatriés', en it. (spr.
iernprowizatriétsje) eene vrouw, welke die
gave bezit.
imprudent, adj. lat. (imprifdens; vgl.
prudens) onvoorzichtig, onbezonnen, onbedachtzaam; als adverb. ook imprudénter ;
--- imprudéntie (sp r. t ts), f. (imprudentia) de onbezonnenheid, zorgeloosheid,
onachtzaamheid, onvoorzichtigheid.
impubéres, p1. lat. (vgl. pubes, enz.),
Jur. onmanbaren, onhuwbaren, knapen tot
volle 14, meisjes tot volle 12 jaren; —
impuberteit, f. nw.lat. de onmondig
heid, onmanbaarheid.
impudént, adj. lat. (impcdens, van
pudrre, zich schamen) onbeschaamd, schaam teloos; onzedig, onkuisch; — impudentie (spr. t=ts), f. de onbeschaamdheid,
schaamteloosheid ; — impudiciteit, f.
nw.lat. de schaamteloosheid; onkuischheid,
ontucht.
impugneeren, lat. (impugnf re, van
pugni re., vechten, pugna, gevecht) bestrijden, bevechten, bekampen, met gronden of
bewijzen aantasten ; — impugn tie (spr.
t ts), f. de bestrijding, aantasting, wederstreving.
impuissant, adj. fr. (spr. ènpwiessán)
z. V. a. impotent; — impuissance,
f. (spr. —sáns'), z. v. a. impotentie.
Impuls, m., of impulzie, f. lat. (impulsus, impulsie; van impellére, aandrijven)
de aandrift, stoot, aandrang, de opwekking,
aansporing, beweeggrond; -- impulzeeren, nw.lat. aandrijven, aanprikkelen, opwekken ; — impulzief, adj. aandrijvend,
opwekkend; — impulsorif les (scil. litterae)
aansporings- of opwekkingsschrijven, waarbij
een hooger gerechtshof bij een lager op
spoed in de behandeling eener rechtszaak
aandringt.
impune, adv. lat. (van poeha, straf, punire,
straffen) ongestraft, straffeloos; — impuniteit, f. (lat. impun)tas) ongestraftheid,
straffeloosheid, het uitblijven der straf.
—

.

Impuriteit , impurismus, impurist, z. ond. impuur.

imputeeren, lat. (imputdre) toerekenen, wijten, de schuld geven, te last leggen, toeschrijven — imputábel, adj.
nw.lat. toerekenbaar ; — imputabiliteit, f. toerekenbaarheid; — imputátie (spr. tie=tsie), f. (later lat. imputatie)
de toerekening, aanrekening telastlegging
eener misdaad; de ophefiing, vereffening
van wederzijdsche vorderingen ; — imputatief, adj. (later lat. irnputativus a, um),
toerekenend, eene beschuldiging bevattend.
imputrescíbel, adj. nw.lat. (vgl. p ut r e s c e e r e n) onverrotbaar, vrij van bederf;
— imputreseibiliteit, f. - de onverrotbaarheid.
impuur,lat. impurus, a, urn; vgl. puur),
onrein, onzuiver, onkuisch; — impuriteit,
f. (impur).'tas) de onreinheid, onzuiverheid,
onkuischheid ; — impurísmus, ni. nw.
lat. de taalverontreiniging, taalvermenging,
taalverbastering (vgl. p u r i s m u s) ;— impurist, m. een taalverbasteraar, z. purist.
in (waarvoor in samenstellingen vóór 1
I1, vóór b, m en p im, vóór r ir staat)
is 1) eene onscheidbare lat. en roman. ontkennende voorlettergreep, z. v. P.
het ned. on –, drukt gevolgelijk opheffing
of gebrek of doorgaans het tegendeel uit
van het begrip des woords, waarvoor het
geplaatst is; b. V. admissibel, inadmissibel; discreet, indiscreet; liquide,
illiquide; modest, immodest; possibel, impossibel; rationeel , irrationeel, enz. (Mocht 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 nederl. vert.
de lettergreep o n) ; — 2) een lat. en it.
voorzetsel, dat in 't algemeen in, over, op,
aan, bij, tegen, enz. beteekent, b. v. i llideeren, impugneeren, inciteeren, inclineeren, induceeren, enz. Geheele
zegswijzen met het voorz. in, b. v. i.n agone,
zijn, in defectu, in duplo, in (idem, in om nem eventurn, vindt men in den regel niet
onder i n, maar onder het eerste of tweede
daarop volgende woord.
inabordábel, adj. fr. (inabordable, vgl.
a b o r d e e ren) ontoegankelijk, ongenaakbaar,
b. v. eene kust.
in abrüpto necessiti tis, lat., z. ond. ahrumpee ren.
Inabstinéntie (spr. tie=tsae), f. nw.
lat. (vgl. abstinentie) de ononthoudzaamheid, het gebrek aan onthouding.
in abstracto, z. ond. abstraheeren.
inacceptabel, adj. nw.lat. (vgl. acc e p te e r e n) onaanneembaar, onaannemelijk.
inaccessibel, adj. later lat. (inaccessitilis, e; vgl. acces, enz.) ontoegankelijk,
ongenaakbaar; — inaccessibiliteit, f.
de ontoegankelijkheid.
inaccommodábel, adj. nw.lat. (vgl.
a c c o m m o d e e r e n) niet bij te leggen, onvereffenbaar.
;

INACCORDABEL

--

inaccordábel, adj. fr. (vgl. a c c o o r d,
enz.) onvereenigbaar.
inaccuraat, adj. nw.lat. (vgl. accuraat) onnaauwkeurig, slordig.
. Inactie (spr. t=ts) of inactiviteit,
f. nw.lat. (vgl. a c t i e, enz.) de onwerkzaamheid, onbedrijvigheid, rust, traagheid, werkeloosheid; — inactief, adj. onwerkzaam,
ledig, in rust.
inadeequaat, adj. nw.lat. (vgl. a d wqueeren, enz.) ongelijk, niet passend.
inadmissíbel, adj. nw.lat. (vgl. a dm i t t e e re n), onaannemelijk; niet ontvankelijk, niet toe te laten.
Inadverténtie (spr. tie=tsie) f. nw.
lat. (van advertére, ergens heen richten, inz.
den geest, opmerken) de onachtzaamheid,
achteloosheid, nalatigheid, zorgeloosheid, het
verzien.
inaequaal, adj. lat. (inmquális, e; vgl.
a qu a a 1) ongelijk, onderscheiden, oneffen;
— inoequaliteit, f. de ongelijkheid.
ineestimábel, adj. lat. (inastimabilis,
e; vgl. w st i m e e r e n, enz.) onschatbaar;
incestimabiliteit, f. de onschatbaarheid.
in aetérnum, lat., z. ond. w t e r n u s.
inaffábel, adj. nw.lat. (vgl. a f f a bel)
onspraakzaam, onvriendelijk, terughoudend,
ongezellig ; — inaffabiliteit, f. de onspraakzaamheid, terughoudendheid, ongezelligheid.
Inaffeetátie (spr. tie tsie) f. nw.lat.
(vgl. a f f e c t e e re n, enz.) ongedwongenheid,
losheid.
in agdne, z. ond. agonie ; — in albis,
z. ond. albus.
inaliënãbel, adj. nw.lat. (vgl. a l i ën e e r e n, enz.) onvervreemdbaar; — inaliënabiliteit, f. onvervreemdbaarheid.
inalliábel, adj. fr. (inalliable; vgl. al1 i ë e r e n) onvereenigbaar, onvermengbaar;
— inalliabiliteit, i. barb.lat., de onvereenigbaarbeid.
inalterábel, adj. nw.lat. (vgl. a 1 t er e e r e n) onveranderlijk; onverderfelijk :inalterabiliteit, f. de onveranderlijkheid.
in ambiguo, z. ond. a m b i g e e r e n.
inamicaal, adj. nw.lat., onvriendschappelijk.
Inamoráto of innamoráto, m. it.
lat. amor, liefde) de verliefde,
(van amóre
minnaar, vrijer.
inamovíbel, adj. nw.lat. (vgl. am ov e e re n) onafzetbaar, onherroepelijk; — inamovibiliteit, f. de onafzetbaarheid van
ambtenaren.
in angustiis, z. ond. angustus.
Inanimátie (spr. t ts) f. nw.lat.
(vgl. a n i m e e re n) onbezieldheid, levenloosbeid; -- geïnamineerd, adj. onbezield,
levenloos, onopgewekt.
Inaniteit, f. lat. (inanitas, van inánis,
e, ledig, ijdel) ijdelheid, nietigheid ; -- inanítie (spr. t ts) f. nw.lat. (van 't lat.
inanire, ledigen) eig. de lediging; de krachteloosheid, afgematheid, uitputting door ge-
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brek aan voedsel; Theol. de toestand der
vernedering van Christus; -- inanitie–kuur, de hongerkuur.
in antecéssum, z. ond. a n t e c e d e e r e n.
inappellábel, adj. nw.lat. (vgl. app e l l e e r e n, enz.) tot beroep op eene hoogere rechtbank niet geschikt, niet gewichtig
genoeg, niet bevoegd.
Inappeténtie (spr. tie—tsie) f. nw.lat.
(vgl. a p p e t e n t i e) het gebrek aan eetlust,
de afkeer.
inapplicabel, adj. nw.lat. (vgl. app l i c e e r en) niet aanwendbaar, ontoepasselijk ; — inapplicabiliteit, f. de aan wendbaarheid, ontoepasselijkheid; — inapplicatie (spr. t ts) f. de nalatigheid,
traagheid, het verzuim.
inapprehensíbel, adj. later lat. (inapprehensibilis, e; vgl. a p p r e b e n d e e r e n)
onbegrijpelijk, onvatbaar.
inappretiabel (spr. t ts) adj. nw.lat. (vgl. a p p r e t i ë e r e n) of fr. inappreciáble, onschatbaar.
Inaptitude, f. fr. (vgl. aptitude)
ongeschiktheid, onbeholpenheid.
in armis, z. ond. a rm a.
inartieulé, fr. (van 't later lat. inarticulátus; vgl. articuleeren) of on geart ic u le erd, adj. niet geleed; onduidelijk,
onverstaanbaar uitgesproken.
inattént, adj. nw.lat. (vgl. attendeeren, enz.) onoplettend, onachtzaam, nalatig,
zorgeloos; — inatténtie (spr. tie tsie)
f. de onoplettendheid, onachtzaamheid.
inaudibel, adj. lat. (inaudibilis, e, van
audfre, hooren) onhoorbaar; — inaudiet
(lat. inauditus, a, um) ongehoord ; zonder
rechterlijk verhoor (b. v. veroordeelen).
inau.gureeren, lat. (inaugurare, eig.
met inachtneming der a u g u r i ë n, z. aid.,
inwijden) plechtig inwijden, instellen, bevestigen ; — inauguraal geschrift, inaugurale dissertatie of disputatie
(spr. tie tsie) f. een inwijdingsgeschrift,
geleerde verhandeling, welke op hoogescholen die gene moet schrijven en verdedigen,
die eenen graad wil verkrijgen ; — inaugurátie (spr. t ts) f. (inauguratie) de
inwijding, plechtige bevestiging in eene waar
-dighe.
inaureeren, lat. (inauráre, v. aurum,
goud) met goud overdekken, vergulden : —
inaurátie (spr. t=ts) of inauratuur,
f. nw.lat. de vergulding; Med. de vergulding der pillen, de overtrekking der pillen
met goudschuim ; — inaurátus, a, um, adj.
verguld ; pilfclae inaurdtae, vergulde pillen.
in barbarn, z. barba; — in bianco, z.
blanc; — in bona pace, z. pax; -- in
bonis, z. ond. bonus; in brevi, z. ond. brevis.
Inca, Inka, m. titel der oude koningen van Peru en der prinsen van den bloede,
eer de Spanjaarden dat land veroverden en
verdierven.
incalculábel, adj. nw.lat. (vgl. calculus, enz.) onberekenbaar.
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in calculo, z. ond. calculus.
lat. (incalescére; vgl.
c a l e see e r e n) verwarmen, verhitten ;incaleseéntie (spr. t = ts) f. nw.lat., de
verwarming, verhitting.
ineamereeren, nw.lat. (vgl. camera)
inkameren, bijtrekken ; met de pauselijke
kamergoederen vereenigen, daarbij inlijven ;

incalesceeren,

-- incamerátie (spr. t ts) f. de intrekking, inlijving van een goed met de pauselijke kamergoederen.
incamineeren of liever ineammineeren, it. (incamminare, van cammino,
weg, gang; vgl. c h e m i n) aan den gang
maken ; aanleggen, op touw zetten ; — ineamminátie (spr. t=ts) f. de inleiding,

—
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incasseeren, ital. (incassare, v. cassa,
kas, insluiting, enz.; vgl. cassa) . 1) in een
raam zetten, omzetten ; 2) geld ontvangen,
innen ; — incásso, n. Kmt. de inning
van gereed geld.
incastelleeren, it. (vgl. caste 1) bevestigen, omwallen ; — incastelldtie
(spr. tie tsie) f. barb. -lat., de omwalling,
ommuring ; bevestiging.
in casu, in casum, enz., z. ond. casus;

— in rasurn contraventiönis, z. c o n t r av e n t i e; — in casum necessitl tis, z. n ee e s s i t e i t; --- in casum succumbentiae, z.
ond. succumbeeren.

in causa, z. causa.
incaute, adv. lat. (vgl. caute) onbehoed-

aanlegging.

zaam, nalatig.

incandesceeren, lat. (incandescére,
v. candescfre, blinkend wit worden, gloei
worden, v. candére, blinkend wit zin,-jend
gloeijen) wit worden ; gloeijend worden, ontgloeijen; -- incandescéntie (spr. t =ts)
f. nw.lat., het witgloeijen, de witgloeijendheid.
- incanteeren, lat. (incantl re, eig. toezingen, v. cantiire, zingen, herhalingswoord,
v. canére, zingen)) betooveren, bezweren; —
incantátie (spr. t ts) f. (incantatio) de
betoovering, het bezweringsformulier der toovenaars — ineantátor, m. de toovenaar.
ineapábel, adj. fr. (incapable ; vgl.
capable) onbekwaam, ongeschikt, onnut;
— incápax, adj. lat., ongeschikt, onvermogend; — ineapaeiteit, f. nw.lat., de
onbekwaamheid, enz.
in capita, z. ond. caput.
incarcereeren, nw.lat. (vgl. career) inkerkeren, opsluiten, gevangen zetten, in hechtenis nemen ; Chir. inklemmen (van breuken'; — incarceraat, m. een gevangene,
gekerkerde, opgeslotene; -- incarcerátie
(spr. t=ts) f. de ankerkering, opsluiting;
Chir. de inklemming, b. v. van eene breuk

Ineendium, n. lat. (v. incend ére, in
brand steken, aansteken) brand; oneig. de
vlam des oproers; — ineendiarius, m.
een brandstichter; oproermaker; — ineensie, f. (lat. ineens(e) de ontsteking,
invlamzetting, brand ; — incenseeren,
it. (incensa're, V. inenso, wierook, en dit v.
't lat. incensum, iets ontstokens, mid lat. wie
wierook, bewierooken;-rok)benmt
— g e ï n c e n s e e r d, adj. bewierookt ; -incensátie (spr. t=ts) f. barb.lat., het
bewierooken in de R. Kath. kerk; --- incensarium of incensorium, n. mid.lat. het wierookvat.
incentief, adj. lat. (incentivus, a,
um, van incin re, aanheffen), eig. aanhef fend, den toon aangevend ; oneig. prikkelend, opwekkend; — incentief, n. (lat.
incentivuum) een prikkelend of aanzettend

—

;

(incarceratio herniae).
ineardinátie (spr. t=ts) f. nw.lat. (v.
incardináre) de overdraging van 't beheer
eener kerk aan een' vreemden geestelijke:

clericus incardiniitus; ook de verkiezing tot
kardinaal (z. ald.).

incarneeren, nw.lat. (van caro, gehit.

middel.

Incéptie (spr. t=ts) f. lat. (inceptio,
van incipére, aanvangen) de aanvang, - het
begin, de onderneming; — ineeptief, adj.
nw.lat., aanvangend, het begin of den aan
aanduidend.
-vang
incereeren, lat. (incerdre, v. Gera, was)
met was overtrekken of vermengen ; —
ineeratie, f. nw.lat. het overtrekken met
was, de vermenging met was; ook de ver
droge stof met eene vloei -mengi r
aan de dichtheid van was.
-stof,
incessamment, adv. fr. (spr. ènsessamá)t)

carnis, vleesch) met vleesch bekleeden ; tot

onophoudelijk; zonder verwijl, dadelijk.

vleesch maken; nieuw vleesch krijgen ; —
incarnantia (spr. t ts) n. pi. Med.
vleeschmakende middelen, die het groeijeu
van het vleesch bevorderen ; -- inearnadín, adj. fr. (spr. ènkarnadèn) bleekrood;
— incarnaat, adj. vleeschkleurig, hoogrozerood ; bij de verwers hoogrood (niet
vleescbkleurig) ; -- incarnaat, n. Piet.
de kleuring pan bet vleesch, de vleeschtoon ; — incarnatie (spr. t=ts) f. de
vleeschwording, menschwording van Christus, de aanneming van een menschelijk lig
-cham;—inrtef,dj.Mvlschverwekkend, vleeschmakend.
Ineartáden,f.pl.fr., beleedigende, moed
streken, opzettelijke beschimpingen. -wilge

Incestus, m. (v. castus, rein, kuisch)
de bloedschande, de vleeschelijke gemeen
bloedverwanten, met-schapmetzodnig
welke het huwelijk wegens den graad der
maagschap verboden is ; — incesteeren,
bevlekken, schenden ; — incestueus, adj.
nw.lat. (fr. incestueux) bloedschendig.
Inch, n. eng. (spr. intsj; angels. ice,
duim, indsa, ons, v. 't lat. uncia, een twaalfde
deel, vgl. o n s) een gewicht. pond
trooisch of 0,0311 kilo; eerre lengtemaat
een duim !12 eng. voet of 0,0253
meter.
inchoatief, adj. lat. (inchoativus, a,
um, van inchodre, aanvangen) aanvangend,
inleidend ; verba inchoatïva, z. verbum;

INCIDENT
-- inchoative, f. nw.lait., de inleiding,
het begin.
incidént, adj., of als adverb. incidénter,
lat. (van incidére, invallen, opvallen, voorvallen, enz.) toevallig, bij gelegenheid; —
incidént, n. of incidentie (spr. t ts)
f. het voorval, toeval, de bijkomende zaak;
de invalling, aanraking; — incidéntiehoek, Geom. en Opt. de invalshoek, in
tegenst. van reflexie -hoek (z. aid.); —

incidit in Scyllam qui vult vitáre Chard bdim, lat. sprw.: wie de Charybdis wil vermijden, valt in de Scylla, d. i. van kwaad
tot erger komen, uit den regen in den drop
geraken ; — incidenteeren, barb.lat.
(fr. incidenter) bijzaken inmengen, zwarigheden maken; — incidentarius, m.
een zwarigheidmaker, de rechtsvertrager, hij
die zwarigheden omtrent bijzaken opwerpt;
— incidenten (spr t—ts) 1) (fr. incidents) pl. tusschengevallen. tusschenhandelingen, bijkomende zaken.
incidentie, of incidenten, 2) pl. lat.
(van inci dere, insnijden, verdeelen ; vgl. i ne i z i e) Med. insnijdende middelen, genees
verdikte-midelntovbarkgn
vochten.
incinereeren, nw.lat (van einis, genit. cinéris, aseb) Chem. tot asch verbranden; — incineratie (spr. t=ts) f. de
verbranding tot asch, ook het bestrooijen met
asch als toeken van rouw of boetedoening.
incipiëeren, lat. (incip re ; vgl. i nc e p t i e) aanvangen; --- ineipiént, m.
(incip)ens) een aanvanger, beginnaar, leer
ling — incipiomniet, m. nw.lat. de
eeuwige beginner, de alles- en nietsdoener.
in circa, nw.lat., ongeveer, omtrent.
Incisorium,incisum,z.ond. i n c i z i e.
inciteeren, lat. (incitdre, v. citáre, snel
bewegen, drijven, versterkingswoord van
ciëre, in beweging zetten) aandrijven, opwekken, aansporen, prikkelen, aanmoedigen,
aanvuren ; opruijen ; — ineitabel, adj.
nw.lat., opwekbaar, prikkelbaar, kitteloorig;
— incitabiliteit, f. prikkelbaarheid der
levenswerkzaamheid — ineitamént, n.
lat. (incitaméntum) de prikkel, het opwekkend
middel ; — incitantia, n. p1. (v. den
sing. incitans) Med. opwekkende middelen,
die de levenswerkzaamheid verhoogen ; —
incitatie (spr. tie=tsie) f. (lat incitatio)
aanzetting, aansporing, prikkeling; opruijing;
— ineitatief, adj. nw.lat., aanzettend,
aandrijvend, opruijend.
inciviel, adj. lat. (incivilis, e; vgl. civiel, ond. eivis) onbeleefd, onhoffelijk, grof,
lomp, ruw, onaardig, onbevallig; — ineiviliteit, f. (incivilitas) de onbeleefdheid,
enz., het boersch gedrag; — incivismus,
n. nw.lat., gebrek aan burgerzin, aan burgerdeugd, onburgerlijkheid.
Incizie, f. iat. incisto, van incidére, en
dit van caedére, snijden, houwen) de insnijding, snede; — incizief, adj. nw.lat., insnijdend, allengs invretend, bijtend, verdeelend,
;

;
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verdunnend; incizuur, f. (lat. incisilra)
eene gemaakte insnede ; Med. uitholling aan
een beenderrand of aan kraakbeenige deelen;
ineisorium, n. het mes tot lijkopeningen, ontleedmes ; ook de tafel tot het ontleden; — incisum, n. lat., eene insnedo;
inschuifcel, tusschenzetsel.
Inelamatie (spr. t ts) f. later lat.
(inclamatio, van inclamndre; aanroepen) de
aanroep, aanroeping.
Inelamátie (spr. t—ts) f. later lat.
(inclamatio, van iniclamáre, aanroepen) de
aanroep, aanroeping.
Inclavatie (spr. t ts) f. nw.lat. (van
't mid.lat. inclavPre, v. 't lat. clavus) spijker,
nagel; vgl. enclaveeren), z, V. a. 't gr.
gornphosis.
inclaveeren, z. e n c l a v e e r e n.
Incle, n. eng. (spr. ink'l) ongebleekt,
grof garen, garenband, wollenband.
Incleméntie (spr. t— ts) f. lat. inclementia ; vgl. c 1 e m e n t i e) ongenade, onvriendelijkheid, hardheid, ruwheid, gestrengheid.
inclineeren, lat. (inclindre, v. Clint re,
neigen, gr. klinein) eene neiging tot iets
hebben, tot iets genegen zijn; neigen, overhellen ; — inclinant, adj. (lat. inclz-eans) zich neigend, overhellend; — inelinanten, m. pl. aanhangers van eerre
partij, inz. geioofssecte; — inclinátie (spr.
t ts) f. (lat. incl,inat)o) de neiging, helling,
ook de hellingshoek, b. v. der magneetnaald;
de geneigdheid, liefde ; het geliefde voor
geliefde ; — inelinatorium,-werp,d
n. nw.lat., een werktuig om de helling van
de magneetnaald te bepalen; de stoel voor
oude en gebrekkige geestelijken in 't koor
der kerk ; — incliner, m. eng. (spr. inklainer) een zich naar het zuiden neigende
zonnewijzer.
includeeren, lat. (includére, v. claud ére, sluiten ; vgl. c 1 nu de e re n) insluiten,
omgeven, in zich bevatten ; — ineluzie,
f. (inclusio) de insluiting, het saamgevatte;

inclusi o untus nn on statim est exclusi o alter)us, lat., de insluiting van 't eene brengt
niet steeds de uitsluiting van het andere
mede; — ineluzief, adj., als adv. ook inclusïve, afgek. incl., nw.lat., ingesloten, mede gerekend; met insluiting, het tegengest. van
e x e 1 u z i e f; — inclusum, n. lat., het
ingeslotene, nevensgaande, bij- of inliggende.
in coena bommi, lat , de naam eener pauselijke bulle, die den banbliksem uitschiet op
allen, die de r. kath. kerk niet aankleven;
zoo gebeeten naar de beginwoorden : in het
avondmaal des Heren.
ineoëreíbel, adj. nw.lat. (vgl. c o ë rc e e r e n), ontembaar, onbedwingbaar, onhoudbaar, niet op te sluiten, niet samen te
drukken ; — incoërcibiliën, n. pl. Phys.
onopsluitbare ligchamen , b. v. lichtstof,
warmtestof ; — ineoëreibiliteit, f. de
onopsluitbaarheid, onbedwingbaarheid.
ineogitánt, adj. lat. (incog)'tans, van
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cogitire, denken; vgl. cogiteeren) onbedachtzaam, onoverlegd ; — ineogitantie
(spr. tie tie) f. lat. (incogitantia) onbedachtzaamheid, onbezonnenheid, zorgeloos
ineogitata, n. pl. toevallen,-heid;—
voorvallen, waaraan niemand gedacht heeft.
incognito, adv. it. (spr. ienkónjito; van
't lat. incognitos, onbekend, heimelijk, onder
vreemden naam; ook wel naamverbergend;
— incognito, n. als subst. de onbekendheid, de naams- of standverberging.
incoheerént, adj. lat. (vgl. e o h wr e e r e n) onsamenhangend, los, niet behoor
verbonden ; — ineohoeréntie (spr.-lijk
t =ts) of ineohtezie, f. gebrek aan samenhang, onverbondenheid, eene zaak zonder samenhang, verwarde zaak.
Incolaat, n. of incolaatsrecht (lat.
incoliitus, van incoli re incolÉre, bewonen,
incóla, inwoner) z. v. a. i n d i g e n a a t.
Incolumiteit, f. lat. (incolumitas, v.
incolumis, columis, gezond, ongedeerd) de volkomen gezondheid, welstand, onverzeerdheid,
welbe Rv aardheid.
incombustíbel, adj. nw.lat. (vgl.
c o m b u r e e r e n, enz.) onverbrand, aar;
incombustibiliteit, f. de onverbrand
-barheid.
incomestibel, adj. nw.lat. (vgl. c om e s t i b e l) niet eetbaar.
incommensurbe1, adj. nw.lat. (vgl.
commensurabel) onderling onmeetbaar,
geene gemeene maat hebbende; — ineommensurabiliteit, f. de onderlinge onmeetbaarheid.
Incomminátie (spr. t =ts) f. nw.lat.
(vgl. c o m m i n a t i e) de bedreiging niet de
straf des bans.
incommiselbel, adj. later lat. (incommiscibilis; vgl. commisceeren) onvermengbaar.
incommode, lat. (incommódus, a, um;
vgl. commodus) ongemakkelijk, lastig, bezwaarlijk, onverdrageliajk; — incommÓdum, n. het nadeel, bezwaar; — incommoditeit, f. (lat. incommoditas) de
ongemakkelijkheid, ongelegenheid, last, overlast, het ongemak; -- incommodeeren,
lastig zijn of allen, plagen, hinderen, verontrusten ; zich incommodeeren, zich
bemoeijen, zich moeite of ongelegenheid aandoen ; — ineommodant, adj. lastig, bezwarend.
in comm -uni, z. ond. c o m m u n.
incommunicábel, adj. nw.lat. (vgl.
c o m m u n i c e e r e n, enz.) onmededeelbaar,
wat zich uiet laat mededeelen ; terughoudend, geheim, stug — ineommunieabiliteit, f. de onmededeelbaarheid.
incommutábel, adj. lat. (incommutablis; vgl. c o m m u t e e r e n) ; •— onveranderliajk — incommutabi iteit, f. onveranderlijkbeid, niet-ontzetbaarheid van eene
bezitting.
incomparábel, adj. lat. (incomparabilis ; vgl. c o m p a r e e r e n 1)) onvergelijk-

=

;

;

IN CONCINNITEIT.
baar, onvergelijkelijk, voortreffelijk ; —

in-

comparabiliteit, f. onvergelijkbaarheid,
onvergelijkelijkbeid ; voortreffelijkheid ; —

incomparabilia, n. pl. Gram. bijvoegelijke naamwoorden, die de trappen van
vergelijking niet aannemen (vgl. comp aratie en comparativ us).
incompatibel, adj. fr. (incompatible;
vgl. c o m p a t e e r e n) niet overeen te brengen, onvereenigbaar; — incompatibiliteit, f. de onvereenbaarheid, b. v. van twee
bedieningen, ambten ; niet - overeenstemming
van karakters, enz.
incompensábel, adj. nw.lat. (vgl.
compenseeren, enz.) onvergoedbaar; —
incompensabiliteit, f. de onvergoedbaarheid.
incompeteeren, nw.lat. (vgl. c o mp e t e e r e n, enz.) onbevoegd, ongeldig, onwettig; — incompeténtie (spr. tie
tsie) f. de onbevoegdheid; ongeldigheid; ontoereikendheid, ongeschiktheid ; incompetentia termini, ongeschiktheid, onvoegzaamheid,
ondoelmatigheid van den bepaalden tijd (b. v.
in kerkelijke of geestelijke vacantiën).
incomplaisant, adj. fr. (spr. ènkohplèzán; vgl. complaisant) ongedienstig,
onwellevend ; — incomplaisanee, f.
(spr. —sáns'), ongedienstigheid.
incompleet, adj. lat. (incomplétuus, a,
urn; vgl, compleet) onvoltallig, onvolledig; incomplete grootheden, Math.
zulke, die uit geene bijzondere, door samentelling, aftrekking, enz. verbondene deelen
bestaan en door een enkel teeken, b. v. a,
x, enz. aangeduid worden.
ineompléx, nw.lat. (z. c o m p 1 e c t e er e n, enz.) niet samengesteld, enkelvoudig.
incomprehensíbel, adj. lat. (incomprehensib)lis ; vgl. co m p r e h e n d e e ren,
enz.) onbegrijpelijk ; — ineomprehénsie, f. gebrek aan vatbaarheid, aan bevat
incomprehensibi--tingsvermou;—
liteit, f. nw.lat., onbegrijpelijkheid.
incompressíbel, adj. nw.lat. (vgl.
co m p r i me e ren) orsamenpersbaar, niet sa
te drukken ; — incompressibili--men
teit, f. onsamenpersbaarheid.
in concéntu, lat. Jur. in samenstemming,
eenstemmig.
inconceptíbel, adj. nw.lat. (vgl. eo ncipiëeren) onbegrijpelijk.
inconeessíbel, nw.lat. (vgl. concede e re n, enz.) onvergunbaar, niet toe stemmen.
inconeevable, adj. fr. (spr. ènkons'
wabl'; van concevoir, begrijpen, van 't lat.
concipére) onbegrijpelijk.
ineoneiliábel, adj. nw.lat. (vgl. c o nc i l i ë e re n) onvereenigbaar, niet te vereffenn, onverzoenbaar.
inconcinniteit, f. lat. (inconcinnitas,
van inconcinnus, a, um, ongepast, kwalijk
saamgevoegd; vgl. concinnus) de ongepast
verkeerde samenvoeging, onbehoorlijk--heid,
held, inz. der rede.

INCONCLUZIEF
inconcluzief, adj. nw.lat. vg1. conc l u d e e r e n) zonder sluitrede, zonder bewijskracht.
inconcóet, adj. nw.lat. (van concoquére, verteren, v. coquuére, koken) onverteerd; oneig. onverarbeid, onbewerkt, ruw;
— inconcóetie (spr. t=ts), f. de gebrekkige vertering, onrijpheid, ruwheid.
in concreto, z. eonereet, ond. eonCresceeren.
incondensábel, adj. nw.lat. vgl. Concl e n s e e r e n, enz.) onverdichtbaar, niet tot
kleiner volumen te brengen; — inCOndensabiliteit, f. de onverdichtbaarbeid.
Inconduite, f. fr. (spr. ènkondwiét';
vgl. conduite) een onverstandig of ongepast gedrag, wangedrag.
incon féssus, -m. nw.lat. (vgl. confessie,
enz.) Jur. een niet-bekennende.
Inconfidénten, m. pl. nw.lat. (vgl.
c o n f i d e e r e n) Jur. verdachte personen ; -ineonfidentie–tribunaal, de recht
kennisneming van zulke personen.-bankter
inconfórm,adj. nw.lat. (vgl. c o n f o r m),
ongelijkvormig, niet overeenstemmend; —
inconformiteit, f. ongelijkvormi„lleid.
incongela el, adj. lat. (incongelabilis;
vgl. CO n g ei ee ren) onbevriesbaar.
incongrc-us, a, um, adj., als adverb. incongrue, lat. of ineongruént (lat. incongruens) vgl. e o n gr u u s, enz.) niet overeenstemmend, ongepast, ongeschikt, onregelmatig, onvoegzaam; — incongruentie pr.
t=ts) (later lat. incongruentia) of ineongruiteit, f. nw.lat., de niet-overeenstemming, ongepastheid, ongerijmdheid, onhebbelijkheid ; fout, misslag (tegen de taal.)
ineonnéx, adj. later lat. (inconnéxus,
a, um; vgl. connecteeren, enz.) onsamenhangend, onverbonden; — inconnexiteit, f. nw.lat., de gebrekkige samenhang.
inconsequent, adj . lat. (inconséquens;
vgl. consequens, enz.) zich - zelven ongelijk,
zich-zelven tegensprekend, ongelijk, ongeregeld, ongerijmd, strijdig, wansluitend; —
inconsequentie (spr. t=ts) f. strijdig
eigen beginselen, gebrek aan ge--heidmt
lijkheid met zich- zelven, eigen tegenspraak,
ongerijmdheid, ongelijkheid.
in conséssu, z. ond. c o n s e s s u s.
inconsiderábel , adj. nw.lat. (vgl.
c o n s i d e r e e r e n, enz.) onbeduidend, ongewichtig, onbelangrijk; -- inconsideraat,
lat. (inconsider?ztus, a, um) onbedachtzaam,
onoverlegd, gedachteloos, onbezonnen ; —
ineonsiderátie of liever inconsiderantie (spr. t ts) f. lat. (inconsiderantia)
onbedachtzaamheid enz.
inconsistént, adj. nw.lat. (vgl. c o n s i s t e e r e n, enz.) onbestendig, geen stand
houdende; onvereenbaar, onsamenhangend,
zich weêrsprekend ; — inconsistentie
(spr. tie tsie) f. onbestendigheid; onvereenbaarheid
inconsolábel,adj.lat. (inconsolabilis, e;
vgl. e o n s o 1 e e r e n) ontroostbaar, troosteloos.
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inconstant, adj. lat. (incónstans; vgl.
e o n s t a n t) onbestendig, onstandvastig, ver
tie=tsie)-anderlijk;—ost(p.
f. (lat. inconstantia) de onbestendigheid, ver
-anderlijkh.
in constánti, z. e o n s t a n t.
inconstitutioneel (spr.tio=tsio) nw.lat. (vgl. c o n s t i t u e e r e n, enz.) tegen de
grondwet of staatsregeling, ongrondwettig;
-- inconstitutionaliteit (spr. tio=
tsio) f. ongrondwettigheid.
inconsülte, lat. (vgl. e o n su 1 ee re n, enz.)
onbedachtzaam, onoverlegd.
inconsumábel, adj. nw.lat. (vgl.
e o n s u m e e r e n) onverteerbaar.
in contánti, z. ond. conto.
incontestábel, adj. nw.lat vgl. cont e s t e e r e n) ontegenstrijdbaar, onwedersprekelijk, uitgemaakt.
in continénti, z. ond. c o n t i n e e r e n.
incontinént, lat. (incontinens; (vgl.
e o nt 1 n e e r e n) onmatig, niet onthoudzaam;
—incontinéntie (spr. tie= tsie)f. (incontinent)a, de onmatigheid, het gemis der onthoudingsgave ; Med. het onvermogen om eene
natuurlijke b: hoefte op te houden.
in continuo, z. ond. c o n t i i; u u n1; in
contrarum, z. ond. contraries.
incontribuábel, adj. nw.lat. (vgl.
C o n t r i b u e e r e n) niet schatplichtig, onbelastbaar; — incontribuabiliteit, f. de
onschatpligtigheid
Incóntro, in. it. (spr. ten —) ontmoeting, voorval; Kmt. de gunstige samenloop
van omstandigheden, de gelegenheid, b. V.
om waren aan den man te brengen, enz.; —
incontreeren (it. incontrdre, provene.
encantrar, oudfr. encontrer, nw.fr. rencontrer,
V. 't lat. contra) aantreffen ; zich schikken;
gelegenheid of middel vinden ; rekeningen,
tegen elkander houden, c o n f r o n t e e r e n.
,

—

in contumaciam, z. conturnacia.
inconvenabel, fr. (inconvenable) en
inconveniént, adj. lat. (inconveniéns;
vgl. e o n v e n i ë e r e n, enz. niet passend, ongeschikt, onbehoorlijk, ongelegen ; — inconveniéntie (spr. t=ts) f. later lat. (Znconvenientta) ongelegenbeid, onaannemelijkheid, zwarigheid, hinderpaal, ongemak, nadeel.
inconversábel,adj. barb.lat. (vgl. e o nv e r s e e r e n, enz., onspraakzaam, ongezellig.
inconvertíbel, adj. later lat. (inconvertibglis, e, vgl. converteeren) onveranderlijk van gedaante ; onbekeerlijk ; — in–
convertibiliteit, f. nw.lat. Theol., do
onbekeerlijkheid ; ook de eigenschap van
Christus, dat Beene zijner beide naturen met
de andere verwisseld kan worden.
inconvincíbel, adj. nw.lat. vgl. Conyin c e e r e n) onovertuigbaar.
Incorporalia, n. pl. lat. (van corpus,
corpordlis, ligcbaam, ligchamelijk) onligchamelijkheden, afgetrokken begrippen ; — ineorporaliteit, f. de onligchamelijkheid,
onstoffelijkheid.

in corpore, z. corpus.
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ineorporeeren, lat. (incorporáre, van
corpus, z. aid.) inlijven, vereenigen, in een
geheel, in een gezelschap of genootschap
opnemen, toevoegen ; — incorporatie
(spr. t ts) f. nw.lat., de inlijving, vereeniging, opname in een genootschap, enz.; de
menschwording van Chr.; Pharm. de ver
droge en vloeijende stoffen tot-mengiva
eene pil- of pleistervormige massa; — incorporíst, m. een boekbinder.
incorrect, adj. lat. (incorréctus, a, um;
vgl. c o r r i ge e r e n, enz.) onjuist, onnaauwkeurig, gebrekkig; — incorréctheid, f.
lat. -ned., gebrekkigheid, onnaauwkeurigheid;
-- incorréctie (spr. t ts) f. nw.lat.,
de niet-verbetering, niet -terechtwijzing; —
ineorrigíbel, adj. nw.lat., voor geene
verbetering vatbaar, onverbeterbaar ; hopeloos; -- ineorrigibiliteit, f. de onververbeterlijkheid.
incorru.pt, adj. lat. (incorruptus, a,
um; vgl. c o r r u m p e e r e n, enz.) onbedorven , onvervalscht, rein ; — ineorruptíbel, adj. later lat. (incorruptibilis, e) onverderfelijk, vrij voor bederf of verrotting;
onomkoopbaar ; — irr corruptibiliteit,
f. onverderfelijkheid; unomkoopbaarheid; —
incorruptie (spr. t=ts) f. (incorruptto)
de onbedorvenheid.
incoupable, fr. (spr. énkoepábl'; vgl. c o up ab 1 e) onschuldig.
incourant, adj. f. (vgl. courant) niet
gangbaar of ongangbaar (van waren en geld).

incrasseeren, lat. (incrassárre ; vgl.
crassus) verdikken, dik maken, b. v. het te
vloeibare bloed, enz. -- inerassantia
(spr. t ts), n. pl. verdichtings- of verdik
bloed en andere voch--kingsmdelvaht
ten ; — inerassátie (spr. t=ts) f. nw.lat., de verdikking of verdichting.
ineredíbel, adj. lat. (incredibilis, e;
vgl. credo) ongeloofelijk — incredibiliteit, f. ongeloofelijkheid — ineredulus, m. een ongeloovige ; — increduliteit, f. ongeloovigheid, hardgeloovigheid,
het ongeloof, de twijfelzucht.
Inerément, z. ond. incresceeren.
inerepeeren, lat. (increpdre, eig. een
gedruisch tegen iemand maken, vgl. erep re, gedruisch maken, ruischen, klepperen) laken, verachten, misprijzen; — inerepátie (spr. t=ts) f. (increpatto) het
berispen, schelden.
incresceeren, lat. increscére, v. crescere, groeijen, wassen ; vgl. crescendo) inwassen, aangroeijen, wassen, toenemen; —
inerement, n. de aanwas, wasdom, toeneming; — Math. de verandering, die eene
veranderlijke grootheid ondergaat; de verschillen eener opklimmende reeks.
inerimineeren, nw.lat. (van crimen, z.
ald., criminári, beschuldigen) van eene misdaad
beschuldigen, als bestraffelijk aanzien; het gei ncr i m i neerde artike1, het artikel, waarop men 't bijzonder geladen heeft, dat men iets
verkeerds, iets strafbaars, enz. ten laste legt.
;

;

;

—

INCUNABELEN.

incroyabel, of incroyable, adj. fr.
(spr. énkroájábel ; vgl. c r o y a be 1) ongeloofelijk; als subst. een incroyable, eig.
een ongeloofelijke; een modegek, modeheertje,
pronkertje; ook een bovenmatig groote driekante hoed.
incrusteeren , lat. (incrustdre, van
crusta, z. ald.) bekorsten, overkorsten, met
eene steenachtige korst overdekken, beleggen,
bekleeden; ook met mortel of gips volwerpen ; — inerustaat , n. een omkorst
ligchaam uit het dieren- of plantenrijk, dat
met eene steen- of kalkachtige korst overtrokken is ; — inerustätie (spr. tie=
tsie) of incrusteering, f. de overkorsting, steen- of kalkbekleeding; de volraping
van eenen muur met kalk, enz. ; het inleggen met steen, marmer, staal, enz. ; het
overtrekken met goud- of zilverblaadjes.
Incubatie (spr. t=ts) f. lat. (incubatio,
van incubittre, ergens liggen, v. cubdre, liggen) het liggen b. v. van een' zuigeling
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 eene
grot te slapen, ten einde een orakel te ver
ziekte te genezen ; het-wervnofa
ontwikkelingstijdperk eener ziekte ; — incubus, m. Med. de nachtmerrie, nachtelijke hartdrukking — ineuben, pl. eene
soort van daemons, die, naar een vroeger
volksgeloof, de vrouwen in haren slaap omhelzen en bezwangeren, nachtduivels.
inculceeren, inculqueeren, lat.
(inculcdre, eig. intreden) inprenten, inscherpen ; inkloppen, inranselen ; — inculc –
tie (spr. t=ts) f. later lat. (inculcatto) de
inscherping; in de r. kath. kerk: de toedeeling van verschillende wijdingen op éénen dag.
in culpa, z. culpa.
ineulpábel, adj. lat. (inculpabilis, e,
vgl. culpa, enz.) niet te beschuldigen, onschuldig, onbestrafbaar, onberispelijk ; inculpfita tutéla, f. de noodweer.
inculpeeren, nw.lat. (inculpáre, van
in en culpdre, beschuldigen) beschuldigen,
aanwrijven, ten laste leggen; — inculpant,
m. Jur., de beschuldiger, eischer; — inculpaat, m. de beschuldigde, beklaagde ;
— ineulpátie (spr. t=ts) f. de beschuldiging, aanklagt.
;

inculqueeren, z. inculceeren.
Incultuur, f. nw.lat. (vgl. c u 1 t u u r)
de gebrekkige bebouwing, het gebrek aan
beschaving, ontwikkeling, enz.
incumbeeren, lat. (incumbére, V. cumbere, zich nederleggen, v. cubi re, liggen) zich
op iets toeleggen, al zijne zorg aan iets wijden, iets ter harte nemen ; — incu.mbent, adj. (lat. incumbens), ter harte nemend, toeleggend ; -- incumbent, m.
eng., de bezitter eener geestelijke prove; —.
incumbéntie (spr. t=(s) f nw.lat. de
verplichting, plicht.
Ineunábelen, pl. lat. (incunabula, V.
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cutcnabula, cunae, de wieg) eig. de windsles;
van daar : de eerste beginselen eener zaak,
inz. der boekdrukkunst, de oudste gedrukte
boeken ; -- ab incu?zabilis, van de wieg, van
de eerste kindsehheid af.
incurabel, adj. nw.lat. (vgl. Cu r e er e n, ond. cura) ongeneeslijk, onheelbaar; —
ineurabiliteit , f. de ongeneeslijkheid.
in curia, z. curia.
Incurien, f. pl. lat. (sing. incuria, zorgeloosheid, van cura, zorg) nalatigheden,
achteloosheden ; — ex incuria, uit onachtzaamheid.
Ineurioziteit, f. later lat. (vgl. curie u s) onnieuwsgierigheid, onw eetgierigheid.
IncUrsie, f. lat. (incursio, van incurrere, inloopen, invallen) een vijandelijke inval, strooptocht.
incurveeren , lat. (incury re ; vgl.
curve) krommen, buigen; — ineurvatie (spr. t=ts) f. (incurvatio) de kromming,
bet buigen.
indageeren, lat. (indag re) nasporen,
opsporen, uitvorschen ; — indagátie (spr.
ts) f. (indagatio) uitvorsching.
t
indebite, lat. (vgl debitum, enz., ond. debent), Jur. niet schuldig; onbevoegd; -indebitum, n. eene opbrengst, betaling,
dienst, enz., die men uit dwaling heeft gedaan, of zonder er toe verplicht te zijn ; —
—

indebiti conelictio, z. condictio; in ?ebiti solutio, z. solutio, ond. sol veeren.
indecént, adj. lat. (indécens; vgl. d e„

c e n t), onwelvoegelijk, onbetamelijk, ongepast,
oneerbaar, onkaisch ; -- indecentie (spr.
t=ts) f. (indecentia) onwelvoegelijkheid, onbetamelijkheid, enz.
indechiffrable, adj. fr. (spr. è desji frábl' ; vgl. d e c b i f f r e e r e n) niet -ontcij-

ferbaar, onleesbaar, onverklaarbaar.
indeeimabel, adj . (vgl. 1 e c i in a b e 1,
d e c i m e e r e n, enz. nw.lat., niet decimeer baar, tiendvrij.

indecís,

fr. (spr.

èndesí; van 't nw.lat.

indecCsus ; vgl. d e c i d e e r en) onbeslist, be-

sluiteloos; res indecisa, z. res; -- indeci-

zie, f. onbeslistheid, besluiteloosheid ;
indeczief, adj. niet beslissend.
indeclinabel, adj. lat. (inrleclinabilis,
e ; vgl. dee1ineeren) Gram. onverbuigbaar, onvatbaar voor naamvalsveranderingen;
— indeclinabiliteit, f. nw.lat., onverbuighaarheid, onveranderlijkheid.

Indecorum, n. lat. (vgl. decorum)
het ongepaste, onvoegzame, de misslag tegen
den goeden toon der samenleving.
indefectíbel, adj. barb. lat. onfeilbaar,
gebrekeloos; --- 'indefectibileit, f. de
gebrekeloosheid, onfeilbaarheid ; liet voortdurend bestaan, b. V. der kerk.
in de féctu, lat., z. oud. defect.
indefensibel, adj. nw.lat. (vgl. d ef e n d e e r e n) niet te verdedigen , onhoudbaar; .— lat. inc. onverdedigd,
hulpeloos.

indefinibel, adj. nw.lat. (vgl , d e f i-

n i ë e r e n) onbepaalbaar , onverklaarbaar,
raadselachtig ; — indefiniet, adj., als
adverb. ook indefinite, lat. onbepaald, onduidelijk ; onbeperkt.
indelebilis, e, adj. lat. (van delére, uitdelen, vgl. dele) onuitwischbaar, onuitdelgbaar;
character indelebilis, z. ond. e h a r a k ter.
indelicaat, adj. nw.lat. (vgl. de 1 ic a a t) onkiesch, ruw, grof — indelicatesse, f. fr., onkieschheid, gebrek aan fijn
gevoel.
indemnizeeren, fr. (inde mniser) scha deloos stellen, vergoeden, vrijhouden ; —
indemniz^tie (spr. t=ts) f. schadeloos
vergoeding; — indemniteit, f.-steling,
lat. (indemnitas, van damnum, schade) de
schadeloosheid, schadevergoeding; — bill of
indemnity, een wetsontwerp of besluit, waar
eng parlement verklaart, dat in een-bijhet
of ander geval, waarin het ministerie, op
grond van het welzijn des Staats, op eigen
gezag heeft gehandeld, dat gedrag voor gerechtvaardigd en straffeloos houdt.
indeinonstrabel, adj. lat. i:ndemon
strabili.c, e; vgl. demonstreeren) niet
bewijsbaar.
in Deo consilium, lat., bij God is raad.
independént, adj. nw. lat. (vgl. de.
p e n d e e r e n) onafhankelijk , ongebonden ,
zelfstandig, vrij ; --- Independénten,
m pl. onafhankelijken van de bisschoppelijk kerkelijke heerschappij, eene op het einde
df^r 1 tide eeuw in Engeland ontstane protestantsche secce (Presbyterianen, Puriteinen,
Nonconformisten, Niveleurs) ; schotsche en
nederl. Dissidenten. die hel gezag der synoden v erwerpen ; strijders voor de noord -amerikaansche vrijheid — independentís mus, n. de zucht naar onafhankelijkheid; —
independéntie (spr. t—ts) f. onafhankelij k he id, zelfstandigheid, vrijheid.
in deposito, z. ond. depone eren.
indostruct bel, adj. nw.lat. (vgl. d estrueeren) onvernielbaar; -- inde
-strucible
, f. onvernielbaarheid , onuitroeibaarheid.
indetermni.nabel, adj. lat. (indeter
nt'inablis, e; vgl. d e t e r m i n e e r e n) onbepaalbaar; — indeterminabiliteit, f.
nw.lat., de onbepaalbaarheid; — indeterminatie (spr. t=ts) f. onbepaaldheid
besluiteloosheid, onzekerheid; — indeterminätuln, n. iets on bepaalds ; -- geindetermineerd, adj . onbepaald, besluiteloos, weifelend; ---- indeterminismus,
n. Phil. de leer, volgens welke de wilshan
oorza -delingvarschdogen
beweegredenen te bepalen zijn, of de-ken
stelling van de onbeperkte wilsvrijheid van
den inensch ; --- indeterminist, m. een
;

(

-

;

-

aanhangen van die leer.
indevoot, adj. lat. (indee'btus, a, urn;
vgl. devoot) ou odsdienstig , oneerbiedig,
iaauw, koelzinnia: ; — indevÓtie (spr.
t=ts) f. (indlevotio) het gebrek aan gods.
dienstzin ; oneerbiedigheid, laauwheid.
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Index, in. gehit. l nd2cis) pl indices,
lat., eig. de wijzer ; de aanwijzer, bladwijzer van een boek ; het register, de inhoudsopgave ; ook de wijsvinger; index librárum
prohibitórum, de lijst der boeken, die door
de r. kath. kerk, wegens daarin vervatte
dwaalbegrippen of valsche leerstellingen, ver
zijn : ook kor^w eg de index gehee--boden
ten ; index l-i.brvrum expurgandóru'm of index
expurggatorius, de lijst van zulke schriften,
die, na uitwerping of verandering van zekere
aanstootelijke plaatsen, gelezen mogen worden ; — indiculus, ' in. een lijstje, klein
register, ook een schriftelijk bevel, , in,

.

dicium , n. , pi. indicia of indiciën, aanduidingen, kenteekenen (symptomen) ; verdenkingwekkende omstandigheden,
gronden tot vermoeden ; indicia facti, pl.
aanwijzingen of kenteeken eener gepleegde
daad; indi(a remóta, verwijderde kenteekens
of aandoeningen; -- indieeeren, índiqueeren (lat. indicare en ind)cere) aan
aanduiden, als kenteeken dienen -wijzen,;
aanzeggen, aankondigen ; toewijzen ; indicans, n. Med. eene aanwijzing; — indicaat, n. het aangewezene; -- indicatie

(spr. t ts) f. (indicat)o, van indicdre) de
aanwijzing, de verdenkingsgrond; inz. het
kenteeken eener ziekte, de ziekte - aanw ijzing;
– indicatief, adj. aanwijzend, aanduidend ; — indicativus of indicatief,
m. Gram ., z. modus — indicator, m.
nw.lat., de strekspier van den wijsvinger ;
;

-

— indicatÓrisch, adj. aanwijzend, doen
blijken ; — indieatuur, f. de aandui--de
ding der waarde, schatting ; — indictie,
f. lat. (indictio, van indicie) de aankondiging, beschrijving of samenroeping van eene
kerkvergadering; de kerkelijke oproeping; ook

z. V. a. indictie-cirkel of romein sche indictie, eene periode van 15 jaren , eene jaartelling, tot welke het aan
indictie van zekere op--zegnofd
brengsten of hoofdgelden, aan de Romeinen
onder Constantijn den Groote opgelegd, en
die driemalen in de 15 jaren moesten aan
worden, aanleiding gaf. Om de-gezuivrd
jaren na Chr. geboorte volgens indictiën te
berekenen moet men bij het jaarLial 3 voegen en die som door 13 deden, als wanneer
de rest de indictie is : zoo is b. v. voor het
jaar 186e de indictie 5 en er zijn sedert
Chr. geboorte 12 4 indictiën verloopen, want
186e -I- 3
= 12 r1, rest 5.
15
Indexteriteit, f. nw.lat. (fr. index;térité; vgl. d e x t e r i t e i t), de ongeschikt-

heid, onhandigheid.

Indiculus , indicium , indicatief, enz., z. ond. index..
indicta causa, onverhoorder zake, zonder
ter verdediging toegelaten te zijn.
Indië, n . (gr. en lat. India, f., v. Indus,
de bekende groote rivier in Indië, sanskr.
Sindhoe, perz. hindoe) een groot land in Z.
Azië, verdeeld in Indië aalt deze eng aan gene

INDIGEST.
zijde van den Ganges of in V o o r- en A c ht e r-I n d i ë, veelal Oost-Indië geheeten,
ter onderscheiding van West-Indië of de
eilanden in den Mexicaanschen zeeboezem,
die men sedert de ontdekking van Amerika
zoo noemde, dewijl men aanvankelijk geloofde,
dat het nieuw ontdekte land niet Indië sa
— Indiers, inboorlingen val -men€hig;
0. Indië, Hindoes ; — . indisch, adj. tot
dat land of volk behoorende, enz. ; — indisch vuur, z. b e n g a a l s c h vuur;—
Indianen, inboorlingen van W. Indië, en
in ruimer beteekenis de oorspronkelijke bevolking van Amerika ; — indiaansch,
adj. aan de amerikaansche volksstammen
eigen, enz .; — indianét, ni. eene zware
manchesterstof ; — Indianíst, m. (fr.
indianiste), een geleerde, die zich bezig houdt
met de beoefening der indische talen en
letteren (het sanskrit, enz.) ; -- indienne,
f. fr. (spr. èndjèn'), oost - indische katoenen
stof, fijn katoen, chits ; — .indienneur,
m. fr., een katoenfabrikant; -- indicum,
n. lat. (reeds bij Plinius) de indigo, z.
ald. ; — indicum in tabulis, indigo in koek
plaatjes ; - - Indogermanen, in--jesof

dogermaansche of indo-europeesche volkeren en talen, de tot het
Kaukasisch ras behoorende volks- en taalstam, die over een groot gedeelte van Azië
en bijna over geheel Europa verspreid is en
waartoe de Indiërs, Perzen, Grieken, Romeimen, Germanen, Slavonen en Celten behooren.
indifferént, adj. lat. (indiff rees; vgl.
d i f f e r e e r e n) niet onderscheiden, eenerlei,
onverschillig; ook : niet deelnemend, koud
; — indif--bloedig,auvw loig
ferentísmus, m. nw.lat., de oiiverschilligheid, laauwgeloovigheid, koelheid, inz. in
geloofszaken, godsdienst -onverschilligheid, ook
z. v. a. indeter minismus; — indifferentist, m. een onverschillige, niet-deel nemende, laauwgeloovige ; — indifferén-

tie, (spr. t

—

ts) (lat. indifj'erentia) of in-

différence , fr. (spr. èndi`erá'ns') f. de
onverschilligheid, ongevoeligheid, koelzinnigheid, laauwheid ; indifferéntie -punt,
n. Phys. het punt tusschen twee tegenover
polen, waar zij elkander wederzijds-gestld
te niet doen, b. v. magnetisch indiffer e n t i e-p u n t, het tusschen den noord- en
zuidpool van eenen magneet liggende punt.

Indigéna, in., p1. indigén2e, lat.,
een inboorling, inlander, oorspr. of eerste

bewoner ; — indigenaat of indigenaat - recht of i n c o l a a t, n. het recht
der inboorlingen, het burgerrecht, voorrecht
der ingezetenen.
indigént, adj. lat. (indigens, partic. v.
indigare; behoeven, gebrek hebben, v. epére,
behoeftig zijn) behoeftig, nooddruftig, arm
— indigéntie, f. (indigentia, de behoeftigheid, het gebrek, de behoefte, armoede.
indigést, adj. lat. (indigéstus, a, um;
vgl. (d i g e r e e r e n) onverteerd; niet doordacht, niet uitgewerkt — indigestíbel,
;

INDIGITEEREN
adj. later lat. (indigestibil is, e) onverteerbaar;
— indigéstie, f. (indigestio) onverteerlijkheid, gebrek aan of zwakheid van ver
-tering,
kwade maag.
indigiteeren, nw.lat. (indigitáre, van
digitus, vinger) aanwijzen, met den vingeraan,

duiden; — indigitátie (spr. tie=tsie) f. de
aanduiding; eig. vingeraanwijzing, vingerwijs.
indigneeren, lat. (indigndri, d. i. eig.
iets voor onwaardig of onbetamelijk houden.
daarover misnoegd zijn) verontwaardigen ,
ontevreden, boos, wrevelig maken ; — gei n d i gn e e rd, adj. verontwaardigd, boos,, mis
onwaardig behandeld;-noegd,bli;z.
— indignatie (spr. t=ts) f. (lat. indi.gnatio) de verontwaardiging, het misnoegen,
verdriet ; — indigniteit, f. lat. (ind-ignitas) de onwaardigheid, on welvoegelijkheid;
schandelijkheid, nietswaardigheid,beleediging,
beschimping.

Indigo, m . sp. (oudsp. éndico, it. indaco,
fr. indigo en inde, provene. indi, endi., v. 't lat.
indicum [z. ond. Indië], ind cics color, indische
kleur) eene bekende schoone blaauwe verwstof uit de bladeren van onderscheidene soorten der an i l- en indigo -planten (lndigof'éra) in 0. en IV. Indië ; — roode in -

digo, z. c u d b e a r d -- indigoterie,
f. eene indigo-plantaadje; ook de plaats, waar
de indigo wordt toebereid — indigotine,
f. of gereduceerde indigo, indigo-wit.
Indiligentie (spr. t=ts) f. lat. indiii
gentia ; vgl. d i 1 i g e n t i e) gebrekkige zorg
-vuldighe,
nalatigheid.
indiréct, adj. (indivvéclu,s a, urn, vgl.
d i r i g e e ze n, enz.) of als adv. indirécte, ook
per indiréctum, door omwegen, niet rechttoe,
middellijk, door een derde, op bedekte wijze,
;

;

,

slinksch ; — indirecte belastingen,

d. i. middellijke belastingen, die niet recht
personen opgelegd, maar door-strekdn
middel van eenera op zekere waren, enz. gelegden cijns geheven worden.
indiscerníbel, adj. nw.lat. (vgl. di se e r n e e r e n) niet onderscheidbaar, niet waar
niet bespeurbaar.-nembar,o k

Indiscipline, f. nw.lat. (vgl. discip1 i n e) het gebrek aan tucht, tuchteloosheid,
teugelloosheid, onbandigheid, oneeregeldheid ;
— indisciplinábel, adj . onbestuurbaar,
onhandig, ontembaar, niet aan tucht, aan
orde te gewennen ; -- geïndiscip1ineerd,
adj. zonder tucht, onbeteugeld; Mil. niet geoefend, onbedreven.
indiscreet, adj. (indiscrétus, a, urn,
eig. onbescheiden, niet onderscheiden ; vgl.
d i s c r e e t, enz.) onbescheiden, on oorzichtig,
onbezonnen, onbedachtzaam, praatziek, niet
geheimhoudend, opdringend, onbeleefd ;--indiscrétie (spr. t ts), f. nw.lat.. de onbescheidenheid, enz., praatzucht, opdringendheid.
—

Indiscriminátie (spr.

t=ts),

INDOCIEL.

—

(vgl.

discrimen, enz.) de niet-onderscheiding,

vermengdheid.
Indise, f. fr. (spi. éhdiez') eerre lengtemaat in Smyrna van 6 palm.
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indispensábel, adj. nw .lat. (vgl. di s1) e n s e e r e n) onvermijdelijk, volstrekt nood zakelijk; - -- indispensabiliteit, f. de
onvermijdelijkheid.
indisponíbel , adj, nw.lat. (vgl. d i spo n e e r e n, enz.) onbeschikbaar, waarover
men niet kan beschikken, onvervreemdbaar;
— indisponibiliteit, f . onbeschikbaar heid, onvervreemdbaarheid ; '-- indispo -

neeren,

misnoegd, wrevelig of boos maken, vertoornen, in kwade luim brengen ;
g e ï n d i s p o r€ e e r d, adj. ongenegen, afkerig, onwillig, wrevelig, ontstemd, kwalijk
gemutst; onpasselijk, ongesteld — indispozitie (spr. t=ts), de ongeneigdheid, afkerigheid, kwaadluimigheid, verdrietigheid;
onpasselijkheid.
indisputa bel, adj. nw.lat. (vgl. d i sp u t e e r e n) onbestrijdbaar, onbetwistbaar;
---- indisputabiliteit, f. de onbetwist baarheid.
indissolübel, lat. (i_ndissolubilis, e; vgl.
d i s s o 1 v e e r e n) onoplosbaar, onscheidbaar,
op het naauwst verbonden ; — indissolubiliteit, f. iiw.lat. de onoplosbaarheid,
onafscheidelijkheid, onontbindbaarheid.
indistinct, adj. lat. (indistmnctus, a, urn;
vgl. distingue(•ren) onduidelijk, onbepaald, verward ---- indistínctie (spr.
tie=tsie), f. de niet - onderscheiding, onbepaaldheid, onduidelijkheid.
Individu-uin, individu, n., pl. individu.ën, lat. (vgl. d i v i d e e r e n, enz.)
eig. een ondeelbaar of onscheidbaar geheel;
een enkel, afzonderlijk, op zich zelven beschouwd wezen ; een per soon; — indivi duëel, nw.lat. afzonderlijk, op zich zei ven ; eigen, eigenaardig, aan een enkel voor
eigen, slechts op één' persoon passende,-werp
persoonlijk ; --- individualizeeren, op
;

;

een enkel, afzonderlijk voorwerp overdragen

of als een op zich zelve staand iets beschouwen en behandelen ; -- individualizá-

tie (spr. t ts), of individualizeering,
ook individuátie (spr. t ts), f. de
---

verenkeling, beschouwing op zich zelve in
't bijzonder; beperking tot een enkel wezen ;
— individualiteit, f. de gezamenlijke
kenmerken, waardoor een voorwerp zich van
een ander der zelfde soort onderscheidt; de
eigenaardigheid, bijzonderheid, persoonlijk
; — individuiteit, f. de eigen aard,-heid
bijzonderheid; het ik (de ik-held); — indivizíbel, adj. ondeelbaar — indivisibilia, n . pl. Math. ondeelbare grootheden,
d. I. zulke, die in vergelijking met andere
als niets te achten zijn (infinite parva of
inflnitissirna) — indivizibiliteit, f. de
ondeelbaarheid, onafscheideljkheid.
;

;

Indocchiatura, f. it. (spr.

iendokkia-

loera) de oogbetoovering, het booze oog,
de wonderkracht, die het bijgeloof in Italië
en elders aan den strak gevestigden blik op
het aangestaarde voorwerp toeschrijft.
indociel, adj. lat. (indo^(iis, e; vgl.
dociel, ond. do c e e r e n) onleerzaam, traag
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an bevatting; ongedwee; — indociliteit, f. de onleerzaamheid, stugheid.

Indogermanen, indogermaansche, enz., z. ond. Indië.
indolént, adj. nw.lat. (van dolre, pijn
hebben) eig. pijnloos, onpijnlijk, onverschillig,
zorgeloos, gemakkelijk, traag, slap ; — indoléntie ( spr. t=ts), f. lat. (indofentia)
pijnloosheid, onpijnlijkheid; ongevoeligheid,
onverschilligheid, zorgeloosheid, stompzinnig
slaperigheid, slapheid, traagheid.
-heid,

Indóles, f . lat. aangeboren eigenschap,
aard, aanleg, natuurgave.
indom bel, adj. lat. (indomabi1is, v.
domdre, temmen) ontembaar, onbedwingbaar.
in dorso, z. ond. d orsum; — indorsement, n. eng., z. v. a. indossement;
het ruggeschrift eener oorkonde.
Indossant, indosseeren, enz., z.
endosseeren.

Indra, nl. indisch (hetzij v. 't sanskr.
ind, heerschen, hetzij van indh, vlammen,
lichten) Myth. de god der lucht en des weders, de bliksemvoerder en donderaar, de
hoogste god bij de oude Indiërs, later cie
vorst der lagere goden, d. i. der gezamentlijke
goden behalve Brahma, V i s c h n o e en
Siva.
in dubio, z. ond. d u b u m.

indubitábel, adj. lat. (indubitabilis, e;
vgl. d u b i t e e r e n) ontwijfelbaar, zeker.
induceeren, lat. (inducére, eig. invoeren) verleiden, misleiden, overreden, bepraten ; gevolg trekken, afleiden, besluiten ; —
induetíbel , adj. nw.lat. licht te verlei
te misleiden ; — inductie (spr.-denof
t=ts), f. lat. (inductio) aanleiding of ver

iets; . gevolgtrekking, sluitrede,-leidngto
besluit van het bijzondere tot het algemeene,
d. i. de optelling van bijzondere gevallen om
eene stelling daaruit te bewijzen ; per i-nductidnem, een bewijs voeren of d o o r i n d u c t i e bewijzen, d. i. door eene reeks van
voorbeelden of daadzaken bewijzen ; — inductief, adj. nw.lat. uitlokkend, verleidend;
uit enkele gevallen afgeleid of afleidend.
induciae, f. pl. lat. eig. wapenstilstand;
Jur uitstel, termijn voor schulden, die iemand
zich niet te wijten heeft.
in dulci jubilo, z. ond. jubel.

indulgeeren, lat. (indulgére) toegeven,
verschoonen, laten doorgaan, door de vingers
zien ; — indulgént, adj. (-ind'ulgens) toegevend, toegefelijk, verschoonend ; — indulgéntie (spr. t=ts), f . (indulgent)a) de
toegevendheid , verschooning ; zachtzinnig
strafontheffing, aflaat ; — indult,-heid;
n. (later lat. indultus, ni., en indultum, n.)
een vergund uitstel van betaling, respijt ;
de pauselijke vergunning tot eene zaak, die
anders in den regel niet, geoorloofd is ; een
genadebrief; vrijbrief van de regeering, van
een' bisschop ; — indulto, m. sp., eig.
strafontheffing; verlof of bewilliging; de tol
van amerikaansche waren in Amerika.
in duplo, z. d u p l o m.
-

INELEGANT.
indurábel, adj . nw.lat. (vgl. d u r a b e 1)

niet duurzaam.

Indurátie (spr. t

ts), f. nw.lat. (in-

duratto, van indurdre, harden ; , vgl. durus,
enz.) de verharding, verstoktheid, onboetvaardigheid ; — induratto cordis, Med. eene
verharding van 't hart ; i-nd. hepatis, leververharding; ind. liénis, mistverharding; —
induresceeren, lat. (ind urescére) hard
worden, verharden ; — indureseént, adj,
(induréscens) hard wordend, verhardend.

Industrie, f . fr. (van 't lat. industr)a,
V. industriucs, zeer werkzaam, bedrijvig) de
vlijt, bedrijvigheid, kunstbedrijvigheid, nijverheid, werkzaamheid, kunstvlijt, in den ruim sten zin alle gezamentlijke pogingen om de
massa der voorhanden rijkdommen te ver:
meerderen of, met andere woorden, om die
te verdienen; in engere beteekenis; de door
technische bewerkingen te weeg gebrachte
waarde -verbooging der natuurproducten, van
daar bedrijfs-, hand we rks-, fabriek s-

i n d u s t r i e: — industrie-kantoor,
n. eene stapelplaats of een depot van kunst
een kantoor van inlandsche-vortbengsl,

vlijt ; industrie — school, eene bedrijfsof handwerksschool ; werkschool ; — industrie — systeem, n. het staatshuishoudelijk leerstelsel van den Schot A d a m S m i t h,
volgens het welk vlijt, arbeid en spaarzaam
eerste bronnen van alle aanwinst-heid
en bezit van goederen, gevolgeltjk ook de
laatste voorwaarde van volkswelvaart en
volksrijkdom zijn, en waaruit drie rechtmatige
belastingen. nl. die op grond, bedrijf en kapitalen, voortvloeijen ; vgl. m e r c a n t i e I en
physiokratisch systeem — ehe^Talier d' industrie, m., z . eb eva l i e r
end. c b e v a 1; -- industrieel, adj. (fr.
industrie!) tot de beroeps - nijverheid behoorend ; — industriëelen, pl. de nijverheidsmannen, de tot den bedrijfsstand beboorenden, de drijvers en bevorderaars van
't fabriekwezen ; — industriëus, adj.
(lat. rndustriósus, fr. industrieex) vlijtig, be;

drijvig, ijverig, werkzaam, vindingrijk, ver
geschikt, in kunst, handwerk of be--nuftig,
drijf ervaren.

Inebriátie spr. t=ts), f. nw.lat . (van
't lat. inaebriiire, dronken maken) de ver
bedwelming, roes.
-standbevlig,
Ineditum, n., pl. inedita, lat. (vgl.
e de e r e n) nog niet of vroeger niet uitgegegeven schriften, z. v. a. a n e k d o t a.
ineffábel, adj lat. (ine ffabilis, e, van
effdri, uitspreken) onuitsprekelijk, onuitdrukbaar ; — inefiabiliteit, f. (irae fabili ( as)
de onuitsprekelijkheid.

ineffectief, adj. nw.lat. (vgl. effect i e f) on werkzaam ; onwerkelijk.
in efféctu, z. ond. effect.
in effigie, z. effigies.
adj. fr. (vgl. egaal) ongelijk;
veranderlijk ; — inegaliteit, f . (fr. inéga

inegaal,

líté) ongelijkheid.
inelegant, adj. lat. (inelégans; vgl. e 1 e-

INELIGIBEL

--

g a n t) onsierlijk , smakeloos , onbevallig,
plomp ; --- inelegántie (spr. t ts), f.
(lat. inelegantia) de onsierlijkheid, smakeloosheid.
ineligíbel, adj. nw.lat. (vgl. e 1 i g e er e n) niet verkiesbaar ; --- ineligibiliteit,
I. de onverkiesbaarheid.
inépt, adj. lat. (inéhtus, a, um, d. i. eig.
ongepast, van in- en aptus) als adverb. ook
inépte, ongerijmd, laf, smakeloos, plat; —
inéptie (spr. t ts), f. (lat. ineptia) pl. ineptiën, ongerijmdheden, zotheden, fratsen.
iners, lat. (eig. kunsteloos, ongeschikt, van
ars, kunst, enz.) traag, vadsig, ledig ; —
inertie (spr. t ts), I. (inertia) traagheid,
lediggang; onvermogen, zwakheid; — vis
inertiae, z. ond. vis.
Inescátie (spr. t ts), f. lat. (van esca,
loksp(js) het verlokken en verleiden tot iets.
in esse, in essentil li, z. ond. esse.
inessentiëel, adj. barb. lat. (vgl. e ss e n t id e 1) onwezentlijk.
inestimabel, adj. fr. onschatbaar.
in evéntum, z. ond. evéntus.
inevidént, adj. nw.lat. (vgl. evident)
onduidelijk, onverstaanbaar, niet klaarblijkelijk; — inevidéntie (spr. t—ts) , f. de
onduidelijkheid, onoogenschijnlijkheid.
inevitabel, adj. lat. (inevitabilis, c;
vgl. e v i t e e r e n) onvermijdelijk, niet te
ontgaan.
inexact, adj. nw.lat. (vgl. exact) onnaauwkeurig, nalatig ; onjuist, gebrekkfg,
met fouten ; — inexactitude, f. fr de
onnaauwkeurigheid.
in excéssu, z. ond. excedeeren.
inexeitábel, adj. lat. (inexcitabilis, e;
vgl. e x c i t e e r e n, enz.) onopwekbaar, onprikkelbaar.
inexcuzábel, adj. lat. (inexusabilis, e;
vgl. e x c u z e e r e n) onverschooniijk, onverant`voordelijk, niet te verontschuldigen.
inexiglbel, adj. nw.lat. (vgl. e x i g e ere n) oneischbaar, onvorderbaar — inexigibiliteit, f. de onafvorderbaarheid, onbereikbaarheid.
Inexisténtie (spr. tie tsie), f. nw.lat.
(vgl. e x i s t e e r e n) het niet-bestaan, niet
zijig.
-vorhande
inexor bel, adj. lat. (inexorabilis, e;
vgl exoreeren) onverbiddelijk.
inexpénsas condemneeren, z. expen---

;

ser,.
Inexperiéntie (spr. t=ts), f. later
lat. (vgl. e x p e r i é n t i e) de onervarenheid;
— inexpértus, lat. onervaren.
inexpiábel, adj. lat. (inexpiabilis, e;
vgl. e x p i ë e r e n) niet te boeten, niet goed te
maken, onvergoedbaar, onverzoenbaar.
inexplicábel, adj. lat. (inexplicabilis,
e; vgl. e x p 1 i c e e r e n) onverklaarbaar, onoplosbaar.
inexplorábel, adj. nw.lat. (vgl. e xp 1 o r e e r e n) onnavorschbaar, niet na te
sporen.
inexponíbel, adj. nw.lat. (vgl. e x 1€ o-
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n e e r e n, enz.) onverklaarbaar, niet uit te leggen of over te zetten.
inexpressíbel, adj. nw.lat., of inexprimabel, fr. (vgl. c x p r i m e e r e n) onuitsprekelijk, onbeschrijfelijk ; onnoemelijk
— inexpréssibles, pl. eng. (spr. préssib'ls) de onuitsprekelijken, iron. voor : de
broek.
inexpugnábel, adj. lat. (-inexpugnabilis, e; vgl. e x p u g ri e e r e n) oninneembaar,
onoverwinnelijk, onbedwingbaar.
inexstinlguíbel, adj. lat. (inextinguib)liis, e; vgl. e x s t i li g u e e r e n) onuitbluschbaar, onuitdelgbaar.
inexstirpábel, adj. lat. (inexstirpabiliis, e; vgl. e x s t i r p e e r e n) onuitroeibaar,
onverdelgbaar.
in exténso, z. ond. e x t e n d e eren.
in extrémis, z. ond. extreem.
inextrieábel, adj. lat. (inextricabilis,
e; van extriccire, ontwarren) onoplosbaar, onontwikkelbaar, niet te ontwarren.
infaam, ad). lat. (in f dnniis, e; vgl. f am a) te kwader faam staande, eerloos, schandelijk, afschuwelijk, vuil, geschandvlekt; -infamie, f. (lat. infamia) de kwade naam,
eerloosheid, schande ; laa gheid, schandelijk
schanddaad ; smaadheid, laster, eerroof,-heid,
in famia notátus YYoor eerloos verklaard, eerloos gemaakt ; — in farrziae abolitio, z. abolil io; cum in/amnia, met schande ; — infameeren (lat. infamczre) in kwaden naam
brengen, eerloos maken, onteeren, belasteren,
smaden, schenden, eerrooven ; — infameerend of infamánt, adj. onteerend, eer
infami tie (spr. t=ts),-rovend,z.;
f. nw.lat het eerloos-maken, de beschimping,
eerrooving, schandvlek; — infamiteit, f.
de eerloosheid, laagheïd, schurkerij.

in facienz, z. facies.
in facto, lat. inderdaad, werkelijk.
infallíbel, adj. nw.lat., of infaillíble, fr. (spr. èt faljiébl') vgl. fa i 11 i bel)
onfeilbaar, onbedriegelijk, aan dwaling niet
onderhevig, onmisbaar; — infallibiliteit, f. onfeilbaarheid, zekerheid.
infamïe, infameeren, enz , z. ond.
infaam.
Infant, in. sp. (in fánte, van 't lat. infans, eig. [nog] niet sprekend, niet kunnende
spreken, v. in en fare, spreken, van daar
een klein kind, in de middeleeuwen inzonderheid de zoon eens gebieders of edelen)
oorspr. de koninklijke erfprins, kroonprins;
later in 't algemeen een koningszoon, koninklijke prins in Spanje en Portugal ; —
infánte, f. eene koningsdochter, koninklijke prinses in Spanje en Portugal ; — infantagien, pl. de aldaar bestaande jaar
voor koningskinderen ; — infan--geldn
tádo, ni. het gebied, dat aan eenen infant
of eene infante tot lijftocht is aangewezen;
- infanterïe, f. fr. (sp. en it in fanteria, V. h. sp. en it. infante, fante, kind,
knaap, voorts dienstbode, knecht, inz. voet
voelsoldaat, fr. ook fantassin; van-knecht,
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't lat. infans, kind, met zeer verruimde beteekenis) voetvolk, soldaten te voet, het voetleger, de voetknechten ; -- infanterist,
m. een soldaat te voet, voetsoldaat, voetknecht
infanticida, later lat. (van
in fans, kind, en caedere, bouwen, dooden)
kindermoorder, kindernoordster ; — infantieidium, n. de kindermoord.
Infárctus, m. nw.lat. (van 't lat. infarcire, instoppen ; vgl. farce), pl. infarctus of infarcten, verstoppingen in het
onderlijf, verharding van drekstoffen.
infatigábel, adj. lat. (infatigabilis, e;
vgl. fa t i g e e r e n) onvermoeibaar, onvermoeid , onverdroten, rusteloos; — infatigabiliteit, f. n w.lat. de onvermoeibaarheid.
Infatuátie (spr. tie tsie) f. nw.lat.
(van in fatui re, gek, uitzinnig maken, van
(aldus, dwaas, onnoozel) verdwaasdheid, zotte
waan, belagcbelijke inbeelding, overdrevene,
zotte voorliefde tot iets ; — geïnfatueerd,
adj. dwaselijk voor iets ingenomen, verzot,
dol op iets.
infavorãbel, adj. lat. (in fa rorab)'lis, e;
vgl. favorabel) ongunstig, ongenegen ; onvonrdeelig.
in favbrein, z. favor.
infect, infectie, infecteeren, z.
in ficiëe re n.
infélix, adj. lat. (vgl. felix) ongelukkig;
-- infeliic2ter, adv. ongelukkiger wijs; —
infeliciteit, f (lat. infelicitas) ongeluk,
ongelukzaligheid.
infereeren, lat. (in fërre) inbrengen,
bijdragen ; opdragen, offeren ; besluiten, gevolg trekken, afleiden.
in féri, m pl. lat. (van in ffrus, a, urn, van
onderen, beneden) eig de benedensten, laagstaanden ; de onderaardsche of helsche goden ;
de afgestorvenen in de onderwereld; ad inféros, bij of naar de dooden, in de onder
naar het schimmenrijk ; -- infe--werld,
riën, f. pl. (lat. in feriae) doodenoffers, gelijk die bij de Ouden aan de onderaardsche
godheden voor de zielen der gestorvenen gebracht werden ; — inferior, m. of fr.
inférieur, pl. inférieuren, de onder
mindere, lagere in rang ; in [crib--geschikt,
ns conditiónis, van geringe hoedanigheid, van
lageren stand; — in ferius testaméntum, n.
het laatste testament ; — inferioriteit,
f. de mindere, ondergeschikte staat ; de geringere waarde, slechtere gesteldheid, het
achterstaan bij anderen ; bet tegengest van
superioriteit.
infernaal, adj. lat. (in ferniilis, e, van
inférnus, a, um, onderaardsch) belsch, onderaardsch, duivelsch, afschuwelijk, snood,
boosaardig ; -- in ferni lis lapis, z. lapis ; —
infernaliteit, f. de helschheid ; duivelsche
boosaardigheid ; — ex inférno, uit de bel.
infertiel, adj. nw.lat. (vgl. fertiel)
onvruchtbaar, niet opleverend ; — infertiliteit, f. de onvruchtbaarheid.
infesteeren, lat. (in- festi re, v. infestus,
vijandelijk) vijandig aanvallen, verwoesten,
; S—

=

,
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stroopen , uitplunderen; verontrusten, plagen,
lastig vallen, kwellen, onveilig maken ; —
infestátie (spr. tie tsie) (infestatio) of
infesteering, f. de vijandelijke aanval,
verontrusting; verwoesting, strooperij.
infeudeeren, mid.lat. (vgl. f e u d u m)
beleenen, verlijden ; — infeudátie (spr.
t =ts), f. de beleening.
infibuleeren, lat. (in fibuli re; vgl. f tb u 1 a) ringen, toehechten, inringen ; — infibulatie (spr. t =ts), f. Med. het inringen der voorhuid, of het kunstmatig ver
eengin ring of naad van die-enigmt
deelen, welker vrijheid tot het werk der
voortteling noodig is (een middel ter bewaring der kuischheid, reeds bij de Ouden
in gebruik en later ter wering van de zelfbesmetting voorgeslagen).
inficiëeren, lat. (in f cére, v. facére,
maken, doen, of infécteeren, fr. (infecter)
eig. er in of aan doen ; met stank vervullen ; aansteken, besmetten, verpesten, vergiftigen met eene ziektestof; — g e ï n f i
geïnfecteerd worden, door-ciëerd,
eene besmettelijke kwaal aangetast, besmet
worden ; — infieiëcrbaar, adj. lat. -nederl., aanstekelijk, besmettelijk — infect,
adj. (lat. in féctus, a, um), aangestoken, besmet,
verpest, stinkend, rottend; — inféctie
(spr. t =ts), f. de aansteking, besmetting:
— infectiëus (spr. t =ts), adj. barb.lat.
aanstekend, pestaardig.
infideel, adj. lat. (infdi?lis, e; vgl. f i---

;

dee], ond. fides) ontrouw, trouweloos; —

infideliteit, f. (lat. in f dektas) de ontrouw, trouweloosheid ; het ongeloof ; in

partibus infidehum, in het gebied of het
land der ongeloovigen, d. i. der niet-kath.
Christenen.

in [idem, z. fades.
infigeeren, lat. (in/igére) insteken, inhechten, inslaan ; inprenten, indrukken.
infiltreeren, nw.lat. (vgl. f i 1 t r uni,
enz.) inzijgen, intrekken, indringen; zich
uitstorten ; — infiltratie (spr. tie=tsie),
f. de inzijging, intrekking eerier vloeistof;
Med. de uitstorting van lympha, bloed, etter,
enz. in de zelfstandigheid der organen.
Infimus, m. lat. (superl. van inferus,
vgl. inferi), de onderste, laagste, geringste;
— infimeeren (later lat. in firm re) vernede ren.
infiniet, adj. lat. (infinitus, a, um, van
finïre, begrenzen, eindigen, fnis, de grens.
het einde) oneindig, onbegrensd, onophoudelijk ; — infinitum, n. het onbepaalde,
onbegrensde, oneindige ; ad of in in/initum,
in het oneindige, onophoudelijk , zonder einde ; -- infiniteit, f. (in f nitas) de onbegrensdheid, oneindigheid ; groote menigte,
talloosheid ; -- infinitezimaal—reken.ing, nw.lat.-nederl., of analysis van
het oneindige, de rekening of oplossing
van oneindig kleine grootheden ; daartoe behooren de differentiaal -, integraal en exponentiaal- rekening (z. ald.); —
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INFIRM
infinitivus

of

infinitief, €n. Gram.,

z. modus.

infirm, adj. lat. (infirmus, a, urn; vgl.
ferm) niet vast, krachteloos, zwak; -- infirmaria, mid.lat., of infirmerie, fr.
(spr. ènfiermerie) f. een kranken- of ziekenhuis, inz. voor soldaten; een ziekenvertrek
in kloosters, op schepen ; de plaats voor
kwijnende planten in broeikasten ; -- infirmarius, mid.lat., infirmier, fr. (spr.
énfermjé) m. een geestelijk ziekenoppasser,
ziekenverpleger in kloosters; — infirmeeren, lat. (in f rináre) krachteloos maken,
verzwakken, ongeldig maken, b. v. een testament ; — infirmatief, adj. n v.lat. ontkrachtend, ongeldig makend — infirmiteit, f. lat. (infirmitas) de krachteloosheid,
zwakte, gebrekkelijkheid, het onvermogen,
gebrek.
Infitiátie, f. lat. (ins f tiatio) Jur. het
loochenen, ontkennen voor het gerecht.
in flagrante, z. flagrant.
inflammeeren, lat. (in flainmáre) ontvlammen, ontsteken, verhitten ; tergen, ver
inflammábel, adj. nw.lat.-bitern;
brandbaar, ontbrandbaar, ontvlambaar; —
inflainmabiliën, p1. brandbare stoffen,
brandstof; — inflammabiliteit, f. de
ontbrandbaarheid, ontvlambaarheid; — inflammátie (spr. t ts), f. lat. (in fZammatio) de ontsteking, brand ; — inflam-matÓriseh, adj. nw.lat. ontstekend, ontsteking veroorzakende, met ontsteking verbonden; Bene inflammator1sehe
k o o r t s, eene ontstekingskoorts.
Inflatie (spr. t=ts), f. lat. (in/latio,
van infl re, opblazen) Med. de opblazing,
opzetting van het lijf door winden ; infatio
abdominis, opgeblazenheid van het onderlijf; inflatio ventricdti, opgeblazenheid der
maag.
infleeteeren, lat. (i:n flectére, vgl. f 1 e ct e e r e n) buigen, ombuigen, veranderen ;infléxie, f. (in flexio) de buiging of afwijking der lichtstralen van hunnen rechten
weg; ook de buiging of overgang der stem;
— inflexioskoop , n. lat.-gr. (slecht
gevormd) een door Meyer uitgevonden
werktuig tot waarneming van de verschijnselen der straalbuiging.
inflexibel, adj. lat. (i,n flexibilis, e; vgl.
f1 e c tee r e n, enz.) onbuigzaam, onbuigbaar,
onbewegelijk, onverzettelijk, hardnekkig, onverbiddelijk, stijfzinnig, halsstarrig; Gram.
onverbuigbaar, voor Beene 'verbuiging vatbaar; — inflexibiliteit, f. nw.lat. de
onbuigzaamheid; onverbiddelijkheid, stijfboofdigheid, barnukkigheid.
Infléxie, z. ond. inflecteeren.
;

infligeeren, lat. (in figére, v. /ligre,
slaan, neerslaan) eig. aanslaan ; iemand iets
toevoegen, aandoen; eene straf opleggen of
voltrekken ; — inflietie (spr. t ts), f.
(inflictio) Jur. de toekenning, toewijzing,
oplegging van eene straf; de vonnisvoltrekking, strafvolvoering.

Inflorescéntie (spr. t=ts), f. nw.lat.
(van in fïorescére, beginnen te bloeijen), de
schikking of plaatsing der bloemen op de
plant, de bloemstand.
m f oribus, z. flos.
influeeren, lat. (inn flutre) invloeijen,
inwerken, invloed hebben ; — influéntie
(spr. t=ts), f. nw.lat. de invloed, inwerking; ook influxus, ni. lat. ; — influénza, f. it. (spr. ien/locéntsa), Med.
eig. de invloedziekte, eene algemeen ver
zinking- of vloeikoorts, landverkoud--spreid
heid, in Frankrijk grippe, in Nederland
g r i e p gebeden ;— influenceeren, invloed hebben, inwerken ; inz. aansteken;
overhalen, omkoopen ; — influlxie, f. lat.
(influxio) de invloei ing — influxiesysteem of influxísmus, n. nw.lat.
de stelling, dat ziel en ligehaam een' zoodan gen wederzijdschen invloed op elkander
hebben, dat ieder deel in het andere de
veranderingen te weeg brengt, die met zijne
eigene overeenkomen.
infcecundus, a, um, adj. lat. onvruchtbaar;
— infeeeunditeit, f. (infoecund2tas) onvruchtbaanccid.
in folio z. ond. f o 1 i u m; — in folle, z.
Tollis.
infórm, adj. lat. (infOrmis, e) ongevormd, wanvormig, gedrochtelijk; wanorde
informaal, adj. nw.lat. onregel--lijk;—
matig, niet in den geregelden vorm ; —
informiteit, f. (informitas) wanvormigheid, enz.
in forma probdnte, z. form.
informeeren, lat. (in formlire), d. I. eig.
vormen, eene gedaante geven, vgl. formeer e n) onderrichten, leeren; berichten, kennis geven ; zich juf—, bericht inwinnen,
onderzoek doen ; ad i.n form dnduum, om te berichten ; — informaat of informatiVum, n. nw.lat. eene meening, oordeel,
dat een rechter voor zich van den anderen
inwint; ook het ingewonnen bericht, bescheid ; — informatief, adj. leerend,
onderwijzend — informatie (spr. t=ts)
f. lat. (infor7natio) de onderrichting, het onderwijs; ook gerechtelijk onderzoek, navorsching, navraag; bericht, bescheid, getuige
informátor, m. een leeraar, huis --nis;—
leeraar, gouverneur — informatríee,
fr. f. eene onderwijzeres.
Informiteit, z. ond. inform.
;

;

;

in foro, z. forum.
Infortiátum (spr ti—tsi), n. midlat.
(v. infortidre, versterken, sterker maken) Jur.
de beide eerste der p a n d e c t e n of d i g e st e n (z.ald.), een gedeelte van 't Corpus Juris.
Infortunium, n. lat., en infortune, f. fr. (spr. ènfortuun'; vgl. Fortuna)
een ongeluk, onheil; -- infortu.na, f.
nw.lat. bij de astrologen: een onheilvoorspellende sterrestand, inz. met betrekking
tot de vijandige planeten Mars en Saturnus,
waarvan de eerste infortuna minor en de
laatste infortuna major heet.
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infra, lat. onder, beneden ; — ul infra,
als beneden of lager (aangemerkt wordt).
Infráetie (spr. t=ts), f. lat. (infracti o, van in fringére, z. infringeeren) de
breking, overtreding, kwetsing, schending,
inbreuk, b. v. op een verdrag ; — infráetor, nw.lat., of infractaire, fr. de overtreder, b. v. eener wet, de verbreker van
een verdrag, enz.
Infralapsarius, m. nw.lat. (van infra,
en lapsus, val) Theol. aanhanger eener secte,
die beweert, dat God reeds vóór Adams val
besloten had, een zeker getal menschen te verdoemen; het tegenst. van s u p e r 1 a. p s a r i u s.
inframundaan,adj. nw.lat. (van infra,
z. a., en muntlus, wereld) onderwereldsch.
infrangíbel, adj. nw.lat. (van het lat.
frangére, breken) onbreekbaar; -- infrangibiliteit, f. onbreekbaarheid.
in fra -udum, z. ond. frans.
infrequént, adj. lat. (in fréquens; vgl.
frequent) niet menigvuldig, niet talrijk,
weinig bezocht, onbezocht, ledig, zonder of
met weinig menschen ; --- infrequéntie
(spr. t =ts), f. (infrequentia) de onbezocht
ledigheid, het gebrek aan bezoekers.-heid,
infrigideeren, later lat. (in frigidi re,
van frígidus, koud) koud maken, afkoelen,
verkoelen ; — infrigidátie (spr. t ts),
f. (in frigidatio) de afkoeling, koudwording.
infringeeren, lat. (in fringére, van frangere, breken, b. v. een verbond) overtreden,
krachteloos maken, te niet doen.
Inful, f. lat. (infula) een witte wollen
voorhoofdband als hoofdtooi der oud.-rom.
priesters; de kath. abts- of bisschopsmuts,
een zinnebeeldig sieraad bij plechtige gele
-genhd;—ifulr,w.atden
bisschopshoed verleenen, d. i. iemand tot
bisschop maken; geïnfuleerde abten,
zulke, welken de paus het recht heeft verleend, de bisschoppelijke eereteekens te dragen.
infundeeren, lat. (in fundére, van fundére, gieten), ingieten, opgieten ; -- in fi nde,
afgekort, in f. giet op; in f. aq. fern. q. s. of s. q.
infdnde aquae fervidae quantum su f f tcit of
su f ficíéntem quantiti tem, giet er de toereikende
hoeveelheid kokend water op — infundibulum, n. lat. een trechter; -- infusum, het ingegotene, in- of opgietsel;
— infuso– deeóetum, n. nw.lat. een
opgietsel-afkooksel, wanneer van een genees
eerst een opgietsel bereid, het over--midel
blijfsel afgekookt en dat dan met het eerste
vermengd wordt; --- infusorium, n. het
gereedschap of werktuig ter in- of opgieting; — infuzie, f. (lat. infusto) de inof opgieting, intapping; de bevochtiging; ook
de goddelijke ingeving; — infuzie–diertjes, kleine, voor het ongewapend oog onzichtbare diertjes in water of andere vloei
-stofen,
enz.
infungíbel, adj. nw.lat. (vgl. f u ng e e r e n ond. functie) ondoenlijk; — infungibilis res, eene ondoenlijke zaak, iets
ondoenbaars.
;

INGEREEREN.
infuseeeren, lat. (infusc«re, van fus-

cus, donkerbruin, zwartachtig) zwart maken.
verdonkeren; — infuseátie (spr. t—ts),

f. de zwartmaking, verdonkering.
Infusum, infuzie, enz., z. ond. infun dee ren.
in futurum, z. futurum.
Ingoevónen, m. p1. (lat. Ingwvónes) een
van de drie takken der Germanen, waartoe
de Cimbren, Teutonen, Anárivariërs, Saksen,
Angelen, Jutten, Friezen en Heruliërs gerekend worden (dus geheeten naar In g u i. o,
den zoon van Mannus).
ingánno, ni. it. (van ingannare, provenc.
angenar, oudfr. enganer, bedriegen, mid.lat.
gannare, hoonen, van eelt. oorsprong; vgl.
het amor. ganaz, bedrieger, gao, gaou, valsch,
verkeerd, gaoui, onrecht doen, iersch geoin,
goln, boon, misleiding) het bedrog; per inganno, bedriegelijkerwijze.
ingemineeren, lat. (ingernlnf re; vgl.
g e m i n e e r e n) verdubbelen, herhalen ; —
ingeminátie (spr. t ts), f. nw.lat. de
verdubbeling, herhaling.
in genre, z. genus.
ingenereeren, lat. (ingenerdre; vgl.
ge n e r e e re n) inplanten, inaarden; — geï n g e n e r e e r d, adj. ingeplant, aangeboren;
-- ingenerátie (spr. t ts), f. nw.lat.
de inplanting, inaarding.
Ingenieur, m. fr. (spr. èn*z j— ; oor
vervaardiger der krijgswerktuigen,-spr.de
van 't mid.lat. ingen)um, scherpzinnige uit
kunstige machine, inz. krijgsma--vindg,
chine, sp. ingenio, it. ingegno, oudsp. engeno, provene. engeinh, oudfr. engin, eng.
engine) in een vesting- of krijgsbouwkundige ; — ingenieur van den waterstaat, een bouwkundig opzichter over wateren, dijken, bruggen.
Ingenium, n. lat. (v. ingenére, ingignere, van nature mededeelen, inplanten,
ingenitus, ingeplant, aangeboren, v. genére,.
gignére, telen, verwekken) de natuurlijke
aanleg, het aangeboren vermogen, natuurlijk
verstand, een gezonde kop, enz , vgl. g e n i e,
in later lat. ook eene scherpzinnige uitvinding, enz. (z. i n g e n i e u r ); ingenfum acutum, een scherpzinnig verstand; i. divinum,.
een voortreffelijk verstand; i. praecox, een
vroegrijp verstand; i. stupidum, een domkop ; i. tardum, een langzaam, traag verstand; — ingeniëus, adj. _ (lat. ingenibsus, a, um, fr. ingénieux), zinrijk, scherp
geestig, vernuftig, vindingrijk ; kun--zing,
stig uitgedacht, kunstrijk ; — ingenioZiteit, f. nw.lat. de scherpzinnigheid, uit
ingenu, fr. (spr. enzjenu;-vindgsae;
v. 't lat. ingenuus, a, um, d. I. eig. ingeboren , vrijgeboren ; vervolgens : vrijzinnig, edel,,
enz.) open, rond, trouwhartig, oprecht, eerlijk, vrijmoedig, onbewimpeld, onbevangen ;
-- ingenuïteit, f. lat. (ingenuitas) de
openhartigheid, vrijmoedigheid, oprechtheid,
rondborstigheid.
ingereeren, lat. (ingerére) inbrengen,.
,
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INGRAAT
indoen, invoeren ; - z 1 C li i n g—, zich in
iets mengen, zich onbevoegcl met iets miaten ; - ingerént, m. (lat. ingrens) Jur.
een bij -beschukliger, bij -eischer ; -- ingé
n. p1. de ingebrachte stoffen, inz. le--sta,
vensmiddeien en lucht ; - ingéstie, F.
(ingesto) le inbrenging van voelsei, enz.

gen, aankleven, de aanhangi
gheid, de verhouding van twee dingen, volgens welke het
acne slechts in en aan het andere gedacht
wordt; eene toevallige eigenschap; Jur. de
volharding, het aanhouden.

door den mofid in het iigdhaam.

t=ts), f. nw.lat. de inadeiriing, inzuiging;
--- inhaler, eng., z. steampot.
inhibeeren, lat. (inkibre) in- of terug

ingraat, lat. (inqrtus, a, am, Ir. ingrat (spr. èigrd), ondankbaar ; --- ingratitude, F. Fr. de ondankbaarheid, ondank.
in granulis, z. ond. granurn.
in qratiam, z. gratia.
Ingratitude, z. ond. i n g r a a t.
Ingrediens, n. lat. (eig. het ingaande,
partic. 'van ingrdi, ingaan, v. gradi, stappen, gaan), of

ingredient, F. het be-

standdeel, samenstellend deel, toevoegsel, inmengsel ; - ingréssie, F. lat. (ingréssus,
m., inpressTo, f.) ingang, toegang, intrede;
bijval, gunstige opname.
Ingremiätie (spr. t=ts), F. barb. lat.
(van qremurn, z. aid.) de opname in een
geestelijk genootschap.

Ingressie, z. ond. ingrediens.
ingrosseeren, mid.lat. (inprossflre; eig.
tot een geheel of een ligchaam vereenigen;
vgl. gros; evenwel beteekent grossare of
ingrossare, ook : in 't net schrijven, eene
oorkonde uitvaardigen, Fr. grossoyer) inschrj
in het grondpanden- of hypotheken--ven,
hoek brengen ; - ingrosstor of ingrossIst, m. die dit verricht, de pandboekhouder ; -- ingrossarus of ingrossãtus, m. een ingeschreven schuldeischer
op pand ; - ingrosstie (spr. t=ts),
F. de inschrijving in het pandenhoek ; ingrossatie—document, n het bewijs
der gedane inschrijving.
in grosso, z. and. gros.
Inguïnaal breuk, f. lat. -nederl. (van
inquen, p1. ingun (t , de schaamstreek, liezen)
eene liesbreuk.
ingurgiteeren, lat. (ingurqitttre, van
purges, draaikolk , afgrond, doorbrenger) doorzwelgen, onmatig eten en drinken ; - ingurgitãtie (spr tie=tsie), F. het zwelgen, vreten en zuipen.
inhabiel, adj. lat. (inliabuiic, e; vgl.
h a bie I) ongeschikt, onbekwaam ; - inhabiliteit, f. ongeschiktheid, onbekwaamheid; - inliabil)tas tes1urn, de niet -ontvangbaarheid der getuigen.
inhabitãbel, adj. lat. ('in1iabitablis, e;
vgl. ha ite e r en, enz.) onbewoonbaar, niet
ter bewoning geschikt.
.

inhabiteeren , lat. (inhabitdre ) bewonen, inwonen ; - inhabittie (spr.
tie=tsie), f. de inwoning, bewoning.
inhareeren, lat. (inhaerre, v. haerére,
hangen, vast zitten, kleven) aankleven, aanhangen, eigen zijn, inwonen ; Jur. voortvaren, op iets staan, ergens hij blijven, volharden ; - inheerént, adj. (inhidrenc),
aanhangend, aanklevend, ingelijfd; -- inheerentie (spr. t=ts), f. nw.lat. het aanhan-

inhaleeren, lat. (inhaldre, v. haltire,
ademen) inademen ; --

(spr.

houden, verhinderen, stuiten ; verbieden;-

inhibItie (spr. t=ts), f. (inhibito) het

rechterlijk verbod om met eene zaak voort
te gaan ; - inhibitorum, n. of inhibitoriãJes, p1. nw.lat. een gerechtelijke verbodsbrief, een verbod; -- inhibitorisch, adj . verhiedend, ontzeggend.
in hoc casu, z. ond. c a s u s ; - in hoc
Passu, Z. and. passus.
in honörem, z. ond. honor; - in ho-

norem judicéi, z. ond. judicTum.
inhospitaal, adj. lat. (inhospit7ïlis, e,

vgl. hospes, enz.) onherbergzaam, ongastvrij ; - inhospitaliteit, f. de ongastvrijheid, onherbergzaaniheid.
inhumaan, Ia t. (inhusnhnus, a, urn;
vgl. h u m a a n ) onmenschelijk , gevoelloos,
wreed hard, onharmhartig ; onbeschaafd, onvriendelijk ; --- inhumaniteit, F. (inhurnanétas, de onmenscheljkheid, wreedheid, enz.
Inhumantie (spr. I =ts) F. later lat.
(inhumanatéo, woordelj Ic : de inmensching;
de menschword ng van Christus.
Inhumãtie (spr. tts) , F. nw.lat.

(van inhurnhre, heaarden) de becarding, begraving.

in hypothesi,

Z.

hypothesis.

Inigieten, p1., z. v. a. Jezuïeten,
z. aid. (van 't sp. Inigo, z. v. a. Ignacio,
Ignatius, z. aid., voornaam van Loyola).

inimitdbel, adj. lat. (inirnitabélis; e; vgi.
imiteeren) onnavolgbaar; - inimita-

biliteit, f. nw.lat. de onnavolgbaarheid,
in infinitum, z. i n I i ii i e t; - in instanti,
z. ond. instanter; -- in integrurn restitueeren, z. ond. integer; - in ipso termino, z. ond. terminus.
inique, fr. (spr. mick'; van 't lat. in
en aeque, vgl. aequu.c, enz,) onbilltjk, onrechtvaardig, slinksch; - iniquiteit, t.
(lat. iniqut (i s; vgl. mquiteit) de onbillijkheid, ongerechtigheid, hardheid.
Initum, n. lat. (van inre, eig. ingaan)
de ingang, aanvang, het begin ; - at inito,
van het begin af; - ah initéo nullum,
cemper nullurn, van niets komt niets; inita, n. p1. beginselen, aanvangsgronden;
initiaal, adj. aanvangend, beginnend; initiaal -letters of initialen, F. Pl.
de groote letters aan het begin van een
woord ; - initiëeren (lat. initiare, inleiden, opnemen, inwijden ; de eerste gronlen l)ijhrengen ; -- inititie (spr. tie
isie), 1. (initiatéo) inwijding; - initiatgve,
F. nw.lat. de inleiding, opening; het recht
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tot voordracht bij beraadslaging over een

ontwerp.

injiciëeren, lat. (injiccre, van jacére,
werpen) inwerpen, inbrengen ; Med. inspuiten ; — injectie (spr. t=ts) f. (inject)o)
de inwerping; Med. de inspuiting, ook uit
-spuitng.
injungeeren, lat. (injungére, eig. inof aanvoegen) inscherpen, aanbevelen, opleggen, ten plicht maken, voorschrijven ; —
injunctie (spr. t ts) f. (injunctio) of
injíunetum, n. het gerechtelijk bevel,
de inscherping, het voorschrift.
Injurátus, m. nw.lat. (vgl. j u ra t u s)
een niet -beëedigde.
Injurie, f. lat. (injuria, van jus, het
recht) eig. in 't alg. onrecht, onbillijkheid,
rechtsverkrachting; gew. eerkwetsing, eer
beschimping, boon, smaad, grove-krenig,
beleediging, schimp -, of scheldwoord ; —
injurie–proces of proces van injurie, n. eene aanklacht, een rechtsgeding
wegens boon, eerroof; -- injuriëeren
(lat. injurii ri) iemands eer aantasten, hem
beschimpen, smaden, hoonen, schelden ; hem
onrecht aandoen, benadeelen; — injuriant, m. een eerroover, eerschender, lasteraar; -- injuraat, m. een gehoonde, beleedigde, verongelijkte; — injuriëus, adj.
(lat. injuridsus, a, um), eerroovend, hoonend,
lasterlijk, smadelijk ; injuriose, op eerroovende, hoonende wijs.
injuste, lat. (v. justus, adv. juste, recht
ook fr. (spr. ènzjth st') onrecht -vardig),
onbillijk; — injustítie (spr. tie-vardig,
=tsie) f. (lat. injustit)a, fr. injustice) de

ongerechtigheid, onrechtvaardigheid.
Ink, n. eene japansche lengtemaat van
19 palm.

Innervátie (spr. t=ts) f. nw.lat. (v.
't lat. nerves, zenuw) de zenuwinvloed op
het denkvermogen ; ook de verwekking van
gedachten en voorstellingen door de gesteldbeid der zenuwen.
in nexu, z. nexus.
innocent, lat. (innócens, van nocere,
benadeelen) onschuldig, eernoudig, onnoozel ;
niet wel bij 't hoofd, krankzinnig; — innocenteménte, it. (spr. ienotsjenternénte) Muz.
op ongekunstelde, natuurlijke wijze; —in
nocéntie (spr. t ts), lat. (innocentia),
fr. innocence (spr. i nosáns') f. de onschuld, eenvoudigheid -- Innoeentius
(spr.t ts) m. nw.lat. mansn.: de onschuldige.
innominábel, adj. lat. (innominabilis,
e; vgl. nomineeren onder nomen) onnoembaar, onnoemelijk.
in nomine, z. nomen.
;

innormaal, adj. nw.lat. (vgl. norm,
enz.) tegen den regel, strijdig met de natuur.
innotesceeren, lat. (innotescere, van
notus, bekend) bekend worden, aan den dag
komen.

innoveeren, lat. (innovi re; vgl. novum) vernieuwen, nieuwigheden invoeren,
wat nieuws voor den dag brengen ; — innovátie (spr. t is) f. (innovatio) de
nieuwigheid, verandering.

Inns, enz., z. ond. inn.
in nuce, z. ond. nux.
innueeren, lat. (innuére) wenken, toewenken, aanwijzen.
innumerábel, adj. lat. (innumerabilis, e; vgl. n ii m e r u s, enz.) ontelbaar; —
innumerabiliteit, f. (innumerabiettas)
ontelbaarheid.

Innupta, f. lat. (vgl. n u p t a) eene
ongehuwde — innuptus, m. een ongehuwde, vrijgezel.
Ino, ook L e u k o t h é a, f. gr. Myth. de
dochter van Kadmus en Harmonia, die, nadat haar man Athamas in verbijstering haren
oudsten zoon Learchus omgebracht en zij
zich met haren jongsten zoon Melicertes in
zee gestort had, door Jupiter in eene zeegodin werd veranderd.
inobediént, adj. later lat. (inobediens)
ongehoorzaam ; — inobediéntie en inobsequéntie (spr. t=ts) f. nw.lat. (vgl.)
obedientie, enz.) de ongehoorzaamheid,
;

inkwartieren, z. ond. q u a r t i e r.
in limine promotienis, z. ond. prom ov e e r e n ; — in loco, z. ond. locus.
in magnus voluisse, z. ond. sat; — in majórem gloriam, z. ond. gloria ; — in manddtis,
z. mandaat ; — in mane, z. ond. manos;
— 'in margine, z. margo; — in medio, z.
m e d i u ni; — in mora, z. mora.
Inn, n. eng., p1. inns, eene herberg,
logement; weleer een huis, waarin studenten kost en onderwijs kregen; van daar ook
z. v. a, collegie, eene hoogere schoolinrichting, waar het gewone engelsche recht geleerd wordt, voluit : inns of court, pi.
eertijds scholen voor het recht, nu middags
praktizijns. -vernigalsche

innascibel, adj. nw.lat. (van nasci,
geboren worden) Theol. wat niet geboren
kan worden, onteelbaar ; — innascibiliteit, f. de ongeborenheid, de eigenschap
van niet geteeld te zijn, die den Vader en
den H. Geest wordt toegekend.
in natura en in naturali bus, z n a t u u r.
innavigábel, adj. lat. (innavigabilzs;
vgl. n a viga bel) onbevaarbaar — innavigabiliteit, f. nw.lat. de onbevaarbaar
;

-heid.

onvolgzaambeid.

inobligaat, adj. nw.lat. (vgl. obligaat) onverplicht, onverbonden.
in obscuro, enz., z. obscuur.

Inobsequentie, z. inobedientie.
Inobservántie, f. lat. (inobservantia;
vgl. o b s e r v e e r e n, enz.) het niet -in acht nemen, niet - nakomen; de onachtzaamheid ,.
zorgeloosheid, onverschilligheid.
in octavo, z. octaaf en formaat.
inoculeeren, lat, (inoculi ri, v. ociclus,
oog, knop) inenten, kunstmatig de kinderpokken mededeelen ; -- inoculatie (spr.
tts) f. (inoculatio) de inenting.
inoffensief, adj. nw.lat. (vgl. o f f e n-
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d e e r e n, enz.) niet beleedigend, onaanstootelijk.
inoffieiëus, adj. lat. (inofficiösus, a,
um; vgl. officium, enz.) onbehoorlijk, onplichtmatig, wederrechtelijk, ook ongedienstig, ondienstvaardig; — inofciósum
testamentum, z. testament -- inof icioziteit, f. (later lat. inofJiciositas)
de ongedienstigheid, onrechtmatigheid.
Inolíth, m. gr. (van is, genit. roos,
spier, vezel) vezelsteen, straalgips; — inóma, n. Chir. het vezelgezwel, de vezelkanker.
;

in omnem eventuin, z. eventus ; — in om nibus aliquid, enz., z. ond. omnis ; — in
omni scibili, enz., z. scibile.
Inopia, f. lat. (v. ops, genit. opis, bevorderend middel, vermogen, macht) gebrek,
behoefte, nooddruft ; inopia 1 a b o r e e r e n,
aan gebrek ziek zijn, gebrek lijden.
Znopináta, n. pl. lat. onverwachte gebeur
toevallen.
-tenis,
inoptábel, adj later lat. (inoptabilis;
vgl. o p t a b e l) niet wenschelijk, niet wenscbenswaardig.
in opt2na forma, z. f o r m a ; - in or
dinem redigeeren, z. redigeeren; -in origindli, z. o rigin aal.
Inoseulátie (spr. t is) f. nw.lat. (v.
osculum, verklw. van os, mond) Anat. de ineenvoeging, inmonding; inosculatio vasórum,
Med. z. v. a. anastomosis.
in pace, enz., z. pax, enz. ; — in parenthesi, z. parenthesis ; -- in partibus infldelium, z. i n f i d e e l; — in patria, z.
patria; — in pejus, enz., z. ond. pejor;
--- in perpetuam rei memoriam, z. ond. memori-a ; in perpetuum, z. perpetuum; -- in
persona, z. persona ; — in petto, z. p e t to;
-- in plena, z. plenus ; — in peenain, enz,
z. pcena; — in popti f calibus z. ond. pontifex; — in potestate, z. po testeit;
in prae f xo termino, z. t e r m ij n ; -- in praesenti casu, z. ond. e a s u s ; — in praesentia, z. ond. p r ae sens; — in praxi, z. ond.
praktijk ; — in prima instantia, z. instantie; -- in pristinum statuur, z. status;
— in procinctu, z. procinctus ; .— in promptu,
z. prompt; — in puncto, z. punctum;
-- in puris naturalibus, z. onder natuur.
in quantum, enz., z. quantus; — in
quarto, z. quart.
Inquest, n. eng. (vgl. i n q u i r e eren)
-

onderzoek, inz. van gezworenen.
inquièt, adj. fr. (spr. ènki-è; van het lat.
inquitus, a, um; vgl. q u i e s c e e r e n) onrustig,angstig, bekommerd ; — inquieteeren
(lat. inquietáre), verontrusten; — inquietátie (spr. tje tsie), (lat. inquietatio) fr. inquietude, f. verontrusting, ongerustheid.
Inquilinus, m. lat. (voor incolinus, v.
incolére, bewonen, wonen ; vgl. i n c o 1 a a t)
een huurder; t'huislegger; -- inquilinaat, n. (lat. inquilinátus) de rechtsverhouding der huurders of huisgenooten.
inquineeren, lat. ('i,nquiniire) bevlekken , bezoedelen, verontreinigen ; — inqui-
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natie (spr. t=ts) f. nw.lat. de bevlekking,
verontreiniging.

inquireeren, lat. (inquirére, v. quaerere) navorschen, onderzoeken; gerechtelijk af-

vragen, verhooren ; — inquirent, m. (inquzrens) de afvrager, gerechtelijke ondervrager; — inquizltie (spr. t=ts) f. een
gerechtelijk, inz. lijfstraffelijk onderzoek of
verhoor wegens eene gepleegde misdaad; geloofsonderzoek ; bet voormalig kettergericht
in Spanje, vgl. auto -da-fe; — inquiziteur, m. fr., of inquisitor, lat. de
ondervrager of rechter; inz. de geloofs- of
ketterrechter ; — inquizitórisch, adj.
lijfstraffelijk verhoorend.
Inrámo, n. (eig. lat. in ramo, aan den
tak) Kmt. ruw katoen, inz. uit Egypte.
in regula, enz., z. ond. regel, enz. ; —
in rerurn natura, z. n a t u u r ; --- in residuo, z. ond. resideeren.
inrotuleeren, nw.lat. (vgl. r o t u l u s,
enz.) Jur. de acten naar volgorde nommeren en aaneen hechten ; — inrotulátie
(spr. tie tsie) f. de samenhechting, inpak king der acten.
in saldo, z. saldo.
insalee ° ;n, nw.lat. (van sal, zout) inzouten.
insalivtie (spr. t= ts) f. nw.lat. (v.
't lat. saliva, speeksel) vermenging van het
speeksel met de spijzen door het kaauwen;
ook: gebrek aan speekselvloed.
Insalubriteit, f. nw.lat. (vgl sal ub r i t e i t) de ongezondheid, b. v. eener plaats
met betrekking tot lucht of water.
in salvo, z. ond. salvos.
insánae mentis, lat. (v. insanus, eig. en
oorspr. ongezond, van daar onzinnig, krank
sanus, gezond) krankzinnig; —-zing,v.
— insanle, f. lat. (insanta) krankzinnig
waanzin ; — insania noctdrna, nach--heid,
telijke waanzin, het nacht- of slaapwandelen ; — insaniteit, f. lat. (insanitas)
de ongezondheid, ziekte; nw.lat. de krankzinnigheid.
in sano sensu, z. ond. sensus.
insatiábel (spr. t ts) adj. lat. (insatiabilis, e; vgl. sa t i a be 1) onverzadelijk ; —
insatiabiliteit, f. de onverzadelijkheid.
insaturábel, adj. lat. (insaturabilis, e;
vgl. sa t u re e r e n) onverzadigbaar.
Inseiens, m. lat. (van scire, weten)
een onwetende, onkundige; — inseientie (spr. t --tv ; lat. inscientia), de onwetendheid, onkunde.
inscribeeren, lat. (inscribére) inschrijven, boeken ;inteeken en ; opdragen, toewijden ;
—inscriptie (spr. t=ts) f (lat. inscriptio)
de inschrijving, inteekening; het in- of opschrift; — pl. inscriptiën, ook fransche
schuldbrieven , welker aflossing door het
grootboek is gewaarborgd.
inscrutábel, adj. lat. (inscrutabilis,
e; vgl. s c r u t e e r e n) onnavorschbaar, ondoorgrondelijk — inscrutabiliteit, f.
de onnavorschbaarheid.
--

;
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insculpeeren, lat. (insculpeére) ingrif
-feln,
insnijden.
inseceeren, lat. (insecure ; vgl. s e c e er e n) insnijden, kerven ; — insect, n. lat.
(inséclum) een gekorven diertje, bij Linnaeus
de naam van alle dieren niet koud wit bloed,
voelsprieten aan den kop en zes of meer
pooten ; dieren, welker borst en achterlijf
als door inkervingen van elkander afgezonderd zijn; schadelijke insecten, ongedierte ; — inséctie (spr. t=ts) f. nw.lat.,
de insnijding, insnede; — insectoloog,
m. lat.-gr., een insectenkenner; -- insectologie, f. de leer der kerfdieren, z. e nt o m o l o g i e; -- insectores, m. pl. de
snijtanden, de vier voortanden.
in sedecimo, z. sedecimo en formaat.
Insenescéntie (spr. t ts) f. nw.lat.
(insenescent)a ; vgl. s e n e s c e n t i e) het niet
verouderen, z. v. a. het gr. a g e r a z i e.
insensíbel, adj. en adv. lat. (insensibilis, e; vgl. s e n s i b e l of fr. insensible,
(spr. ènsansiebl') ongevoelig, gevoelloos ; onmerkbaar, allengs, langzamerhand ; `- in–
sensibiliteit, lat., of insensibilité,
fr. (spr. énsakz.kibilite) ongevoeligheid; oninerkbaarheid.
inseparábel, adj. lat. (inseparabilis, e;
vgl. s e p a r e e r e n) onscheidbaar, onafscheide lij k — inseparables, m pl. fr. (spr.
énseparábl') N. H. naam eener kleine, zeer
gezellige soort van papegaaijen in 0. Indië,
de onafscheidelijken, de sympathie-vogels;
— inseparabiliteit, f. lat., de onafscheidelijkheid; — inseparaat, adj. ongescheiden, vereenigd.
insereeren, lat. (inserére) invoegen,
inschuiven, inlasschen, inlijven ; zich insereeren, zich aanzetten (van spieren) ;
— insertitur, het worde ingelascht, ingevoegd, — inseraat, nw.lat., liever insértum, lat. n. eig. het ingelaschte ; eene
in nieuwspapieren géplaatste bekendmaking
of aankondiging; Jur. eene bijlage, eene inlassching, een naschrift; — inseréndum,
n., pl. inserénda, intelasschen stukken
of berichten; -- insértie (spr. t— ts) f.
(lat. insertio) de inlassching, de invoeging;
Med. het aanzetten der spieren aan het te
bewegen deel; --- insertie - kosten, kosten der plaatsing, b. v. eener aankondiging_
Insessus, m. nw.lat. (van 't lat. insidére, in of op iets zitten) Med. een zitbad,
dampbad ; — inséssie, f. het zitten in
het bad; — insidiën, pl. (insid ae) ver volgingen, hinderlaag ; — insidiëus, adj.
(lat. insidiósus, a, um, arglistig, verraderlijk,
belagend.
Insigniën, pl. lat. (insignia, van den
sing. insigne, vgl. signum) in 't alg. teekens,
kenteekenen, of merkteekenen ; inz. de eereteekens, stand of rangteekdnen, b. v. wapens, kroon, scepter, enz. ; — rijksins i g n i ë n, de te Aken bewaarde rijkskleinoodiën,
die vroeger bij de duitsche keizerskrooning
gebruikt werden.
—

;
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insignifiánt, adj. f. (spr. énsienjifián)
onbeduidend, onbeteekenend, ongewichtig,
nietig — insignifiánee, f. (spr. énsienji/iáns') de onbeduidendheid, ongewigtigheid, enz.
insimuleeren, lat. (insimuláre) beschuldigen, aangeven, aanwrijven ; — insimulátie.(spr. t ts) f. lat (insirynulatio)
de meer of minder ongegronde beschuldiging.
insinueeren, lat. (insinubre, d. i. eig.
iets in den boezem of eene verborgene plaats
brengen, van sinus, boezem, inham, bocht)
iemand iets op eene sluwe wijze mededeelen, heimelijk inblazen of influisteren ; Jur.
gerechtelijk ter hand stellen, voorleggen; —
zich insinueeren, zich in iemands
gunst dringen, zich bemind maken door
vleierij ; — insinuánt, adj. (insinuans)
of insinuatief, nw.lat., indringend, vleiend, liefkozend ; — insinuánt, als subst.
m. een indringer; waarschuwer, kennisgever;
— insinuátie (spr. t=ts) f. insinuatto)
de indringing; — geheime mededeeling, influistering eener meening; gerechtelijke overhandiging, inlevering b. v. van een geschrift,
eene kennisgeving.
insipíde, adj. (lat. insipidus, a, um,
van sapere, smaken) onsmakelijk, smakeloos,
van laffen smaak ; ongerijmd, laf, onverstandig, zouteloos ; — insipiditeit, f. nw.lat.,
onsmakelijkheid; ongerijmdheid, lafheid.
insisteeren, lat. (insistére) op iets
staan , aandringen, volharden ; — insistent, m. (insistens) de aandringer, volhouder, b. v. in een voorstel, verzoek.
Insítie (spr. t=ts) f. lat. (insitto, van
inserére, inenten, griffelen) het inenten, griffelen, z. v. a. inoculatie.
insociabel, adj. lat. (insociabilis; vgl.
sociabel, ond. s o c i u s) ongezellig, onverdraagzaam, onvereenigbaar, niet te verbinden.
Insolátie, z. ond. insoleeren.
insolent, adj. lat. (insólens, d. i. eig.
ongewoon, vreemd handelend) onbeschaamd,
onbescheiden, ongepast, lomp, hoogmoedig,
trotsch, vermetel ; als subst m. fr. (spr. én
een overmoedige, onbeschaamde ; —-solán)
insoléntie (spr. t=ts) f. (lat. insolentta)
de onbetamelijkheid, onbescheidenheid, lompheid, koene aanmatiging, overmoed.
insoleeren (lat. insóláre, van sol, de
zon) aan de zon blootstellen, zonnen, in de
zon drogen ; — insole tie, f. (insolatio) het
zonnebad, het in-de-zon -zetten om te drogen,
te verdampen, enz.; Med. de zonnesteek.
in solidum, enz., z. ond. solide.
insolübel, adj. lat. (insol ubilis, e; vgl.
s o 1 v e e r e n, enz.) onoplosbaar, onverklaarbaar; — insolubiliteit, f. de onoplosbaarheid.
in solutum, z. ond. s o l v e e r e n.
insolvabel, adj. (fr. insolvable) en insolvent, nw.lat. (insólvens, d. i. niet betalend, vgl. s o 1 v e e r e n) onvermogend om
te betalen ; ook zonder betaalmiddelen ; —
pro insolvénte -- voor onvermogend om te
;

,

INSOMNIE

--

betalen (verklaren) ; — insolvéntie (spr.
t=ts) f. de onmacht om te betalen, het onvermogen om zich van zijne schulden te kwijten.
Insomnie, f . lat. (insomnia, vgl. som
n u s) slapeloosheid.
in sortem c o m p u t e e r e n, z. ond. sors.
Insouciance, fr. f. (spr. ènsoesjáns';
van souci, zorg) de onbezorgdheid; zorgeloosheid.
in spe, z. spes; — in specie, z. spec i e s; — inspectie, inspector, z. ond.
inspiciëeren.
insperábel, adj. lat. (insperabilis, e;
van speriire, hopen) ophoopbaar, niet te hopen ; — insperi ta, n. pl. ongehoopte, onverwachte dingen.
inspergeeren, lat. (inspergére) besproeijen, bestrooien, besprengen ; — inspérsie, f . het besproeijen, besprengen.

inspiciëeren, lat. (inspie(re), of inspecteeren, fr . (inspecter) inzien, bezichtigen, beschouwen, in oogenschouw nemen,
het opzicht over iets hebben ; — inspexmus (op oorkonden) z. v. a. eidi; -- inspéetie,f . (inspectio) de bezichtiging, oogenschouw, monstering; het opzicht, toezicht;
inspectio oculáris. eene naauwkeurige beschouwing, inz. ambtshalve ; — inspéctor, of fr. inspecteur (spr. én- --) een
opziener, onderzoeker; — inspectoraat,
n. en inspecteur, f. nw.lat., de post en
de woning van een opziener.
inspireeren, lat . (inspirbzre, van spiriire, ademen) inblazen, inademen, inboezemen, bezielen, aanvuren; — geïnspireerd,
bezield, in verrukking gebracht. begeesterd; — inspiratie (spr. t ts) f. de
inblazing, ingeving, goddelijke ingeving, geest
— per enspirationem, door in--veroing;
geving en geestvervoering.
in spiritualtbus, z. ond. spiritus.
inspisseeren, lat . (inspisst re, van spissus, a, un, dicht), verdikken, verdichten

— inspissátie (spr . t=ts) f. Med. de verdichting, verdikking.
instabiel , adj. lat. (instabilis, e; vgl.
s t a b i e 1) onbestendig, veranderlijk ;— instabiliteit, f . (instabilitas) de onbestendigheid, veranderlijkheid.

installeeren, mid.lat. (in sta 11 a r e,
van het duitsch stal, d. i. plaats) aanstel len, in een ambt zetten, invoeren, inwijden,

installatie (spr. t ts), f.
de aanstelling, bezitgeving van een ambt, enz.
instanter, lat. (van inst re, ergens op staan,
op het, punt zijn, enz.) aanhoudend, dringend ; in instánti, oogenblikkelijk, dadelijk ;
— instantie (spr. tie=tsie) f. (lat. instantia), 1) het aanhouden, aanzoeken, dringend verzoeken of begeeren van eene zaak ;
2) het gerechtshof, de rechtbank, b. v. in
prima'instantia, in eerste instantie, bij
de eerste of lagere rechtbank ; een proces
door alle i n s t a n t i ë n winnen of verliezen, enz. ; 3) Log. eene tegenwerping, een
tegenbewijs; ob instantie absolveeren,
bevestigen ; —
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Jur. den beklaagde van den plicht ontslaan
om zich tegen eene hem gedane aanklacht
verder te verdedigen.

instar omnium, lat., zoo goed als alle of
alles van de soort, in plaats van of tot model van alle andere; — ad instar, even zoo,
even als.
in statu quo, z. status.
instaureeren, lat. (instaurtire) weder
oprichten, vernieuwen, herstellen of heropenen ; — instaurátie (spr. tie=tsie), f.
de wederoprichting, hernieuwing, herstelling, enz.
insteeren, lat. (instlirc) op iets blijven
staan, aandringen.
instigeeren, lat. (instigdre) aanprikkelen , aandrijven, ophitsen, opruijen, verleiden;
— instigatie (spr. t=ts) f. (instigatto)
de aansporing, opruijing, ophitsing, enz.;
-

instigator, m.

een . aanhitser,

opruijer,

stokebrand ; de openbare aanklager, fiscaal
instilleeren, lat. (instilli re) indruppelen, indruipen ; — instillátie (spr. t=ts)
f. (instillatto) Med. de indruppeling b. v. van
een geneesmiddel op eene wond.
instimuleeren, lat. (instimuldre; vgl.
s t i m u l e e r e n) aanprikkelen, aandrijven,
opwekken.

Instinct, m. lat. (instinctus, van i,nstinguére, aanprikkelen) de natuurlijke aandrift
der dieren, natuurdrift, bewustelooze natuurprikkel, ingeschapen neiging of drift; ook
de kunstdrift van vele dieren, b. v. der bevers, bijen, spinnen, enz.; — instinctmatig, lat. -nederd., of instinctief, adj.
nw.lat. onwillekeurig, aandriftmatig, vol
dierlijke aandrift.
-gens
in stirpes, enz. z. ond. caput.

Institor, m. lat., een kramer of winkelhouder, enz. voor rekening van een ander.
institueeren, lat. (instituére, van stature, vgl. s t a t u e e r e n) oprichten, stichten, instellen, inzetten ; ook aanwijzen, onderrichten, leerera ; - instituut, n. (lat.
institutum) eene instelling, inrichting, stichting, inz. een opvoedingsgesticht, eene kost
-- institut de France, n. fr. (spr.-schol;
ènstitu d' frans de universiteit te Parijs; --institutie (spr. tie tsie) f. lat. (institutio) de stichting, instelling, inz. staats- of
burgerinstelling ; inzetting in een ambt ; —
institutiones, f. pl. onderrichtingen in
hel, rom. recht, een gedeele van de rom.
wetsverzameling van keizer Justiniaan, z.

corpus juris; -- institutor, m. een stich-

ter, oprichter, insteller; ook een leermees -

ter, fr., instituteur (spr. è)tsti--).
instradeeren (van 't it. strafla, straat,
en dit van 't lat, strata, sti l. via, een met
steenen bestrooide of bestrate weg) op den
rechten weg brengen, de baan of het pad
voorschrijven.

Instrátum, n. ]at. (van insternire,
overheen „spreiden, bedekken) de bedekking,

overkleeding.
instrueeren, lat. (instru . re) eig. in^^l
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richten, te recht brengen; onderwijzen, onderrichten, leeren ; voorschriften of gedragslijnen geven; een proces instrueeren,
eene rechtszaak ter behandeling voorbereiden, inleiden ; — instruént, ni. wie eene
rechtszaak voorbereidt ; ook z. v. a. i nstructor, rechter van instructie;
— instructie (spr. tie tsie) f. (lat. instructio) eig. inrichting ; onderwijs, onder
voorschrift ; regels van te houden ge--richt;
drag, schriftelijke aanwijzing, dienstvoor
handleiding in ambtszaken ; de voor -schrift,
rechtszaak tot behandeling;-beridng
volmacht ; — instructief, adj. nw.lat.,
leerrijk, onderwijzend ; — instructor, m.
een leermeester, inz. bij prinsen, fr. in-

structeur.
Instrument, n. lat. (instruméntum, van
instruére ; eig. een middel tot inrichting of
tot standbrenging ener 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 ; instrumentum authenticunn, eene
echte of geloofwaardige oorkonde ; i. emtiónis
et venditiónis, een koop- en verkoopbrief; i.
privi t am, eene bijzondere acte of oorkonde;
i. publicum, een opentlijk bewijsschrift, door
eenen notaris of beambte vervaardigd ; —
instrumentaal, adj. nw.lat., als middel
of werktuig dienende; door werktuigen of
gereedschappen verricht ; — instrumentãlis (scil. casus), m. Gram. de werktuigsnaamval op de vraag waardoor ? instrumentale arithmetica, de oplos
zekere berekeningen door middel-singva
van werktuigelijke hulpmiddelen ; instrumentale muziek, zulke muziek, die
met speeltuigen zonder gezang wordt uitgevoerd (in tegenstelling met vocale muz i e k (zangspel); — instrumentarium,
chirurgicum, eene beschrijving der heelmeesterswerktuigen ; — instrumenteeren, Muz. voor speeltuigen zetten of componéren, onder de verschillende muziek -instrumenten verdeelen ; Jur. eerie oorkonde
opstellen ; — instruinenteering, f. ver
een muziekstuk onder de ver--delingva
schillende instrumenten ; — instrumentiSt, ni. de speeltuigbespeler.
Insubordinatie, f. nw.lat. (vgl. sub o r d i n e e r e n, enz.) gebrekkige ondergeschiktheid, ongehoorzaamheid, tuchteloosheid,
weerspannigheid tegen hooger geplaatsten,
tegen de overheid.
in subsidium juris, z. s u b s i d i u mu.
insubstantiëel, adj. nw.lat. (vgl. sub5 t a n t i e, enz.) onwezentlijk, niet werkelijk.
Insuccátie (spr. t =ts) f. nw.lat. (van
succus, het . sap, inisuccPrre, indoopen) de inweeking, doortrekking met een vocht of sap.
in succum et sanquinerri, enz., z. ond.
,

succus.
insufhciént, adj. lat. (vgl. su f f i c i ë it t)

—
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of fr insuf sant (spr. ènsuf zán) ontoereikend, ongenoegzaam, onbekwaam ; — insufficientie (spr. t=ts) f. la[er (lat. insuf icientia) of insufsánee, fr de ontoereikendheid, het te kort schieten, enz.
in suis terminis, enz. z. ond. terminus.
insulair, adj. (lat. insuláris, e; van 't
lat. inscla, eiland) een eiland of eilanden
betreffende, daartoe behoorende, eilandsch;
— insulánen of insulairen, m. p1.
eilandbewoners, eilanders.
insulteeren, lat. (insultdre, eig. op
iets springen, van saltdre, springen, dansen)
trots en overmoedig beleedigen, smadelijk of
grof behandelen, schelden, hoonen, beschimpen ; — insultátie (spr. tie=tsie) f. (lat.
insultatio), of insult, n. (later lat. insí ltus) of fr. insulte (spr. ènsuult') een plotselinge aanval, beleedigende aanranding, hoonende behandeling, hoon, beschimping, beleediging.
insumeeren, lat. (insumére) tot iets
nemen, aanwenden ; — insi mtie (spr.
t=ts) f. (later lat. insumpptio) de aanranding.
in sumnma, z. ond. summa ; -- in summa gradu, z. ond. s u m m u s.
insuperábel, adj. lat. (insuperubilis.
e; vgl. s u p e r e e r e n) onoverkomelijk, onoverwinnelijk.
in supapleméntum, z. oud. s u p p 1 e e r e n.
insupportábel, adj. fr. (insupportable,
spr. éuisupor—) onverdragelijk, onuitstaanbaar.
insurgeeren, lat. (insurgére, van surfire, opstaan) oproerig worden tegen de regeering of eene andere partij ; — insurgénten, m. pl. in opstand zijnde onderdanen, verzachtende uitdrukking voor muiters,
oproermakers, rebellen ; de hongaarsche landmilitie, die door eene algemeene oproeping
(heerban) wordt samengebracht, de baanderlieden, het baanderheer; — insurrectie
(spr. lts) f. nw.lat., opstand, oproer ; het
opbreken van den heerban in Hongarije ; —
insurrectioneel, adj. oproerig, muitend.
insurmontáble, adj. fr. (spr. ènsuurmontábl' ; v. sunrtonter, te boven komen
vgl. in o n t e e r e n) onoverkomelijk.
in suspenso, z. ond. s u s p e n d e e ren.
intabesceeren, lat. (intabescÉre, vgl.
tabes, enz.) uitdrogen, wegkwijnen, verdwijnen.
intabuleeren, nw.lat. (von tabula,
tafel, plank) omranden, in eene tabél, lijst,
enz. brengen ; — intabulándo, door omranding, omzooming ; door in- tabdi -brenging ; —
intabulátie (spr. tie=tsie) f. de omsluiting, omranding; de inschrijving op de
lijst, tabel, enz.
intact, adj. lat. (intáctus a, um, van
tanpére, aanraken) onaangeraakt, onverzeerd,
onbevlekt, onbezoedeld, rein ; — intangíbel, adj. nw.lat., onberoerbaar ; — intangibiliteit, f. de onberoerbaarheid.
Intaglio, in. it. (spr. ientáljo, van intapliare, insnijden) p1. intagliën, verdiept
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snij- of beeldhouwwerk, inwaarts gesiiedeiie
steepen ; intaglio d'acqua forle, Bene geëtste
koperen plaat; de afdruk daarvan.
intangibel, enz., z. ond. in tact; —
in tantum, z. tantum.
IntarsiatUra, f. it. (spr. ienlarsiatoera,
v. inntarsiáre, niet bont hout inleggen, v.
tarsia, ingelegd houtwerk ; vgl. het mid.lat.
tarsicus, bontkleurig, V. Tharsia in Azië) ingelegd werk van veelkleurig hout en paarlernoér;
—intarsiatore, m. wie zulk werk maakt.
intégra res, lat. (van zntJ^ger, ^inlégra, intigrum, ongeschonden, on verzeerd, geheel,
nieuw, enz.) eerie ongeschonden, onveranderde zaak ; -- integrum, n. een ongeschonden geheel ; — de inlcgro, op nieuw ;
----- in intégrum r e s t i t u e e r e n, weder in
den voriger stand herstellen ; ---- integraal, adj. uw.lat. een geheel uitmakend,
op zich zelf bestaande (lb. v. integrale spoorwegen) -- integraal , n. Math. eerie
eindige veranderlijke grootheid, weder hersteld of berekend uit haar oneindig klein
deel (dilierentiaal) — integraal – formulen, f. pl. de bij het integreeren gehruikelijke rekenvoorschriften ; --- - integraal–rekening, de hoogere rekenwijze,
die door vergelijking der oneindig kleine
deeles de eindige grootheden voortbrengt,
waaruit de eerste ontstonden ; --- inte;

;

grálen, ook geïntegreerden, pl. Bene
soort van nederlandsche staatspapieren, die
als aanvullend deel tot de gezamentlijke
staatsschuld behoor en ; — integraliteit,
f. de volledigheid, gelleelheid ; --- integreeren, lat. (integrdre) volledig maken,
b. v. een integreerend deel, een wezentlijk
tot liet geheel behoorend deel ; Math. eerie
eindige -veranderlijke grootheid uit haar• gegeven oneindig klein deel berekenen ; —

integrant, ri. iets tot het geheel behoorende ; dat voltalligmakende; -- integriteit,
f. (lat. integrttas) de ongeschonden toestand,
volledigheid, volkomenheid; de redelijkheid,
oprechtheid, braafheid; onomkoopbaarheid.

Integument, n. lat. (integumc'ntum)
een hulsel, bedoksel, inz. de dunne huid van
de inwendige ligchaamsdeelen.
Intelléctus, nn. lat. (van intelligére,
inzien, verstaan) het verstand, kenvermogen ;
,

— intellectuaal , adj. (later lat. inteltectuulis, e) of gewoonlijk intellectueel
(fr. intellectual), tot het verstand bchoorende,
dat betreffende ; verstandig, geestig, schrander; intellectueele voriniiig, de vorming, beschaving van den 'geest tot het verstand; — intellectualizeeren, n lat.
in den geest of de gedachte oplossen ; —

intellectualísten of intellectuale
philozophen, wijsger en, die staande hou den, dat de zinnen ons niets dan schijn
aanbieden, en dat het verstand alleen liet
ware doet kennen ; — intellectualís-

:nus, ni. het leerstelsel dezer wijsgeren ;
v. a. tdealismus; --intellectualiteit, f. dc toestand van het kenver-

ook. z.

mogen, het geestige in dens mensch ; — intelligent, adj. (lat. intelligens) verstandig,
kundig, schrander, ervaren, onderricht, wijs

-- intelligentie (spr. t — ts), f. (lat. inlell igentia) verstand, dooi zicht, kennis; bericht, tijding ; — intelligens – blotter,
lat. -hoogd. berichtbladen, openbare bekend
ngen, weekbladen ; -- intelligíbel ,-maki
adj. lat. (inteltigióilis, e) verstaanbaar, duidelijk, klaar, bevattelijk, begrijpelijk; — intelligibiliteit, t. n w.lat. de verstaan -

,

baarheid, duidelijkheid, begrijpelijkheid.
intemperánt, adj lat. (intemppërans;
vgl. t e in p e r e e r e n) ongematigd, onmatig,
giet onthoudzaam

; -- intemperántie

(spr. tie tsie; lat. intem1)erantia), of fr.
intemperance (spr. uiitan1peráias'), f. de
o^imatigheid, uitspatting, z welgerij.
intempestief, adj. lat. (intempestivus,
a, urn; vgl. tenipcstief) en als adverb.
intelltj)estive, ontijdig, ten ontijde, niet passend, verkeerd aangebracht.
—

intendeeren, lat. (intend re, eig. uit rekken, spannen, ergens heen richten) op iets
letten, zijne aas acht op iets vestigen, beoogen, bedoelen, van zins, genegen of wil
zijn, het oogmerk hebben, zoeken, ook-lens

nw.lat. intentioneeren, of geintentioneerd zijn ; -- intendant, in. fr.
een eerste opzichter, toeziener, zaakwaar
bestuurder, P. v. de: schouwburgen,-nemr,
en inz. bij krijgslegers de opzichter over de
betaling, verpleging en kleeding der ti oe-

-

pen ; — intendántie of intendance
(spr. èntadáns') het oppertoezicht, beheer;
ook het onder eengin 'toeziener staande ge-

bied ; — intendantuur, f. barb.lat. het,
oppertoezienersambt.
Intensie, f.

lat. (intensio, eig. spanning,

van intendére) de inspanning, krachtversterking; de innerlijke kracht of sterkte, innig
hevigheid; liet innerlijke gehalte, de-heid,
inwendige deugdelijkheid — intensief,
adj. of als adv. ooI intensive, nw.lat. innerlijk, naar innerlijke kracht en sterkte; sterk
in zich zelve, levendig, opgewekt; — intensivum (scil. vei bum), z. ond. v e r b u m;
;

-

---

intensiteit, f. de innerlijke kracht

eel we.. kzaamheid, werkzame kracht (ene rg i e) grootte der kracht; het tegengest. van
C a t e ii s i e; --- inlénso, it. Muz. verhoogd,
versterkt, krachtig.
Intentie (spr. tic=tsie), f. lat. (inlenlio,
eig. — intens(o. spanning, inspanning, vgl.
i n t e n d e e r e ij) de richting der ziel op iets,
liet oogmerk, voornemen, de wil, vvilsineeiiiug, het doel, einddoel, de aanslag ; — inlefl to actiónis, Jur. het einddoel eener aan
klaaggrond; int. Znincipolis, het-klacht,e
hoofdoogmerk ; inl. secundaria, het bijooi irperk ; -- intentionalísmus, n. n ww.lat.
de stelling, dat het doel de middelen heiligt;
-- intentionaliteit, f. liet be jogde, de
beooging ; — intentioneeren, z. i n -

te i, deeren; — intenteeren,

lat. (in-

lcntdie) tegen iemand iets bedoelen,

on-
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dernemen, voorbereiden, hem willen aan -

tasten.

inter, lat. voorzetsel : tusschen ; onder, gedurende (in vele samenstellingen)
inter arma silent leges, z. ond. arma.
interarticulair, adj. nw lat. (vgl. a rt i k e 1, enz.)tusschen een gewricht (aanwezig).
intercaleeren, lat. (intercaláre) inlasschen, invoegen ; — interealátie (spr.
t=ts), f. de inlassching, b. v. van eenen
dag in het jaar.
inter canem et lupum, lat., entre chien et lou p,
fr. (spr. an'ter sjèn e loe) woordel. tusschen
hond en wolf, d i. in de avondschemering.
intereedeeren, lat. (intercedére) eig.
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 tusschenkomst
of bemiddeling, door voorspraak of aanbeveling ; — intereedént, adj. (interc)^dens)
of intereéssor, ni. een bemiddelaar, tusschenbeidetreder ; voorspraak ; borg ; --- intercéssie, f. (intercessie) bemiddeling, tusschenkomst, voorspraak, borgtocht; — intercessio Christi, Christus' voorspraak voor de
zijnen bij God ; — intercessiondles, pl. nw.lat.
bemiddelingsgeschrift, schriftelijke voorbede.
Intereéptie, z. inter cipiëeren.
Intereéssie, z. i n t e r c e d e e r e n.
intercideeren, 1) lat. (intercidére, van
caedére, vallen) eig. tusscben vallen ; zich
toedragen ; — intercidént, adj. (interci,dens) tusschenkomend.
intercideeren, 2) lat (intercidére, van

caed ére, snijden) doorsnijden, scheiden; af
-- intereidént, adj . (intercadens)-brekn
afbrekend ; — intercizie, f. (intercisio)
eig. de doorsnijding, doorsnede, de afbreking,
pauze ; de tusschenzetting, het inschuifsel.
intercipiëeren, lat . (intercihére) onderscheppen, opvangen, wegnemen, b. v. brieven — interceptie (spr. tie=tsie), f.
;

(interceptio) de onderschepping, opvanging.
interciaviculair, adj. nw.lat. (vgl.
cl a v i c u 1 ai r) Anat. tusschen de sleutel
liggende.
-bendr
intereludeeren, lat. (interclud re) ver sperren, afsluiten, sluiten, verhinderen, insluiten ; •-- intercluzie, f. (interclusio)
de versperring, afsluiting, sluiting.

Intercolumnium, n. lat. (van columna, zuil) de zuilenafstand, zuilwijdte,
z. v. a. entrecolonne.
intercostaal, adj. nw.lat. (vgl. c o
taal) Anat. tusschen de ribben liggend;
— intercostaal—zenuwen, ribbenzenuwen.
intereruraal, adj. nw.lat. (vgl. c ruraal) Anat. tusschen de dijen of schenkels

liggende.

intereurrént, adj. lat. (intercurren s,
van intercurrére) eig. daartusschen loopend,
tusschenbeide tredend, zich innmengend; Med.
van den pols: onregelmatig.

— INTERFOLIËEREN.
Intereus, f. lat. (eig. adject.: onder de
huid aanwezig; van cutis, huid) Med. de
huidwaterzucht (lat. aqua intercus); — in-

tercutaan, adj. nw.lat. onder de huid,
tusschen de huid en vleesch aanwezig.

interdiceeren, lat. (interdicére) ver
beletten (inz. het eigen vermogen -he--biedn,
heer;— geïnterdiceerd, adj. verboden;
tot zelfbeheer van zijn vermogen onbevoegd
verklaard — interdíet , n. (lat. interdictum) een verbodsbevel, een rechterlijk ver
uitsluiting, de groote kerkban, die-bod;e
de paus aan gansche steden, gewesten, landen, enz. oplegt — interdíetie (spr tie=
tsie), f. (interdictio} de ontzegging, het verbod ;
interdictio aquae et ignis, de ontzegging van
water en vuur (bij de Romeinen de formeele en
gestrengste wijze van verbanning); —interdíetor, ni. later lat. de verhieder, ontzegger.
Intérest, m. (van 't lat. interésse, daar
zijn, deel nemen) het betrokken zijn-tuschen
in eene zaak, de aandeelneming, deelneming,
het aanlokkende, de waarde; het nut, voor
baat, het gewin ; interest et refert,-del;
lat. 't geeft nut en voordeel; ad interesse
e i sc h e n, schadeloosstelling eischen ; per
interesse, of fr. par intérét (spr. ènterè), uit
eigenbaat, ter wille van eigen voordeel ; id
quad interest, Jur. dat gene, waaraan gelegen is, d. i. de bate of schade, die iemand
bij de handeling van een ander of bij eene
of andere gebeurtenis heeft; iis, quorum
interest. dien genen, welken daaraan gelegen
is; — interesten, pl. de renten van een
kapitaal ; — interesseeren (fr. intéresser), in eene zaak mede betrekken, tot deelnemer maken, iemands deelneming opwekken, zijne nieuwsgierigheid spannen, hem
aantrekken, innemen, bewegen, roeren ; b. v.
het interesseert mij, of ik ben er bij
geïnteresseerd, het trekt mij aan, bekoort, beweegt of roert mij ; het boezemt
mij deelneming in, wekt mijne opmerkzaam
nieuwsgierigheid, 't is mij niet on--heidof
verschillig, 't is mij van gewicht, ik neem
daaraan deel, ben daarin betrokken: zich
voor iemand interesseeren; aan zijn
lot deelnemen, hem gunstig zijn, voor hem
in de bres springen ;— g eï n t e r e s s e e r d
zij n, baatzuchtig, zelfzuchtig, winzuchtig
zijn, alleen zijn eigen voordeel op het oog
hebben (vaak hoort men hiervoor verkeer
interessant zijn) — interes--delijk,
sáant, fr. aanlokkend, innemend, roerend,
onderhoudend, belangrijk, wegslepend ; —
interéssent , m. een deelnemer, deelheb
-ber,
betrokkene in eene zaak.
Interferentie (spr . tie = tsi e) van het
licht, f. nw.lat. (fr. inter férence, V. inter/érer, tusschen beide komen, op elkander stooten) Phys. de wederzijdsche werking der lichtstralen op elkander bij hun samentreffen.
interfluént, adj. lat. (interfi2cens, van
interfluére) daartusschen vloeijend.
interfoliëeren, nw.lat. (vgl. f o l ï u m)
met wit papier doorschieten (een boek).
;

;

-

;

IN TERGO

--

in tergo, z. tergum.

interieur, n. fr. (spr. èn —) het innerlijke, inwendige, de innerlijke belangen
en verhoudingen, het tegengestelde an e xterieur.
interim, adv. lat. intusschen ; als
subst.: het interim, de tusschentijd, tusschentoestand, tusschenhandeling, inz. het
Augsburgsche interim, het voorloopig geloofsvoorschrift vau Karel V., in het
jaar 15 4 8 door drie godgeleerden opgesteld
en tot aan eene algemeene kerkvergadering
tot stilling der toenmalige godsdienstonlusten
als wet voorgeschreven ; — interims–
conto, K.mt. eene in het grootboek over
levenlooze voorwerpen gevoerde rekening; —
ad interim, nw.lat. voorloopig, middelerwijl,
ondertusschen, voor 's hands, tot nader order — interimístisch, adj. voorloopig,
vgl. p r o v i z o r i s c h — interimisticum, n. Jur. eene voorloopige schikking
in een geschil, met voorbehoud van verder
onderzoek en nadere beslissing.
interjacent, adj. lat. (interjèrcens, van
interjacere) daartusschen liggend.
Interjectie f. lat. (interjectio; van in.terjacére, -inter jicére, daartusschen werpen,
V. jacére, werpen) Gram. een tusschenwerpsel, uitroepingswoord; Jul. liet inbrengen van
een beroep op eene hoogere regtbank (a ppellatie, appel).
inter jocos, enz., z. j o e u S.
interlineair, adj. nw.lat. (van linea,
z. aid.) tusschenregelig, tusschen andere regels geschreven of gedrukt ; b. V. eene interlineaire vertaling, eene tusschenregelige vertaling; — interlinieren,
tusschen de regels schrijven; — interliniátie (spr. t=ts), f. de tusschensehrijving (tusschen twee regels) ; -- interli
n. of interlïnie, f. de ruimte-nium,
tusschen 2 regels.
interloqueeren, lat. (interlóqui, v. loqui,spreken)Jur. eene tusschenuitspraak doen,
een bijoordeel uitspreken of een voorloopig
bescheid geven ; — interlocuut, interlocutorium, n of interlocu.tie (spr.
tie tsie),J. eene tusschenuitspraak, tusschenof bijoordeel wegens eene bijzaak van een
proces ; -- interlocutor, m. nw.lat. een
tusschenspreker, gesprekvoerder ; bij magnetizeurs : de geest, die uit den mond des gemagnetizeerden spreekt.
Interludium, n. nw.lat. (vau 't lat.
interludére, tusschen spelen) Muz. liet tusschenspel.
Interlunium, n. lat. (stil. tempus,
tijd; vgl. l u n a) eig. de tusschenmaan, de
nieuwe maan.
Intermaxillair-beenderen, n. pl.
nw.lat. Anat. de tusschenbeenderen van het
kinnebakken (maxilla)
Intermedium, n. nw.lat. (van 't lat.
intermed)'us, a, um, in 't midden zich bevindende ; vgl. medium) de tusschentijd,
tusschenruimte tusschen twee vervaldagen of
;

;
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termijnen ; Phys. en Chem. het tusschenmiddel, eene stof, die den overgang of de
vereeniging van twee andere te weeg brengt;
— tusschen afzonderlijke voorwerpen bestaande of heerschende, bemiddelend, tusschen-; — het intermediair, adj. de
tusschenkomst, bemiddeling; — intermediaat, adj het midden houdende ; in 't midden; als subst. n., z v. a. intermedium.
Intermenstruum, n. lat. de tijd der
nieuwe maan.
Intermezzo, n., pi. intermezzi, it.
( lat. intermeel áum; van mezzo = medium,
het midden) een tusschenspel, eene tusschenvoorstelling, inz. kleine vrolijke opera's, die
in de tusschenbedrijven der hoofdvoorstelling
gespeeld worden ; — intermezzíst, m.
een tusschenspeler (b u f f o n e of b o u f f o n;
z. ald.) op het it. tooneel, die alleen door
pantomime en zang de aanwezigen vermaakt.
interminábel, adj. lat. (interminabilis, e; vgl. terminus, enz.) oneindig, grenzeloos, onafinetelijk; onbepaalbaar, onbeslisbaar.
intermineeren, lat. (intermindri, van
mindri, dreigen) bedreigen, dreigend verbieden ; — interminatie (spr. tie=tsie), f.
(intermina1' o) de bedreiging.
in terminis en in termino, z. terminus.
intermisceeren, lat. (intermiscére,
vgl. m i s c e e r e n) ondermengen, inmengen,
vermengen ; — intermixtuur, f. nw.lat.
bijmenging; mengsel.
intermitteeren, lat. (inter -mi ttére)
nalaten, aflaten, afbreken, uitblijven ; i n t e rm i t t e e r e n d e koorts, eene tusschenpoozende koorts; intermitteerende pols,
een uitblijvende of afgebroken polsslag; intermitteerende bronnen, uitblijvende
d. i. nu en dan of ongelijkmatig vloeijende
bronnen ; — intermissie, f. (lat. intermissio) de uitblljving, afbreking, het ophouden, nalaten ; de tusschentijd ; i n t e r m i s s i e
e e n e r koorts, de koortsvrije tusschentijd;
intermissie -zonden, nalatingszonden ; —
intermissief, adj. n w.lat. afgebroken, met
afbrekingen.
Intermixtuur, z. ond. i n t e r in i sceeren.
intermontaan, adj. nw.lat. (van mons,
genit. montis, berg) tusschen bergen of gebergten liggende.
Intermundium, n. lat. (van muntlus,
wereld) tusschenwereld, de ruimte tusschen
de werelden ; — intermundaan, adj.
nw.lat. tusschen wereldligchamen aanwezig.
intermuraal, adj. lat. (intermurdiis,
V. murus, muur) tusschen de muren aan
-wezig.
intermusculair, adj. nw.iat. wat zich
tusschen de spieren bevindt.
intern, adj. (lat. internus, a, um) of als
adverb. interne, innerlijk, inwendig, binnen,
b. v. de i n t e r n e (binnenlandsche) handel;
in tegen st. van extern — internen,
m. pl. inheemschen, inlanders (inz. op opvoedingsgestichten); leerlingen, die kost en
;
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inwoning op eene school hebben ; — internaat, ri. nw.lat. eene school, waarin
de leerlingen gehuisvest en gevoed worden
(in tegensi. met externaat); --- interneeren, nw.lat. vreemdelingen, vluchtelingen, enz. van de grenzen naar het binnenste
des lands verwijzen om daar te blijven , —
internisten, m. pl. nw.lat. Med. innerlijk
zieken, aan inwendige ziekten lijdenden ; ook
z. v. a. internen.
internationaal, adj. ow lat. (vgl. natie) tusschen natiën of volken bestaande of
heerschende, b. v. internationale verhoudingen, verdragen, enz.
Internécie, f. lat. (internecie, v. interneciire, geheel dooden) volkomene vernietiging of verdelging ; — interneciekrijg, m. verdelgingsoorlog.

interneeren, internen, internisten, z. ond. intern.
Internuncius, m. lat. (vgl. nuntius)
een tusschenboodschapper, onderhandelaar,
onderboodschapper, inz. de gezant, dien de
paus aan de buitenlandsche kleine boven of
bij republieken zendt; ook de oostenrijksche
gezant te Constantinopel ; — internun.elatuur, f. nw.lat., het ambt en de waardigheid van zulk een' persoon.
interpasseeren, lat.-fr., doornaaijen,
stikken ; — interpassátie (spr. t ts)
f. de benaaijing of doornaaijing van de met
geneeskruiden gevulde zakjes.
interpelleeren, lat. (interpelldre) in
de rede vallen, de rede storen ; opheldering
of verklaring vorderen ; iemand iets betwisten, bestrijden ; voor het gerecht dagen, opeischen; •— interpellátie (spr. tie=tsie)
f. (interpellatio) eene tusschenrede, afbreking
der rede; de vraag om opheldering of ver
verhindering, bestrijding van een-klaring;
bezit, de tegenspraak, ook de gerechtelijke
opeisching om iets te doen.
inter pocula, z. p o c u 1 u m.
interpoleeren, lat. interpoldre) eig.
anders vormen ; iets inschuiven, inlasschen,
door invoegen van een woord, enz. verval schen; geïnterpoleerde plaatsen; ver
zinnen in een-valschteofungd
geschrift — interpolátie, (spr. tie=tsie)
f. de inlassching, inschuiving van een of
meer woorden in handschriften, van termen
in eerie getallenreeks; — interpolator,
m. een schriftvervalscher, schriftbederver.
interponeeren, lat. (interponére) tusschen zetten of leggen ; iets bemiddelen, zich
tot bemiddelaar aanbieden, de bemiddeling
overnemen; Jur. een rechtsmiddel tegen eene
strijdige uitspraak inbrengen ; — interponént, m. (interpónens) Jur. de inbrenger van een rechtsmiddel; -- interpozitie (spr. tie tsie) f. (interpositto) de tusschenkomst, bemiddeling; inbrenging van een
rechtsmiddel; interpositio appellatiónis, Jur.
de inlegging van het beroep op eene hoogere rechtbank.
Interprés, lat., interprête, fr. (spr.
;

—
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enterprèt') m. een uitlegger, verklaarder,
vertolker, overzetter, tolk ; — interpre
(lat. interpretdre), uitleggen, ver--tern,
klaren ophelderen, overzetten, vertalen ; —
interpretábel, adj. (later lat. interpretabilis, e) verklaarbaar, vertaalbaar, ; — interpretátie (spr. tie=tsie) f. (interpre
de uitlegging, verklaring, overzetting;-tao)
— interpretatief, adj. nw.lat., uitleggend, verklarend.
interpungeeren, lat. (interpung)re ;
vgl. p u n t) of interpuncteeren, nw.lat.
door teekens afdeelen of onderscheiden, met
zinscheidingsteekens voorzien ; --- interpunctie (spr. tie tsie) (lat. interpunct)o), of interpunctátie (spr. tje =tsiie)
nw.lat., f. de teekenzetting; zinscheiding, het
plaatsen der schrijf- en zinteekens.
Interrégnum, n. lat. (vgl. regnum)
het tusschenrijk, de tusschenregeering, het
tusschenbestuur, de ledigheid des troons; —
interréx, m. (vgl. rex) een tusschenregent,
tusschenkoning, rijksvoogd.
interrogeeren, lat. (interrogáre ; v.
rogare, vragen) vragen, ondervragen, verhooren ; -- interrogatie (spr. tie—tsie) f.
(interrogatio) de vraag ondervraging ;
signum interrogándi, n. een vraagteeken (?).
— interrogatief, adj. (later lat. interrogativus, a, urn), en als adverb. ook interrogative, vragend, vraagsgewijs; — interrogatorium, n. nw.lat., eene gerechtelijke
ondervraging, rechtsvraag, een vraagpunt ;
een verhoor ; pl. interrogatoria of inter-

rogatoriën ;

--

interrogatoria captiósa,

pl. strikvragen.

interrumpeeren, lat. (interrumpére)
afbreken, in de rede vallen ; hinderen, storen ; — interrupt, adj. (lat. interruptus,
a, um), afgebroken, onsamenhangend ; —
— interruptie (spr. tie tsie) f. (interrupt)o) de afbreking, stoornis — interruptor, m. de afbreker, verstoorder.
Interscapulum of interseapilium, n. later lat. (v. scapula, schouderblad)
de ruimte tusschen de schouderbladen.
interseceeren, lat. (intersecdre; vgl.
s e c e e r e n) doorsnijden ;— intersectie
(spr. tie tsie) f. (intersect) o) de doorsnijding,
kruising, het snijpunt van twee lijnen, de
doorsnede.
inter speur et metuin, z. ond. spes.
interspergeeren, nw.lat. (van spargére, strooijan) tusscbenstrooijen of inmengen.
Interstitium, n. lat. (v. inter-stare,
tusschen staan of zijn) de tusschenruimte,
tusschentijd, rusttijd, pauze, bet uitstel.
Intertrigo, f. lat. (v. terére, tri tuur,
wrijven) Med. de blikaars (door paardrijden
veroorzaakt); het ' zoogenaamde smarten van
kleine kinderen (door de scherpte der pis) ;
— intertrituur, f. lat. (intertritiira) het
slijten door de wrijving, door het gebruik.
intertrópisch, adj. lat. -ár. (vgl. t r op e n, enz. ond. t r o p u s) tusschen de keer
liggend of aanwezig.
-kringe
;

INTERUSURIUM

--

Interusurium, n. lat. (vgl. u s u u r)
de tusschenrente, het aftrek of rabat, dat
bij betaling eenex nog niet vervallen schuld
voor den tusschentijd wordt afgetrokken.
Interval, n. lat. (intervállumn, eig. de
ruimte tusschen twee schanspalen, v. vallus,
schanspaal) de tusschenruimte, afstand, gaping; Jur. een uitstel, tusschentijd ; Med.
de koortsvrije tusschentijd ; Muz. de toonsafstand, de hoogteverhouding van twee tonen;
per intervalla, in tusschen tijden, van tijd tot
tijd, afgebroken, stoots- of ruksgewijs ; —
ciílucida of gew. lucida intervalla, pl. heldere
of lichte tusschentijden, heldere oogenblikken
bij eenen kranke.
interveniëeren, lat. (intervencre( tusschen komen of tusschen treden, zich in eens
anders zaken mengen, bemiddelend optreden,
bemiddelen ; --- interveniént, m. Jur.
de tusscbentreder, die zich in een rechtsgeding als derde partij (terti>um interveniens)
mengt, bemiddelaar, scheidsman ; — interventie (spr. tie tsie) f. (interventto) de
tusschen komst, bemiddeling, het tusschentreden van eenen derde in eene rechtszaak;
de bemoeijing van eenen Staat in de aangelegenheden van andere Staten ; — interventief, adj. nw.lat., tusschenbeide tredend, bemiddelend ; -- intervéntor, m.
bemiddelaar, scheidsman.
Interversie,z.ond. interverteeren.
intervertebraal, adj. nw.lat. (vgl.
v e r t e b r a a 1) Anat. tusschen de wervelbeenderen liggende.
interverteeren, lat. (intervertère) onderslaan, geld heimelijk achterhouden ; —
intervérsie, f. (interverso) het onderslaan van gelden.
intestdbel, adj. lat. (intestab'ilis; vgl.
t e s t e e r e n) Jur. onbevoegd of onbekwaam
om een testament te maken of getuige te
zijn ; — intestaat, adj. lat. intestdtus of
ab intestffto, zonder testament of erfmaking,
zonder uitersten wil, zonderbeschikking over
de nalatenschap; — heres intestdPas of ab
intestdto, z. ond. heres.
Intestinum, n. lat. (van intestinus,
a, um innerlijk., inwendig, v. intus, z. aid.)
de darm ; pl. intestina, de ingewanden,
darmen ; intestinum e cum, de blinde darn,;
int. colon, de karteldarm ; int. crassum, de
dikke darm ; int. duodénum, de twaalfvin
darm ; int. ileum, de kromme darm,-geri
kromdarm; int. jejunum, de ledige darm;
'int. rectum, de rechte darm, endeldarm; int.
tenice, de dunne darm ; — intestinaal,
adj. de ingewanden betreffende.
in thesi, z. thesis.
inthronizeeren, lat.-gr. (mid.lat. inthroni-zdre; van 't gr. thrónos. stoel, troon)
ten troon verheffen, eenen bisschop plecht slatig in zijne waardigheid, in zijn ambt
zetten, op den bisschopsstoel plaatsen ; —
inthronizátie (spr. t ts) f. de troonsverhefiing, troonsbestijging, troonsaanvaarding; inz. de plechtige instelling van eenen
--

—
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bisschop of paus door bezitneming van den
troon in de hoofdkerk.
intiem, adj. lat. (intgmus, a, um, eig.
de binnenste, supers. van interior) innig,
vertrouwd, naauw verbonden; — intimus,
m. de vertrouwde, de boezemvriend, hartevriend, halsvriend; — intimiteit, f. nw.
lat. (fr. int'i-mité) de innigheid, vertrouwelijkheid.
intimeeren, lat. (intimáre, eig. invoegen, van intimus; fr. int'imer) gerechtelijk
aankondigen, aanzeggen ; ook dagvaarden ;
-- intimaat, n. (intimdtum) eene hooge
verordening; — intimitie (spr. tie tsie)
f. (later lat. intimatio) de gerechtelijke aan
bekendmaking.
-zegin,kod
intimideeren, nw.lat. (fr. intimider,
val. t i m i d e) bevreesd, beschroomd, schuchter, schroomvallig maken, vrees of schrik
aanjagen; -- intimidatie (spr. tie tsie)
f. het bevreesd maken, het inboezemen van
schrik of vrees.
intimiteit, intimus, z. ond. i ntiem.
intingeeren, lat. (intingére; vgl. t i ng e e r e n) indoopen, bevochtigen ; -- intínctie (spr. tie tsie) f. (later lat. intinctio) de indooping; inz. het indoopen van
het brood en den wijn bij het Avondmaal.
intituleeren, nw.lat. (vgl. titel) betitelen, boven schrijven, met een opschrift
voorzien ; — intitulatie (spr. tie tsie)
f., de betiteling, het opschrift, de titel van
een boek.
intolerabel, adj. lat. (intolerabil'is, e;
vgl. t o l e r e e r e n, enz.) onverdragelijk, onlijdelijk, onuitstaanbaar ; — intolerant,
adj. (lat. intolerans) onverdraagzaam jegens
andersdenkenden, inz. in godsdienstzaken;
-- intolerantie (spr. tie=tsie) f. (lat.
intolerantia) de onverdraagzaamheid, vijandige gezindheid tegen andersdenkenden ; —
intolerantísmus, n. barb.lat., de geest
van onverdraagzaamheid.
intoneeren, nw.lat. (lat. intonure, van
toon , enz. ; onderscheiden van 't oud.lat.
intoni re, d. i. donderend klinken) aanstemmen, den toon aangeven ; — intoneer—
mes, n. een besnijmes der orgelmakers bij het
intoneeren der orgelpijpen ; — intonatie
(spr. tie=tsie) f. de toonaangeving; bij de
r. kath eeredienst: de spreuken, die door
den priester voór de collecte gezongen en
door de gemeente beantwoord worden.
intorqueeren, lat. (intorquëre; vgl.
t o r q u e e r e n) omdraaijen ; verdraaijen ,intórsie, f. nw.lat. (intorsto) de verdraai
intorsgo utéri, de ombuiging der baar -jing;
-moedr.
in totum, z. ond. totum.
Intoxicatie (spr. tie tsie) f. lat.-gr.
(z. toxicum) de vergiftiging; bedwelming,
betoovering.
intra, lit. (voor interà, stil. parte, v. intirus, a, um, inwendig, innerlijk) binnen, in,
inwendig; — intra bidicum, z. b i d u u m.
—
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intractibel, adj. lat. (initractabilis, e;
vgl. t r a e t e e r e n, enz.) of fr. intraitable, (spr. èI trètábl') niet handelbaar, onbuigzaam ; onedwee, stijfkoppig, halsstarrig,
hardnekkig, wonderlijk, grillig; — intractabiliteit, f. nw.lat., de onbuigzaamheid,
stijfzinnigheid, halsstarrigheid, enz.
Intrade, f. (it. inti áta of entráta) Muz.
de inleiding, het voorspel, het inleidingssl.uk;
— intraden, pl. de staatsinkomsten.
intramundaan, adj. nw.lat. (van mundus, wereld) in de wereld aanwezig, tot de
wereld behoorende.
intra muros, z. ond. murus.
intransitief, adj. lat. (intransitvus, a,
um; vgl. t r a n s i t i e, enz.) Gram. niet overgaand, onovergankelijk, zonder "voorwerp ;
,

verbum intransitivum of intransitivum,
een niet overgankelijk, onzijdig werkwoord
(b. v. slapen, sterven), het tegengest. van
transitivum, vgl. verbum).
in transitu, z. ond. transitie.
intransportábel, adj. nw.lat. (vgl.
t r a n s p o r t e e r e n, enz.) onvervoerbaar, onbewegelijk.
intra pariétes priviUos z. ond. panes.
intrepide, adj. fr. (lat. intrepidus, a,
um, V. trepidus, onrustig, angstig) onverschrokken, onbevreesd, onversaagd, heldhaftig, moedig — intrepiditeit, f. nv.lat.,
de onverschrokkenheid, onbevreesdheid, onversaagdheid, enz.
intriceeren , intriqueeren , lat.
(intricáre, v. tricari . zwarigheden maken,
tricae, treken, verwikkelingen, zwarigheden)
verwikkelen, verwarren ; - intricaat,
adj. (lat. intricdtus, a, um) ingewikkeld, ver
netelig, misselijk ; — in--ward,moeijlk
trigue, f. fr. (it. intrigo, m.) de verstrikking, verwikkeling ; de knoop, b. v. van
een tooneelstuk ; de list, arglistigheid, eene
listige, heimelijke streek, eene kuiperij ; ook
een minnehandel, eene geheime minnarij ; in
het meervoud; listen, streken, treken, knepen, omwegen, draaijerijen, enz.; een intrigu_e —stuk, een tooneelstuk, waarvan
de hoofdverdienste in het ingewikkeld der
handelingen en, de oplossing van den knoop
ligt ; — intrigueeren, (fr. intriguer,
it. intr-igare) met slinksche streken omgaan,
kuiperijen maken; verwikkelen, verstrikken ;
;

bij eene zaak geintrigueerd zijn,
daarin verwikkeld, betrokken, verstrikt zijn;

— intrigant , adj. (fr. intrigant) arglistig, geslepen, vol streken en listen ; —

intrigánt, m. een arglistige, een mensch
vol heimelijke streken, een vriend van kuiperijen — intrigoterie, f. de kleingeestige kuiperijen.
in triplo, z. triplum.
introduceeren, lat. (introduc)re, van
intro, in, en ducÉre, voeren, invoeren i n
gang verschaffen, inleiden ; — introductie (spr. tie tsie) f. (introductto) de invoering, instelling van een ambt, ook de inleiding van een boek; Muz. (it. introiluzióne)
;

—
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eene inleiding of voorbereiding tot een muziekstuk , meestal van langzaam , ernstig
karakter — introductief, adj. inleidend.
Introgressie, f. nw.lat. (van intro frith,
instappen) het intreden, de intrede.
Introitus, m. lat. (van intro ire, ingaan) de ingang, inleiding, voorbereiding ;
de aanvang der ruis.
Intromíssie, F. nw.lat. (van intromittm re, inlaten of - brengen) de inbrenging,
inschuiving, insteking.
Intropélvimeter, m. nw.lat. , het
werktuig om de innerlijke ruimte van het
vrouwelijke bekken to meten.
introspiceeren, lat. (intro-spicere, v.
spic(re, spectre, zien, aanschouwen) inzien,
van binnen bezien ; inwendig onderzoeken;
-- introspectie (spr. t =ts) f. nw.lat.
het inzien ; het onderzoek van binnen.
Introvérsie, f. nw.lat., de inwaartswending, inwaartskering; introversio palpebrirum, Med. (le binnenwaartskering van de
randen der oogleden.
infru.deeren, lat. (in-trud) re, v. truddére, stooten) instooten, inschuiven, zich indringen, opdringen ; -- intrüzie, f. nw.lat.,.
de indringing, het inschuiven, insluipen, b. v.
in eene bediening, het opdringen ; — intruzief. adj. inschuivend ; indringend.
Intuïtus, m. lat. (van into ni, aan
aanschouwen, de aanblik -schouwen)t
primo intuitu, bij den eersten aanblik ; —
intuítie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. de aan;

schouwing, zinnelijke gewaarwording of voor-

stelling; ook de innerlijke aanschouwing van
den geest ; — intuïtief, adj. aanscbouwend, onmiddellijk waarnemend en gewaar
aanschouwelijk, de intuïtieve-worden;
f a c u 1 t e i t, her aanschouwingsvermogen.
intumesceeren , lat. (int- tumesc?re ;
vgl, t u m o r, enz.) opzwellen, opblazen ; trots
zijn ; — intumeseentie of inturgescéntie (spr. tie tsie) f. nw.lat., de opzwelling, opzetting, het gezwel, de opgezetheid.
in turno, z. ond. t u r n u s.
innt us, lat. eig. inwaarts, v. in, en tus,
herwaarts) inwendig, binnen ; -- intussuseéptie (spr. tie—tsie) f. nw.lat. (vgl.
s u s c i p i ë e r e n) de innerlijke opname, inwendige toeëigening, wederzijdscbe inzuiging
en samensmelting van twee stoffen, b. v.
water en suiker; (le aanzetting van nieuwe
deelen van binnen, de inwendige aanwas;
intussusceptie van een gedarmte
Med. de inschuiving van bet bovenste ge
-delt
daarvan in het onderste.
Inula, f. lat. Bot. de alantswortel, eene
plantensoort ; — incline, f. nw.lat., bet
alkaloïde van den a'antswortel.
inumbreeren, lat. (inumbracre , van
umbra, schaduw) beschaduwen; — inumbrãtie (spr. tie tsie) f. (inumbrat o) de
beschaduwing.
in una se-7-he, z. ond. series.
Inunetie (spr. tie=tsie) f. lat (inunetio ; vgl. u n e t i e) het inwrijven, insmeren
,

--

INUNDE EREN
inundeeren, lat. (inundre, van unda,
golf) overstroomen, onder water zetten ;
inundtie (spr. tie=tsie) f. (inun (l at)o)
tie overstrooming , vloed , zondvloed ; een
zwerm.
inurbaan, adj. lat. (inurbinus, a, urn;
vgl. urbaan) onstadsch, onhoffelijk, onwellevend, loersch, ruw, plomp ; inurbaniteit, f. nw.lat., onwellevenclheid, boerscliheld, enz.
inuitPte, lat. v. usitdre, usitPri, gewoonlijk gebruiken) ongebruikelijk, ongewoonhijk.
in usu, in usurn, enz., z. ond. usus.
inutiel, adj. lat. (inut)lis, e; vgl. utilis,
onnut, nutteloos, ondienstig ; inut)le pondus
terrae, z. ond. pondus; - inutiliteit, 1.
(lat. inulilttas) ondienstigheid, nutteloosheid.
invadeeren, lat. (invadre, v. in en
vad)re, gaan, stappen) invallen, overvallen,
eenen aanval doen ; - invazie, t. (invaso) een vijandelijke aanval, inval, strooptocht.
Invaginätie (spr. t=ts) f. nw.lat. (van
vagina, seheede ) de inschuiving in eene
scheede ; Med. z. v. a. in tij ssusceptie.
Invaléntie (spr. t=ts) f. lat. (invalenta; vgl. vale, enz.) krachteloosheid, zwakte,
onvermogen, onpassehijkheid ; - invalesceeren, lat. (invalesc)re, van valre, gezond, sterk zijn) sterk worden, in krachten
toenemen, de overhand nemen ; - invailde, adj. lat. (invaltdus,, fr. invalide, van
t lat. valdus, gezond, sterk) zwak, krachteloos; onvermogend, bouwvallig, gebrekkelijk,
zwakkelijk; inz. uitgediend hebbende, tot de
dienst onbekwaam, niet meer bruikbaar;
ook ongeldig, in rechten; - invalIde, m.
een krjgsman tot verdere dienst onbekwaam,
uitgediende, een verminkt, gebrekkelijk soldaat ; - invaliden—huis, een oudekrijgsmansljuis, een openbaar gebouw ter
verpleging van uitgediende, oude, gebrekkige
soldaten ; - invalideeren, nw.lat., in
rechten ongeldig of krachteloos maken, verzwakken, omverstooten ; - invalidätie
(spr. t=ts) of invalideering. t. de ongeldigverklaring in rechten ; te-niet-doening;
ontkrachtiging ; - invaliditeit, f. de
zwakheid, gebrekkigheid, ligcbaamsz wakte,
krachteloosbeid; het onvermogen, de onbruikbaarheid, ongeschiktheid tot de dienst ; de
ongeldigheid, nietigheid.
invariäbel, adj. nw.lat. (vgl. van abe 1) onveranderljk ; - invariabiliteit,
t. de onveranderlijkbeid.
Invazie, z. ond. invadeeren.
Invécta of invécten, n. p1. (van
inveh)re, invoeren, inbrengen) het ingebrachte, medegebrachte.
Invective, f. nw.lat. (fr. invective, van
'that. invecttvus, a, urn, tegen iemand uitvarend, van inveusi, eig. het passiv. van invehre, tegen iemand uitvaren, op iemand
schelden) eene heftige aanvahlende, beheedig ende rede, een grof smaad-, scheld- of schimpwoord, eene losbarsting van misnoegen ; invectiveeren, (fr. invectiver) driftig en
'
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beleedigend uitvaren, vinnig verwijten, beschimpen, schelden, hoonen.
invcnit, lat. (van invenïre, vinden, aantreffen, uitvinden) hij heeft het gevonden,
op plaatwerk gew. verk. inv., naast den naam
des kunstenaars ; - inventarium, n.
gew. inventaris, m. de voorraad, inz.
huishoudelijke voorraad ; de wettelijke lijst
of schriftelijke opsomming van de voorhanden
artikelen in huis, vaartuig, enz. ; de opgave
van alle voorhanden gevonden of over te
leveren goederen, ens. bij overneming van
bedieningen of posten, hij overlijden, enz.
de boedelbescbrijving of -opschrijving ; -benefIcie van inventaris, z. benefi&J

curn inventari ; - inventarizeeren,
inventariëeren, barb. lat.. eene zooda-

nige wettelijke lijst der nalatenschap, enz.
maken, boedelbeschrijven; - inventarizãtie (spr. tietsie) 1. de opschrijving van
een' boedel of eene nalatenschap ; - iflvéntie (spr. t=ts) f. lat. (invento) de
uitvinding, het verdichtsel, de künstgreep,
vond ; - inventiEus (spr ti=tsi) nw.
lat., inventief, fr. adj. vindingrijk, vernuftig, zinrijk ; -- inventeeren, (Ir. inventer) uitvinden, verzinnen; -- invéntor,
m. lat., de uitvinder ; - invéntum, n.
een vond; - inventuur, f. nw.lat. (inventura) de na- of doorziening van het voorhandene en de opteekening daarvan ; hij
kooplieden de lijst der voorhandene waren,
enz., het posthuisboek.
in verba rnagistri enz., z. ond. v e rb u m.
invergeeren , lat. (invergre ; vgl.
vergeeren) neigen, naartoe hellen, overbuigen ; -- invergéntie (spr. t=ts) 1.
nw.lat., de neiging, helling.
inversãbel, adj. nw.lat. (vgl. vertee
onomstooteljk. niet om te werpen. -ren)
Invertebrta, n. ph. nw.lat. (v. vertbra, wervelbeen) FE. N. ongewervelde dieren.
inverteeren, lat. (invertre; vgl. v e r
t e e r e n) omkeren, verplaatsen, omzetten;
- invertentën, n. ph. (invertenta) Med.
inwikkelingsmiddelen om scherpe artsenijen,
inz. zuren, te omhullen ; invérsa rnethidus
tangénturn, Math. de omgekeerde leerwijze
der raakhijnen ; inversa rato, Arith. de omgekeerde reden in eene evenredigheid ; invdrso ordne, in omgekeerde reden ; invérsie, f. (lat. inverso) de omkering ; Gram.
de woordverplaatsing, omzetting der woorden,
waarbij de bestanddeelen hun logisch karakter behouden, b. v. God i s r e c h t v a a r
dig, rechtvaardig is God (vgl. conversie); Mil. de vorming der slagorde op
eene wijze, die van de doorgaans gevolgde
afwijkt ; inversgo palpetr?irurn . Med. de buitenwaartswending van de binnenviakte der
oogleden.
investeeren, lat. (investtre, van yestis, kleed) inkleeden, met de teekenen der
ambtswaardigheid bekleeden ; van daar in
een ambt plaatsen, instellen, beleenen ; investitief, adj. nw.lat. bekleedend, in-
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stellend ; — investituur, f. nw.lat., eig.
de inkleeding; de plechtige inzetting in het
bezit eener waardigheid, prebende, enz., de
beleening, bevestiging in een ambt ; het
toereiken van den bisschopsstaf en den ring,
als teeken der opgedragen macht ; het investituurrecht, het beleeningsrecht.
investigeeren, lat. (investigáre; vgl.
v e s ti g i ë n) opzoeken, opsporen, uitvorschen,
doorgronden ; — investigábel, adj. (lat.
investigabilis, e) opspoorbaar, doorgrondelijk ;
— investigátie (spr . ti-e=tsie) f. (investigatTo) de opsporing, navorsching, uitvorsching, doorgronding, het onderzoek; — investigatief, adj. nw.lat. tot navorschingen
geneigd of bijzonder geschikt.
invetereeren, lat. (inveterdre, oud maken, inveterdri, oud worden ; van vetus,
oud) verouderen, verjaren, inwortelen, door
langen duur zich vaststellen ; malum inveterdtum, n. eene ingewortelde kwaal ; - –
inveteratie (spr. tie tsie) f. lat. inveteratio) cie veroudering, inworteling.
in via, enz., z. ond. via.
inviãbel, adj. nw.iat. (fr. inviable;
v. 't lat. via, de weg) onbegaanbaar, onbereisbaar.
invicem, adj. lat. (vgl. vice) beurtelings,
wederzijds, het eene na het andere.
invideeren, lat. (invid^re) benijden,
misgunnen ; — invidia, f. de nijd ; —
invidiëus, adj. lat. (invidiósus, a, um),
nijdig, wangunstig.

Invigilanti.e (spr. t=ts) f. nw.lat.

(vgl. vigileeren, enz.) de gebrekkige
waakzaamheid, de onachtzaamheid, nalatig
; — invigileeren, lat. (invigili re; vgl.-heid
v i g i 1 e e r e n) over iets waken, waakzaam
zijn ; oppassen.
in vim enz., z. ond. vis.
invincíbel, adj. lat. (invmncibilis, e; van
v2ncére, zegevieren) onverwinnelijk, onbedwingbaar; — invincibiliteit, f. nw.lat.,
de onverwinnelijkheid, onbedwingbaarheid.

inviolábel, adj. lat. (inviolabilis, e;
vgl. v i o 1 e e r e n) onschendbaar, onverbrekelijk, onaantastelijk, heilig; -- inviolabiliteit, f. nw.lat. de onschendbaarheid, hei
-lighed,nz.
invita Minerva, z. Minerva.
.invite, 1) lat., ongaarne, met tegenzin.
inviteeren, (invittire) uitnoodigen, te
gast vragen, verzoeken ; aanlokken ; — invitátie (spr. tie—tsie) f. (lat. invitat)'e)
de uitnoodiging ; — invitator, m. de
uitnoodiger; -- invitatoriánus, hij, die
bij sommige monnikenorden in het koor moet

intoneeren ; — invitatorlum, n. nw.lat.,
opwekkingsgezang in de r. kath. kerk ; —
invite, 2) f. (it. invito, m.) bij het whist spel : 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 nagebracht wenscht te zien.
invizibel, adj. lat. (invisibilis, e; vgl.

IONICUS.
vi z i b e 1) onzichtbaar ; — invizibiliteit,
f. de onzichtbaarheid.
invituperábel, adj. lat. (invi-tuperabilis, e; vgl. vitupereeren) onberispelijk.
invoceeren, invoqueeren, lat. (invoci re) aanroepen, afsmeeken ; — invoeá vit, n. de naam van den eersten zondag
in de vasten, naar het begin van 't gezang
in de r. kath. kerk : invocavit me etc., hij
heeft mij aangeroepen enz., Ps. XCI, 15 ; —
invocátie (spr. t, ts) f. (invocatio) de
aanroeping, afsmeeking ; -- invocatÓriseh, adj. nw.lat., aanroepend, inroepend.
invoice, n. eng., z. v. a. factuur.
involontaire, adj. fr. (spr. ènwolontèr') onwillekeurig, onvrijwillig , onopzettel ij k.
involveeren, lat. (involvére; vgl. volveeren) inwikkelen, inhullen, verwikkelen,
mede bevatten, in zich sluiten; — involventia (spr. t=ts) pl. Med. omhullende,
omwikkelende middelen; — involucrum,
n. het hulsel, de omslag ; — involute,
f. Geom. eene kromme lijn, die door de
ontwinding van eene andere ontstaat ; —
involuut, adj. (lat involutes, a, um), ingewikkeld, omwikkeld ; — involütie (spr .
—

t—ts) f. involutio) de inwikkeling; verwikkeling; de omhulling, bet omhulsel, de omslag; de verwarring. verwikkeling.

invoqueeren, z. inv oceeren.
invulnerábel, adj . lat. (vgl. vulpus,

enz.) onkwetsbaar; — invulnerabiliteit, f nw.lat., de onkwetsbaarheid.
Io, fr. gr. Myth., de dochter van Inachus,
koning van Argos. Ten gevolge van Jupiters
liefde voor haar werd zij in Bene koe veranderd,
die op Juno's last door den honderdoogigen
Argus (z. ald.) werd bewaakt; zij ontsnapte
echter door de list van Mercurius en zwom
van Argos door de Ionische zee naar de
monden van den Nijl; — N. H. dagpaauwenoog, eene soort van vlinder.
íó ! gr., een uitroep van vreugde of tri
heisa! hoezee! — in vivat, de aan -umf,
daar de benaming van-vangsworde
een bekend studentenlied.
iobólisch, adj. gr. (van iós, geschut;
vergift) vergiftigend, vergiftschietend ( van
padden) ; — iolíth, m. straalgips.
Ionicus, m. gr. (iónikós) de ionische
versvoet met 2 korte en 2 lange lettergrepen (ionicus a minóri (w © — —), b. v.
onverteerbaar, of omgekeerd ionicus a
majóri (-- w C.) ), b. v. kunstmatige r) ; — . óniseh, den Ioniërs (een' oud
volksstam) eigen ; i on 1 s e h dia--griekschn
lect, de tongval van de Ioniërs, die zich
door weekheid en zachtheid onderscheidde; ook

ionISmuS, n. in 't algemeen de volksei genaardigbeid der loniërs ; vgl. d o r i s m u s;
— ionieche 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. wijsgeren T h a l e s, A n a x i-

IONTHUS
m a n d e r en anderen, die in een natuur -element het wezen der dingen zochten.
IOnthus, m. gr. (ionthós) Med. venuspuistjes, in-z. in het aangezicht en aan het
voorhoofd; ook eene blaauwachtige huidvlek.
Ipekakuánha, f. brazil. (port. ipecacuanha; sp. ipecacuana) de amerikaansche
braakwortel ; indiaansche of braziliaansche
purgeerwortel (de wortel eener soort van
violierboom.
Iphigenia, f. gr. (lphigéneia) vr.naam
de dapper- geborene ; Myth. de dochter van
Agamemnon, die, op het punt staande van
door baren vader als zoenoffer geslacht te
worden, door Diana naar Tauris werd gevoerd en aldaar opperpriesteres werd in den
tempel dezer godin.
Ippo of ipo, z. v. a. o e p a s, z. b o a oepas.
ipse (ipsa, ipsum), lat., zelf; — ipse dixit,
hij zelf heeft het gezegd (nl. Pythagoras),
eeno uitspraak der Pythagoristen tot staving
hunner leer; van daar in 't alg. het formulier voor het gedachteloos napraten van de
woorden des meesters; — ipse fecit, hij zelf
heeft het gemaakt ; — ipso facto, door de
daad zelve, eigenmachtig; ipso dure, door
het recht zelf, van zich zelf, op zich zelf;
ipSISmuS, n. barb.lat., de zelfzucht,
eigenbaat.
ir–, lat. voorlettergreep van woorden,
die met r beginnen, z. in.
Iráde, n. turk. (v. 't arab. irddeh, irddet, wensch, wil, v. rdda, wenschen, willen)
een tegenschrijven, bevelschrift, het uitschrijven van eene verordening des sultans.
Iranisehe talen, eene familie van
den indo-europeeschen of sanskritschen taalstam, die met de indische talen de a r i s c h e
groep, vormt, en waartoe het Zend of Oudperzisch , bet Pehlvi of Hoeswaresch, het
Parsi of Pazend, het Nieuw-perzisch, het
Koerdisch, het Afghanisch of Poeschtoe, het
Ossetisch in den Kaukasus en het Arme
-nischbeor.
iraselbel, adj. later lat. (irascibilis, e,
van irásci, toornig zijn) tot toorn geneigd,
prikkelbaar; — iraseibiliteit, f. de geneigdheid tot toorn, prikkelbaarheid, oploopendheid.
Iréne, f . gr. (eiréne,de vrede) als vr.naam. :
de vreedzame; Myth. de vredesgodin, de godin der eendracht of der vrede, vgl. T h em i s ; -- irenarch, m. een vredevorst,
vrederechter; in het latere rom. recht de
opzichter ter bewaring der rust en tot inleiding van de crimineele zaken; — irenarchie, f. het ambt van vrederechter ; —
Iren2eus, m. mansn.: de vreedzame; -iren^eën, pl. vredezangen; — irenéon,
n. een geschrift van vredestichting ter vereeniging der luth. en geref. kerken; -- irenika, f. de vredesleer, inz. in de theologie; —
iréniseh, adj . vredestichtend, bemiddelend,
b. v. irenische schriften,zulkediegodsdienst- of secten-vereeniging ten doel hebben.
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Iris, f. gr., de regenboog ; Myth. eene
maagdelijke godin , de gevleugelde bodin en
dienares der goden, inz. van Juno ; het regenboogsvlies in het oog; de zwaardlelie,
een pronkgewas; ook een edelgesteente, welks
kleuren naar die des regenboogs gelijken ;
ook de naam van eene der kleinere planeten (vgl. asteroïden) ; — iris – druk,
m. eene soort van gekleurden druk op stoffen, waarbij verschillende elkander a fschaduwende kleuren in elkaar schijnen te loopen ; — iris -steenen, n. pl. kristallen of
kwartssteenen, die de kleuren des regenboogs
vertoonen , — iridium, n . Chem. een
helder - grijs, zeer hard, bros, vuurbestendig
metaal, in 1803 door Descotils en SmithsonTennant in het ruwe platina ontdekt ; —
iridankístron, gr., of minder goed iri ankistron, n. de irishaak, een haakje
tot het uithalen van het regenboogsvlies door
eene insnede in het hoornvlies ; — iridektomie, f . het uitsnijden van 'tregenboogsvlies; de kunstmatige navorming van
den oogappel ; --- iridenkléisis, f . inklemming van 't regenboogsvl!es in de hoorn
ontbreken-vliesnd;rm,f.het
van 't regenLoogsvlies ; — iridodialy'sis,
f. Med. de vorming van den oogappel door
de afscheiding des regenboogs van den haarband; -- iridoptÓsis, f. de uitzakking
der iris ; — iridotomie, f. de insnijding
in den regenboog om den kunstigen oogappel
voort te brengen ; -- iritis, f. Med. de
ontsteking van het regenboogsvlies in het oog;
— irizeeren, de kleuren van den regen
-bogvertn.
Irmenzuil, f. (oud-sales. irininsul) eene
door de oude Saksers vereerde hooge zuil,
oorspr. een zinnebeeld van den god of halfgod 1 r m i n, later als een gedenkteeken voor
Herman of Arminius, den bevrijder der Duit
-scher,
aangezien.
Ironie, fr. (lat. ironia, van 't gr. eironeía) eene geveinsde of schijn -onwetendheid,
om iemand daarmede te plagen of te hoonen;
fijne bedekte spot, heimelijke scherts, boer
waarbij men het tegendeel zegt van-terij,
het gene men meent — ironisch, adj.
spottend, schalk, fijn schertsend of plagend,
boertend.
;

Irradiatie (spr. t ts) f. nw.lat. (van
irradidre, bestralen, vgl. r a d i u s) de bestraling, verlichting, beschijning; het stralen,
uitstralen.
irraisonnable, adj. fr. (spr. irèzonábl
vgl. raison, enz.) onredelijk, onbillijk.
irrationaal , lat. (irrationális, e; vgl.
ratio, enz.), of doorgaans irrationeel,
(fr. irrationnel) onredelijk, strijdig met het
gezond verstand ; Arith. onberekenbaar, wat
niet volkomen juist kan uitgerekend worden,
wat noch door geheelen noch door breukgetallen zuiver kan uitgedrukt worden, b. v.
de vierkantswortel uit 2 ; irrationeel e
verhouding, zulk eene, welker grootheden Beene gemeenschappelijke maat hebben;
';
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— irrationalísmus, n. nw.lat., het niet

irremonstrábel, adj. nw.lat. (vgl.
se m o n st r e e r e n) niet wederlegbaar, waar
-tegn
zich niets laat inbrengen.
irremovíbel, adj. nw.lat. (vgl. r em o v e e r e n) onafzetbaar; onveranderlijk.
irremunerábel, adj. lat. (irremuunerab)lis, e; vgl. r e m u n e r e e r e n) onbeloonbaar, onvergeldbaar.
irreparábel, adj. lat. irreparabilis, e;
vgl. r e p a r e e r e n) onvergoedbaar, onherstelbaar, niet weder te brengen.
irrepeeren, lat. (irrepére, van (repere,
kruipen) insluipen, iets door kuiperij verkrijgen ; — irréptie (spr. t = ts), f. (later lat.
irreptio) de insluiping. de verwerving door
insluiping.
irreplicábel, adj. nw.lat. (vgl rep 1 ic e e r e n) niet te beantwoorden.
irreposeíbel, adj. later lat. (irreposcibilis, e; vgl. reposceeren) niet terug
te vorderen.
irreprehensíbel, adj. lat. (irreprehensibilis, e; vgl. r e p r e h e n d e e r e n) onsirafielijk, onberispelijk, onverwerpelijk.
irreprimábel, adj. nw.lat. (vgl. r ep r i m e e r e n) niet onderdrukbaar.
irreproehable, adj. fr. (spr. i-reprosjàbl'; vgl. r e p r o c h e, enz.) onberispelijk,
onbesproken.
Irreptie, z. ond. i r r e p e e r e n.
irresistíbel, adj. nw.lat. (vgl. re si5 t e e r e n) onwederstaanbaar ;— irresistibiliteit, f. de onwederstaanbaarheid.
irresoluut, adj. nw.lat. (vgl. r e s o lv e e r e n, enz.) besluiteloos, weifelend, wankelend, onbesloten, aarzelend; — irresol'Uto.
it. (spr. ierezoloeto) Muz. weifelend, minder
afgemeten ; -- irresolütie (spr. t=ts)
f. nw.lat., de besluiteloosheid, wankelmoedigheid, weifeling.
irrespect, in. nw.lat. (vgl. respect
ond. r e s p i c i e r e n) oneerbiedigheid;
irrespectueus, adj. oneerbiedig.
irrespirábel, adj. later lat. (irresppi-rab)'li-s,e; vgl. respireeren) tot inademen
ongeschikt, b. v. zoodanige lucht; -- irrespirabiliteit, f. de ongeschiktheid tot
inademen.
irresponsábel, adj. nwlat. (vgl. re5 p o n d e e re ii) onverantwoordelijk; -- ir
f. de onverantwoorde-respiablt,
-lijkhed.
irreverént, adj. lat. (irrevérens, van
reverêri, vereeren) oneerbiedig — irreverentie (spr. t=ts) f. (lat. reverentia; vgl.
reverentie) oneerbiedigheid, geringschat ting.
irrevoeábel, adj. lat. (irrevocabilis, e;
vgl. r e v o c e e r e n) onherroepelijk, niet terug te nemen ; -- irrevocabiliteit, f.
nw.lat., onherroepelijkheid.
irrevolutionair, adj. nw.lat. (vgl. r evolutie, ond. revolveeren) niet oproerig, niet omwentelingsgezind, tegen de revo
lutie en hare beginselen.
irrideeren, lat. (irr-ihlêre, van ridi re,

gebruiken der rede, b. v. in geloofszaken ;
-- irrationaliteit, f. onverstand, onredelijkheid; onberekenbaarheid.
irrecognoseíbel, adj. nw. lat. (vgl.
r e c o g n o s c e e r e n) niet erkenbaar, wat niet
erkend behoeft te worden (b. v. eene oorkonde), — irreeognoseibiliteit, f. onerkenbaarheid, verwerpelijkheid.
irreeoneiliábel, adj. nw.lat. (vgl. rec o n c i 1 i ë e r e n) onverzoenlijk ;— irreconciliabiliteit, f. onverzoenlijkheid.
irreeordábel, adj. later lat. (-irrecordabilis, e; vgl. r e c o r d e e r e n) onherinnerbaar.
irrecuzábel, adj. lat. (irrecusabilis, e;
vgl. r e c u z e e r e n) onverwerpelijk; -- irrecuzabiliteit, f. nw.lat., onverwerpelijkheid.
irreducíbel en irreductíbel, adj.
nw.lat. (vgl. r e d u c e e r e n) niet terugvoerbaar, onherleidbaar, onherstelbaar.
Irrefléxie, f. nw.lat. (vgl. ref 1 e x i e)
onberadenheid, onbedachtzaamheid, gebrek
aan overleg.
irreformábel, adj. later lat. (irre formabilis, e; vgl. r e f o r m e e r e n) onveranderlijk, onverLLcterlijk ; — irreformabiliteit, f. nw.lat., onverbeterlijkheid, onveranderl ij kheid.
irrefragábel, nw.lat. (vgl. r e f r a g e ere n) onwederlegbaar, onomstootelijk, onwedersprekelijk, onverwerpelijk -- irrefragabiliteit, f. de onwederlegbaarheid, enz.
irrefutábel, lat. (irre futabi lis e ; vgl.
r e f u t e e r e n) onwederlegbaar.
Irregenitus, m. nw.lat. (v. genitus,
geboren, V. genere, telen, baren) een nietwedergeborene, onverbeterde.
irregulier, adj. fr. (spr. irepu-ljé) of
irregulair, nw.lat. (vgl. r e g u 1 a i r, ond.
r e g e 1) onregelmatig, van den regel afwijkend;
regelloos, onordelijk ; -- verba irregularia,
pl. onregelmatige of afwijkende werkwoorden ; — irregulariteit, f. onregelmatigheid ; regelloosheid, wanorde.
irrelatief, adj. nw.lat. (vgl. relatief)
zonder betrekking, op zich zelve, onverbonden.
irrelevant, adj. nw.lat. (vgl. r e 1 ev e e r e n) onbeduidend, nietig ;— irrelevantia (spr. t ts) n. pl., onbeduidende,
nietige voorwerpen, nietigheden.
Irrelígie en irreligioziteit, f. later
lat. (irreligio en irreligios)tas; vgl r e 1 i g i e)
ongodsdienstigheid ; ongeloof, godvergeten
roekeloosheid ; — irreligiëus (lat.-heid,
irreligidsus, a, urn) ongeloovig; strijdig met
de voorschriften der religie, ongodsdienstig,
goddeloos.
irremeábel, adj. lat. (irremeab)lis, e,
van remeáre, terug keren) wat niet weder
te brengen is, niet kan terug keren.
irremediábel, adj. lat. (irremediabi .
lis, e; vgl. r e m e d i u m, enz.) onherstelbaar,
onheelbaar, niet te verhelpen.
irremissíbel, adj. nw.lat. vgl. r e m i tt e e r e n) onvergeeflijk, niet kwijt te schelden.
;

1

;
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iagchen) uitlagehen, bespotten, beschimpen,
hoonen ; — irrizie, f. (lat. irrisio) het
uitlagchen, belagehen, de beschimping, enz.

irrigeeren, lat. (irrigi re) bevochtigen,
besproeijen ; — irrigatie (spr. t ts) f.
(irrigatio) de bevochtiging, besproeijing, besprenkeling.
Irrizie, z. ond. irrideeren.

irriteeren, lat. (irritdre) opwekken,
prikkelen, aanzetten, vertoornen, verbitteren,
boos maken, ergeren ; — irritans, n., pl.
irritantia (spr. ti=tsi) Med. prikkelende
middelen ; -- irritábel, adj. (lat. irritabilis,
e), prikkelbaar, licht te vertoornen, licht geraakt ; — irritabiliteit, f. de prikkelbaarheid, inz. der zenuwen; opwekbaarheid, licht
— irritamént, n. (irritamén--gerakthid
tum) het prikkelend middel, de prikkel ; —
irritátie (spr. tie tsie) f. (irritatio) de
;

--

prikkeling, het gaandemaken ; de opwekking
tot toorn, de verbittering — irritatief,
nw.lat., prikkelend, opwekkend, aanzettend.
irroboreeren, lat. (irrobordre ; vgl.
r o b o r e e r e n) Jur. sterken, versterken.
irrogeeren, lat. (irrogdre, van in en
yogare, vragen, verzoeken, inzonderheid formeel aanvragen, opdragen) opleggen, toekennen ; — irrogátie (spr. t= ts) f. (irrogatio)
Jur. de oplegging of toekenning eener straf,
de strafoplegging
;

-

irrorátie (spr. t ts) f. nw.lat. (van 't
irrordre, bedauwen, van ros, dauw) de

lat.

bedauwing ; Med. besprenging, bevochtiging,
bedruiping.

irrumpeeren, lat. (irrumpére; vgl.
r u m p e e r e n) inbreken, vijandig invallen,
indringen ; — irruptie (spr. t = ts) f.
(irruptio) de inval, overval, het inrukken
des vijands in een land.
Irus, m. gr. (Iros) naam eens bedelaars
op het eiland Ithaka, in de Odyssea van
Homerus; van daar een arme, een straatarme, een bedelaar.

Irvingiánen, ni. pl. aanhangers der
dweepzieke christen-secte in Engeland en
Pruissen, door Eduard Irving (gest. 18 3 4)
gesticht, welke de redding des menschdoms
van zijne zondigheid alleen voor mogelijk
houdt door eene wederverschijning van Christus op aarde en eene nieuwe uitzending
van apostelen ; — irvingianísmus, n.
de leer diens dwepers.

Isaak, m. hebr. (Jis-chálc, de spotter,
van sachak, lagchen, spotten ; gr. Isaák)
mansi,.: kind der vreugde, vreugdezoon.
Isabelle, f. vr.naam (sp. Isabel, Isabela,
V. 't hebr. isebel, Isebel, koningin vats Israël
917-897, van i, niet, en sebel, beslaping)
de ongerepte, niet-ontmaagde, kuische
Agnes — isabéllekleur, eene bruinachtig gele kleur (naar de prinses Isabelle
benoemd, die, zegt men, bij gelegenheid der
belegering van Ostende (1601) 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
;
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gezegd kleedingstuk toen die kleur had aan

isabél, isabélkleurig,-genom);—
isabélgeel, adj. geelachtig wit of bruinachtig geel, lichtgeel, inz. van het haar

van paarden.

isadélphiseh, adj. gr. Bot. met in
twee gelijke bundels verbonden meeldraden.
Isaga, m. turk., de opperkamerheer des
sultans, die het opzicht heeft over de pages.
IsagÓge, f. gr. (eis-agdgé, van eiságein,
invoeren) de invoering, inleiding in eene
wetenschap ; — isagógiseh, adj. inleidend; — isagogika, f. de inleidingskunst,
inleidende wetenschap ; — isagogikon
of isagogieum, n. intreêgeld.
Isagoon (fr. en eng. isagone) isagónisch, adj., onregelm. voor i s o goon,
isogonisch, z. aid.
isánthisch, adj. gr. Bot. met volkomen gelijke bloemen.
isaríthmisch, adj. gr. (van isos, gelijk, en arithmós, getal) gelijktallig, uit ge
-lijke
getallen bestaande.
Isatis, f. gr. (isátis) eene plantensoort,
waartoe de weede (isatis tinctorta) behoort;
— isatine, f. gesublimeerde indigo ; —
isatódes (scil. bili) f. eene blaauwe,
scherpe, bedorvene gal.
Isch, m. (joodsch-duitsch) de man; _ischad, de vrouw.
Ischtemie, f. gr. (van ischein, houden,
stuiten, en haima, bloed) Med. bet stillen
of stelpen eener bloedvloeijing of bloedstorting — ischtemon, n. een bloedstillend
middel ; — isehidrósis, f. gr. (van hidros, zweet) Med. onderdrukking van het
zweet of de huiduitwaseming; — ischidrótiseh, adj. bet zweet onderdrukkend;
uit onderdrukking van zweet ontstaan.
Isehion, n. gr. Anat. de heup, het
heupbeen ; — os iscli i, n. lat.-gr. of enkel
isehion, het zitbeen ; -- ischiádik,
ischiágra, ischialgle en ischias,
f. gr. Med. de heuppijn, het heupwee, de
lendepijn, lendejicht ; — ischiádisch, adj.
tot het zitbeen, behoorende; — ischiátiseh, adj. tot de heup behoorende; -ischiatocele of liever ischioeèle, f.
de breuk door de zitbeens- insnijding.
Ischnophoon, m. gr. (van ischnós,
mager, dun, en phone, stem) die eene zwakke
stem, ook die eene zeer fijne stern heeft
ischnophonie, f. da zwakheid of
fijnheid van stern ; -- ischnótes, f. Med.
;

magerheid, dorheid.

Ischoblennie , f. gr. ( van ischein,
weêrhouden) Med. de onderdrukking eener
ziekelijke slijmafscheiding ; -- isehoccelie, f. buikverstopping, trage darmontlasting — isehogalaktie (spr. t ts) f.
onderdrukte zogafscheiding; -- iseholoehie, f. de onderdrukking van de kraam
isehomenle, f. onder -zuiverng;—
maandstonden ; — ischo--drukinge
phonie, f. de belette, gebrekkige, licht
stamelende spraak ; --- isehopyósis, f.
;

—
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de onderdrukking van etter= ; ---- isehurie,
f. de onderdrukte waterlozing ; — isehu-

retisehe middelen (ischuretica) pisopstoppende middelen, middelen tegen den pisvloed.
Isegorie, f. gr. (v. isos, gelijk, en
agoreuein, opentlijk spreken), de gelijke vrijheid of het gelijke recht om opentlijk in
staats- of rechtszaken te spreken en te
stemmen; van daar ook gelijkheid der burgerlijke rechten, der vrijheid in 't algemeen.
Iselotte, z. v. a. I z e l o t t e (z. aid.).
Isfendiar, m. arab. de schutsengel der
vrouwelijke kuischheid.
Isieten, m. pl. aanhangers van IsaM e r d a r d, die den goddelijken oorsprong
des korans ontkende.
Isis, f. eene egypt. godin, gemalin van
Osiris, oorspr. vereerd als het zinnebeeld
van de voortbrengende natuurkracht der aarde
(overeenstemmende met de gr. Demeter),
en als uitvindster van vele kunsten, later
ook als maango7din beschouwd en met de
vergode grieksche I o verwisseld ; — Isidórus, m., Isidóra, f. gr. mans- en
vr.naam: eig. geschenk van Isis, in wier
schoot men, naar de egypt. Myth., eeuwige
ruste vond.
Islam, m. arab. (islam, van salama, zich
aan iemand overgeven, onderwerpen, inz. zich
aan God overgeven) eig. de overgave aan
God of aan het ware geloof; benaming der
muhamedaansche godsdienst ; ook met een'
lat. uitgang : het islamísmus.
Ismael, m. hebr. (Jischmaêl) mansn. ;
eig. God (êl) hoort (jischmd, van schama,
hooren); — Ismaëlieten, m. pl. eene
muhamedaansche secte in Perzië en Syrië,
in de 1 2de eeuw zoo genoemd, dewijl zij
beweerden, dat de nakomelingen van den
khalif Ali, en bepaaldelijk van zijnen kleinzoon I s m a ë 1, de rechtmatige erfgenamen
van het khalifaat waren. Zij maakten zich
inz. vreeselijk door de vorstenmoorders, die
zij uitzonden, en werden ook H a s j i s j i m
genoemd, waaruit A ss a s s ij n e n (z.ald.) ontstaan is.
isobarométrische lijnen, f. pl. gr.
(van isos, e, on, gelijk) lijnen door plaatsen
getrokken, waar de jaarlijksche barometerveranderingen even groot zijn ; — iSOcheimale lijnen of isoehiménen,
z. i s o t h e r m i s e h — isochromátisch,
adj. gelijkkleurig; — isochróne of t a u t o c h r ó n e, f. Math. de lijn van den gelijk
val, eene bijbenaming der cycloïde-tijdgen
(z. ald.) — isoehroniseh, adj. gelijk
langtijdig, even langdurend, gelijkdurend, in
even lange tijden volgend ; — isoehroniseh paracentrisehe lijnen, zulke
curven, volgens welke een ligchaam, door
eene zekere kracht gedreven, een gegeven
punt in gelijke tijden even veel nadert of
zich daarvan verwijdert ; — isoehronísmus, m. de gelijke tijdduur, gelijkduriáheid ; — isodynamie, f. de gelijkkrach;

;

--
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tigheid, gelijkheid van beteekenis, gelijkgeldendheid; -- isodynámiseh, adj. gelijkkrachtig, gelijkbeduidend; — isodynamisehe lijnen, lijnen, welke die plaat ten der aarde verbinden, aan welke de kracht
van het aardmagnetismus even groot is; —
isogeothérmiseh, adj. (eene lijn) over
alle altijd even warme punten der aarde
getrokken; — isogoon, m. een gelijk
isogónisch, adj. gelijkhoekig;-hoek;—
-- isogonsiche lijnen, lijnen, welke
die plaatsen der aarde verbinden, aan welke
men de zelfde declinatie (z. ald.) der mag
waarneemt. ; — isographie,-netald
f. een gelijkschrift, z. v. a. facsimile; —
isográphiseh, adj. gelijk geteekend, eveneens teekenend (z. projectie) ; — iSOklinische lijnen, zulke lijnen, waar
plaatsen der aarde, alwaar zich de-dorie
zelfde inclinatie (z. ald.) der magneetnaald vertoont, met elkander verbonden worden ; -- isokólon, n. Log. gelijkheid der
leden in eenen volzin.
isoleeres (it. isoláre, fr. isoler, v. 't
it. isola lat. insula, mid.lat. isicla, eiland)
verenkelen, afgezonderd plaatsen, buiten ver
zetten, afzonderen ; Phys. een lig -bindg
alle verbinding met elektrisch-chamvn
geleidende ligchamen uitsluiten, of het met
enkel niet -geleiders omgeven ; -- geïsoleerd, adj. vrij, enkel of alleen staande,
afgezonderd, afgescheiden, eenzaam, op zich
zelven levende ; onafhankelijk, buiten aanraking; — isoleering of isolatie (spr.
t ts) f. barb. lat. de afzondering, vereen zaming ; — isolator, m., isolatorium,
n. of isoleerstoel, een afsciieidings- of
afzonderingstoel, in de leer der elektriciteit.
Isomerie, f. gr. (van isos, e, on, gelijk, en méros, deel) Arith. de gelijkdeeling,
terugvoering van verscheidene breuken tot
den zelfden noemer ; gelijk aandeel, gelijk
recht ; — isomérisch, adj. gelijkdeelig,
gelijkgedeeld; isomerische ligchamen,
Chem. zulke, die bij gelijke chemische sa
toch verschillende uitwendige-menstlig
eigenschappen hebben ; -- isometrie, f.
meting naar gelijke deden ; — isometrisch, adj. gelijkmetend, gelijke maat of
gelijke uitgebreidheid hebbende; — isOmorph, adj. (van mnorlphë, gedaante) van de
zelfde gedaante; --isomorphe substant i é n, stoffen, die elkander in de vermengingen der ligchamen kunnen vervangen,
zonder eene verandering in hunne gestalten
ten gevolge te hebben ; — isomorphísmus, n. de gezegde eigenschap van zekere
stoffen ; — isomorphie, f. gelijkvormigheid, overeenkomst van gedaante ; — isOnomïe, f. (van nómos, wet) gelijkheid der
wetten, wetgelijkheid ; — isonómiseh,
adj. gelijkwettig, in allen opzichte geldig
in rechten.
Isop, z. Hyssop.
Isopathie of isopathiek, f. gr. (van
isos, e, on, gelijk, en pathos, z. ald.) de ge-

-
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neeskunthgc leer der gelijke stoffen ; de i sopath iek der be sin ettiiigen, d I. de
gewaancie eigenaaidigheid van aanstekende
ziekten, dat zij in hare eigene smetstoffen
middelen tot hare genezing zouden bevatten
- isopthisch, adj. met de gelijke
ziektestof (genezen); --- isopermetrie, f.
de gelijkheid van omtrek ; -- isoperimétrisch, adj. van gelijken omtrek ; --- iSOpleuron, ii. eene gelijkzijthge figuur ; isopolitie, de gelijkheid van staatsbur
adj.
gerlijke rechten ; --burgerlijk gelijk, met gelijke burgerrechten ; - isopsëphische verzen (van js
phos, steentjes tot berekenen, cijfers), verzen,
welker letters, als cijfers beschouwd, een -enhetzelfde getal vormen ; -of isorrhopie, t. de evenwichtsleer ; - isorrhopiseh, adj. tot de evenwichtsieer behoorende ; - isoskélisch
(vau skëlos, n. dij), gelijkriiiljig (van hoeken
en driehoeken); - isosthenie, t. gelijkkrachtigheid , gelijke ligcliaamskiacht ; -isothérmisch, adj. even warm, van gelijken wartegraad ; - isothermsche
lijnen of isothérmen, lijnen op den
aardbol, door zulke rijen van plaatsen getrokken, die een geljken \varmtegraad hebben; inz. isotherãlelijnen of isothéren en isocheimãle lijnen of isochiménen, (van tMros, zomei, en cheilna,
winter) lijnen, die door plaatsen van gelijke
zomer- en winter -temperatuur zijn getrokken;
- isotónisch, adj gelijkklinkend.
Israël, n-i. hebr. (Jisrail, van sara1, strjdcii, en iii, God) eig. strijder Gods; 1) de
latere naam van Jabol) den aartsvader ;
bet rijk van Israël, ook in 't algemeen voor
bet joodsche volk ; van daar Israeliet,
m. een lid van het joodsche volk.
Istoevônen of liever Iskeevönen,(v.
Isko, een zoon v. Manitus), de naam van
een' der 3 takken der Germaneïi (vgl. I hg a v 0 n e n) , waartoe de Gotheii met de
Gepiden, de Burgundiets, Variners en Scmiionen behoorden
Isthmus, m gr. (isth)nOs) eig. hals,
keel, gorgel, enge ingang; van daar : eene
landengte tussehen twee zeeën ; inz. de
naam van de landengte van Korinthe ; van
daar isthmsche spelen, plechtige gr.
oefeningsspeleri, kampoefeningen, euz., die
van 3 tot i jaren op de landengte van
korinthe gevierd werden ; - isthmïtis,
t. Med. de ontsteking van den raak, van de
keel; --- isthmorrhagïe, f. de bloeding
uit de vaten van de keelengte of den raak.
-

-

IL, z. item.

ItacIsinus, n. gr. de uitspraak der
grieksche 1] als i gelijk zij door Reuchun, in overeenstemming met de uitspraak
der Nieuw-Grieken, werd aangenomen ; in
tegenstelling met het etacIsmus, of de
door Erasmus verdedigde uitspraak der
als ; -- itacIst, m. een aanhanger van
het itacismus.
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îta e.1, lat. zoo is het, zoo staat het.

Itaganne, f. of t i g 0 - g i n, eene japansche munt ; de groote geldt omtrent 7
gl., de kleine ruim 5 gulden.
Italiaan (v. 't it. ltalidno) of Italiër,
m. een bewoner van Italië (lat. Ital)a, d. i.
oorspr. runderland, v. 't gr. italOs, rund)
- italiaanseli boekhouden, n. het
dubbel boekhouden : - italianIsmus,
III. een italiaansch spraakeigen, eene eigenaardigheid in uitdrukking of in de woordvoeging der ital. taal ; italIque, f. fr.
(spi. —liëk'), schuinliggende lat. drukletters, door Aldus Manutius uitgevonden, c u r
sief ('z. drukletters).
item, lat., of afgek. it., insgeljks, desgeljks, even zoo, verder, ook.
itereeren, lat. (iterdre, v. itirum, weder, nogmaals) herhalen ; - itertie (spr.
tietsie) f. (iter(ttTh) de herhaling ; - itoratief, adj. later lat., herhaald, herhaal
iterativum, n. een herha--deljk;
lingswoord, z. V e r h u m ; - itevteer, het
woede herhaald (op recepten).
Ithyphâllus, 'ii. gr. een amulet in
de gedante van eenen pit a I 1 u s (z. aid.).
Itinerarum, ii. lat. (van iter, genit.
itin(iris, weg, reis) een reisboek, eene reisbeschrijving; het aan r. kath. geestelijken
op reis voorgeschreven gebed (itinee arum
clericörum) ; --- itinerârch, m. een opzichter over le wegen.
ito in pactes, f. lat. (woordel. liet gaan
in deelen of partijen) in den oud-ram. senaat: het stemmen door zich te plaatsen
hij dien gene, wiens ineening men toegedaan
is; het stemmen naar afzonderlijke partijen,
inzonderheid eertijds op de duitsche rijksdagen het afzonderlijke stemmen der It.
Kath. en der Evangelischen in godsdienstzaken.
Itsjoglans, z. iclioglans.
Itsyboe, m. eene kleine japansehe goodmunt, omtrent = 3 gulden.
Ivoor, z. elpenbeen.
Ivresse, f. fr. (van ieee = lat. ebrus,
dronken) dronkenschap, bedwelming, roes,
opgewondenheid.
Iwan, i uss., z. v. a. Johannes
(z. aid.).
Ixeutka, t. gr. (van ixOs, z. aid.,
ixeüein, vogels vangen) de vogelvangst, inz.
met ljmstangen of ljmroedjes.
Ixa of ixe, t. gr. een pionkgewas
met boiwortels, van verscheidene schoone
soorten, het eerezwaard, de engelsche zwaard1dm ; Med. de aderbreuk, aderspat.
Ixion, in. gr. Myth. een koning der
Lapithen in Thessalie. Jupiter vergunde
hem, aan de godentafei deel te nemen ; doch
hier ontvlamde hij vooi Juno, die hein echter bedroog en in plaats van zich zelve
eene wolk liet omhelzen, uit welke omhel
zing de Centauren zijn voortgekomen. Jupiter slingerde hem voor dit misdrijf in den
Tartarus, waar hij hem met slangen aan
-

-

,
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een rad liet boeijen, dat eeuwig door den
stormwind met hem wordt omgedreven.
IxOre, f . een struikgewas uit 0. Indië,
door Linnaeus zoo genoemd, omdat de bewoners der kust van Malabar den tempel
van hunnen god I x o r a of I s o r a met dezen struik versieren.
Ixos, m. gr. (ixós) mistel, maren lak ;
vogellijm.
Izari, m. ( vgl. a 1 i z a r i) oostersche
meekrap ; — izaries, een oost-indisch katoenen weefsel.

JACTA EST ALEA.

Ized, m. een goede genius in de godsdienst van Zoroaster.
Izegrim, ijzegrim, m . (oudhoogd .
Isangr)rn, d. i. ijzeren helm, waarmede men
hem dacht te voorzien) naam van den wolf
in de duitsche dierfabel, inz. in den roman
R ei n a e r t d e Vos ; van daar een wolfachtig of wreed mensch ; ook een eigenzinnig, gemelijk mensch, een knorrepot.
Izelotte, f. eene turk. zilvermunt, bijna
= 65 ets ; ook z 1 o t a geheeten.

J.
J. C. verk. van Jezus Christus; -- J. H.
S. en J. N. R. J., z. onder de klinkletter
I. ; — J. u C., J. U. D., en J. u. L., z.
ond. jus; ICtus, z. jurisconsultus; —

jun., z. junior.
Jabájahieten, m. pi. eene muzeim.
secte, die God slechts eene bepaalde voor
-kenis
toeschreef.
. Jábiroe, m. brazil. een moerasvogel in
z. Amerika, naar den reiger gelijkende,
maar veel grooter, de braziliaansche strandlooper
Jabot, in. fr. (spr. zjabó ; eig. de krop
der vogels) de borststrook, hemdstrook aan
een mans- overhemd.
Jaca of jacka, m. de broodboom in
0. Indië ; ook de naam van het kwade beginsel of den boozen geest bij de bewoners
van Ceylon.
Jacana, m. brazil. een moerasvogel in
W. Indië, Brazilië, enz., die naar het waterhoen gelijkt.
Jacapa, m. zuid-amerik. de zilversnavel, de roodborst- meerle in W. Indië.
Jacara, m. zuid -amerik. de braziliaansche krokodil, die naar muskus riekt.
Jaearánda, f. brazil. eene soort van
zuid -amer. boomen, naar de acacia's gelijkende, met groote klokvormige bloemen, inz.
de brazil. jacaranda, welke het jacaF a n d a- b o u t voor fijn schrijnwerk oplevert.
Jacéa, f. nw.lat. (it. jacea) de vlok bloem, wilde amberbloem ; jacece herba, f.
bet gedroogde drieëenigheidskruid, stiefmoe
bij wijze van thee-dertj,nplai
als een zacht afvoerend middel gebruikt wordt.
jacent, lat. (jácens, van jacére, liggen)
liggend, verlaten, zonder meester, b. v. een
zoodanig goed ; — jacens hereditas, z. ond.

heres.

Jachmak , liever jaschmak (z . ald
Jack , m. eng. (spr. dzjek) eig. verklw.

.)

van den eng. naam Joh n , Johannes; Hans,
Hansje; — jack pudding, m. de bans
worst.
Jackto, m. eene lengtemaat in Guinea
3 3- meter.

Jaco, m. de aschgraauwe papegaai in
Guinea, Congo, enz.; ook de japansche aartspriester , Jacco, Jacko.
Jacobus , Jacob , Jakob , hebr .
mansn.: de hielhouder, nakomer, nageborene
(van ákêb, hiel, volgens den bijbel: omdat
hij als tweede tweelingszoon van Isaak bij
de geboorte Esau aan den hiel vasthield;
volgens de nieuweren oneig. voor b e d r i eg e r, van akdb, iemand bij den hiel houden, om hem te doen vallen, arglistig bedriegen) ; — Jacoba, Jaeobína, vr.
namen ; — Jacobus, eene oude eng. goud
ongeveer = gl . ; — Jacobijnen,-munt,
m. pl. naam der Dominikaner- monniken te
Parijs, naar de straat, waarin hun kloos-

ter lag; naam der medeleden of vrienden
van het volksgenootschap der razendste vrij
dat gedurende de fr. revolutie-heidswpr,
ontstond en zijne zittingen hield in het voormalige J a c o b ij n e n- of Dominikanerklooster te Parijs; — jacobijnsch, adj voor
vrijheid en gelijkheid blakend; -- jacobinismus, n. de partij en de gevoelens der
Jacobijnen, de vrijheidszucht, vrijheidswoede ;
— Jacobieten, m. pl. 1) aanhanger s
van den heiligen Jacobus, eene oude,
inz. in Afrika verbreide godsdienstpartij, die
men naar haar geloof ook Monophysieten (z. ald.) en Eutychianen noemt;
2) r. kath. aanhangers van den in 1688
verdreven koning Jacobus II. in Engeland,
als ook die van zijnen naar Frankrijk gevluchten zoon Jacobus 1II.

Jaconnet (spr. zjakonè) of jacquet
(spr. zjakè), m. eene soort van oostindisch,
meestal glad moesselien.
Jaeotíst, m. een aanhanger der manier van onderwijzen van J a c o t o t.
Jacquard-machine, f. (spr. zjakár)
of Jacquardsche weefstoel , een door
Jacquard van Lyon (gest 1831) uitgevonden weefstoel tot het gemakkelijker en snel Ier weven van zijden stoffen.
Jacquerie, z. jaquerie.
facta est aléa, lat. (van jacére, werpen
al^-a, de teerling, dobbolsteen) de teerling

JACULA T1E
of het lot is geworpen, het is gewaagd (het
beslissend woord van Caesar, toen bij deli
Rubicon overtrok); — j acteeren (lat.
jacti re) in 't rond werpen ; pralen, groot
; — j aetántie (spr. tie— tsie) f.-sprekn
lat. (jactantia) de grootspraak, snoeverij ;
—jactátie (spr .tie (sie) f. (jactatio) Med.
het onrustig woelen des lijders ; de snoeverij,
pralerij ; — j aetuur, f. (lat. jactura) het
wegwerpen der goederen over boord, het

verlies, de schade.
Jaculátie (spr. t=ts) f. lat. (jaculatio,
van jacult ri, werpen, slingeren) het werpen,
slingeren — jaeulátor, m. slingeraar;
bij de oude Romeinen de naam der met eene
werpspies (jaculum) gewapende lichte troepen — jaeulatorium, n. nw.lat. een
schietgebed.
Jade, m. (fr. en eng. jade, it. jada), z.
nephriet.
Jagellónen, m. pl. de dynastie van
Jagellon, groothertog van Litthauen (1386),
koningen van Polen tot den dood van Sigismund II. (1572).
Jagua, m. de wijnpalmboom; -- jagara, m. paimwijnsuiker; — jagory, n.
een bedwelmende drank in O.Indië, uit
de bataten (z. aid.) bereid.
Jaguar, m. (uit de Guarani-taal in
Paraguay, brazil. jagoára) de amerik. tijger
(feles onca L) iets kleiner dan de oostersche
tijger, de tijgerkat.
;

;

Jakob, z. Jacobus.
Jaláppe, f., jalappewortel, m. (sp.
jalápa, xalápa, spr. chal— ; naar de stad

X a 1 a p a in Mexico benoemd) een in gedaante naar de rammenas gelijkende wortel,
vol harsig, sterk purgeerend sap, van de
convoly clus of ipo mcea jalappa, in Zuid Amerika.
Jalon, m. fr. (spr. zjalón'; voor galon,
gaulon, v. gaule, lange stang) Mil. een afstekpaal; richtvaantje ; baken met eene stroowisch voorzien, maatstok ; — jalonnee ren (fr jalonner), met palen, enz. afsteken ; bakens zetten ; — jalonneur, nl.
de gene, die bij het optrekken van het
voetvolk door zulk een kenteeken de vleugelpunten aangeeft.
jaloux, adj. fr. (spr. zjalóé; provenc.
gelos, it. geloso, zeloso, mid.lat. zelösus, van 't
gr. dzélos, lat. z e1 u s, de ijver) ijverzuchtig, nijdig, wangunstig, minnenijdig, j a1 o e, r s c h; -- j alouzie, f. (it. gelosia)
de ijverzucht, wangunst, minnenijd, jaloerschheid; ook de driekleurige amarant of duizendschoon ; — jalouziën, f. pl. vensterschermen, zomerblinden, tralievensters, door
welke men ziet zonder gezien te worden,
soort van vensterblind, bestaande uit evenwijdige saamverbondene houtstrooken, die
men als eene gordijn kan vederlaten en optrekken.
Jamaika – peper, z. piment .
Jamavas, m. indisch taf met goud
-bloemn.
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Jam age, f. fr. (spr. zjanbáázj' ; van
jambe, been, pijler) Arch. de grondmuur
deur- en vensterpost of -pijler.
Jambe, z. jambus .
Jambea, turk. een breed, krom, puntig mes, dat de Turken in den lederen gordel dragen.
Jamboláne, f. (sanskr., hind.. maleisch en javaansch dzjamboe, malabaarsch
jamboli, maleisch jambolan) de eetbrre, wijn zure, pruimvormige vrucht van eenen boom
in Indië en deze boom zelf (eugenia jamboldna) .

Jambos, m. pl. kinderen van eenen
inboorling en eene mesties in Amerika.
Jambus of Jambe, m. gr (iambos, lat.
jambus), Poet. een versvoet, die uit eene korte
en eene lange lettergreep bestaat ( ^ —),b.v.

g e n o t -- j amben, j ambische
;

ver -

zen, die uit zulke versvoeten zijn samen -

gesteld.
Jambuzenboom, maleisch (sp. jambosa, fr. jambose, jambosier; van 't indisch
dzjamboe ; z. j a m b o 1 a n e) een boom met

eene aangename, verfrisscbende steenvrucht

(eugen)a ?nalaccénsis) .
Jamerionk, m. (verbasterd uit het
turk. jaghmnoerlik, regenmantel, van jaghmoer,
regen) een turksche mantel.
James, nl. (spr. dzjeems) eng. naam
voor Jakob ; — jamespoeder, n. een
in Engeland zeer gezocht zweetdrijvend
middel.
Jan, m. nederi. man sn. voor Johann e s (z. aid.) ; algemeene benaming der bedienden in koffiehuizen, logementen, enz. in
Nederland ; ook een opgepronkte windbuil,
opsnijder; — jan -gat, jan-hen, iron.
benamingen voor een' verwijfden keuken

-

klouwer; — janhagel, n. liet gemeenste
volk, jan rap en zijn maat; ook zekere
soort van koek.
Janitor, m. lat. (van janua, de deur)
de portier, deurwachter.
Janitsj aar, j anitzaar, m . turk. (eig .
jeiti-tsjéri, nieuwe krijgslieden) een soldaat
der in 18 2 6 opgehevene bevoorrechte klasse
van soldaten, die weleer de kern van het
turk. voetvolk uitmaakten ; — janitza-

ren – muziek, eig. de woeste militaire
muziek der Turken ; in 't algemeen elke
muziek, waarbij de blaasinstrumenten door
Bene menigte geraasmakende speeltuigen, zoo
als den trommel, de bekkens, enz. begeleid
of liever overstemd worden.
Jansenisten, m. pl . naam, door de r.
katte. kerk gegeven aan hen, die de onder
weigeren van de bul van paus-teknig
Alexander VII. (1656), waarin 5 stellingen,
als geleeraard door Cornelius Jansenius, bis
worden-schopvanYer(bt.1638),
veroordeeld ; zij worden ook A p p e l l a nt e 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 bisschop
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hebben) de r. katholieken der bisschoppeli ke k l e Fe z i e — j ansenísmus, ni. de
leer van gen. bisschop Jansenius, over Adams
val en de godsgenade.
January, m. lat. (Januarius, van J an u s, een' god der Romeinen, de bestuurder
des jaars, voorgesteld met 2 aangezichten,
waarvan het eene voor-, het andere rugwaarts ziet) de eerste maand des jaars,
louwmaand ; — Janus alter, eig. een tweede
Janus, d. i. een wijze, die het verledene
en de toekomst doorziet.
Japaneezen, m. pl. bewoners van den
grooten eilandstaat J a p a n, aan de oostkust
van Azië; — japansch, adj. den •Japaneezen eigen, tot Japan behoorend; japansche aarde, z. a r e k a japansch
werk, allerlei voorwerpen met verhoogde
figuren verguld of beschilderd — japaneeren of japoneeren, porselein op
japansche wijze vormen en beschilderen.
Japet, m. gr. (Jap?'tos) Myth. een der
Titans (z. ald.) de vader van A t 1 a s en
Prometheus -- Jáphet, m. hebr.
mansn. (jepheth, gr. Iáphet) de wijd uitgestrekte; tweede zoon v. Noach, die als stam
westen en noorden van-vaderni't
Palwstina verstrooide volkeren genoemd en
voor den Japetos der Grieken gehouden wordt;
an daar japetische volkeren, talen,z.v.a. indo-europeesche volkeren of talen.
Japons, m. pi. fr. (spr. zjapón) oost
-indsche
zijden stoffen tot kleedaren.
Jaques of Jacques, m. fr. (spr. zjaak',
z. v. a. Jacoba; --- jaquerie, f. fr.
(spr. zjak'rie) een boerenopstand in N.
Frankrijk ten jare 1338, met het doel om
den adel uit te roeijen (zoo genoemd naar
den spotnaam Jaques bonhomme, waarmede
de adel de boeren aanduidde); later in 't
algemeen een volksopstand.
Jaquettte, f. fr. (spr. zjakétt' ; ver
v. jaque, jak, sp. jaco, jaca, bask. jaca,-klw.
kort en naauw wambuis der krijgslieden,
pantserhemd) een jakje, kinderrokje.
Cardin, m. fr. (spr. zjardèn; provenc. en
sp. jardin, it. giardino ; van het duitsche
parten, gaarde) de tuin ; -- jardin des
plantes, m fr. (spr. —dè plant') de plantentuin of botanische tuin te Parijs — jardinière, f. (spr. zjardi-njèr') eig. tuinierster; eene bloemenkast; een krans of
ruiker van kunstige of natuurlijke bloemen;
een smal boordsel aan lubben en hemd
-stroken.
Jargon, 1) m. fr. (spr. zjargón ; it.
gergo, gergone, sp• jerga, gerigonza, oudsp.
girgonz, provenc. gergonz, misschien van 't
fr. jars, de mannetjes gans, want men zegt
le jars jargonne, de gans snatert; vgl. het
oudn. jarg, jargr, jargon, langwijlige herhaling, gewawel) onbeschaafde, lompe taal,
kromtaal, koeterwaalsch ; ook eene voor bijz.
bedoelingen gevormde spraak, zoo als het
joodsch-duitsch, de dieventaal, enz. ; gezwets,
gesnap; — jargonneeren (fr. jargonner),
;

;

;

;

;

onverstaanbaar en gebrekkig spreken, koe
brabbeltaal praten ; — jar--terwalschof
gonneur, m.. een brabbelaar, snapper.
Jargon 2), m., p1. jargons, fr. (spr.
zjargón) naam der kleine, goudgele, geelronde of violetblaauwe, naar den hyacinth
gelijkende steentjes van de grootte eerier
speldeknop, die van Puy in Auvergne in
den handel komen en tot versiersels van
velerlei galanterie-waren gebruikt worden ;
zij zijn soms moeijelijk van den echten hyacinth te onderscheiden.
Jarretière, f. fr. (spr. zjarr'tjèr'; van
jarret, knieboog, haze) kouseband, knieband.
Jasja Sultan, turk. (v. jásjarnak, leven) leve de Sultan ! het osmanisch hoezeegeroep.
Jaschmak, m. turk. de sluijer der
turksche vrouwen, die haar den hals en het
hoofd tot op de oogen bedekt.
Jasmijn, m. (fr. jasmin, sp. jazmin,
van 't arab. perz. jdsaman, jasmin, enz.)
een struikgewas van velerlei soorten, dat
welriekende bloemen voortbrengt.
Jason, m., gr. Myth. een thessalische
koningszoon, die als aanvoerder der A rgon a u t e n (z. ald.) uit Colchis het goudei
vlies haalde.
Jaspis, Ill. (gr. laspis, perz. jaschip,
jasah f, jaschin, jasjim, arab. jasfeb, jasje f,
hebr. jdschpheh) een zeer harde, ondoorzichtige steen, tot het kiezelgeslacht behoorende, van allerlei kleur en teekening; van
daar jaspeeren, bij boekbinders : de snede
eens boers als jaspis beschilderen of besprenkelen ; — jaspis-porselein, n.
doorschijnend, zeer teeder porselein, door
W e d g e w o o d uitgevonden.
Jatagan of yatagan, m. turk. een
korte degen, een kromme sabel.
Javelle (eau de), z. ond. eau.
Jean, m. fr. (spr. zjan), z. v. a. Joh an n e s (z. aid.); — Jean potage (spr.
—táázj; d. i. eig. Hans-soep, Hans-sop),
z. v. a. hansworst; —Jean qui, rit, Jean
d pleur')
qui pleure (spr. zjan ki ri, zjan ki
d. i. Jan die lacht, Jan die huilt ; benaming
der spelers in de parijsche speelhuizen ; —
Jeannette, f. (spr. zjanëtt'), z. v. a. J oh a n n a; ook een door de dames om den
hals gedragen smal zwart fluweelen band,
door een goden slootje saámgehouden, waar
een kruisje of ander sieraad hangt; —-an
jeannets, m. pl. (spr. zjannès) eene soort
van gekeperde katoenen stof.
Jectigátie (spr. t ts), f. nw.lat. (fr.
jectigation, v. 't mid.lat. jectigáre, heen en
weer werpen; vgl. jecteeren en jactat i e) Med. het omwerpen, woelen, de onrustige ligchaamsbewegingen in ziekten ; het
trillen van den pols.
Jehebo, m. eene goudmunt in Japan,
omtrent = 5 gl.
Jehovah, cri. (v. hdwdlh, zijn), de altijd
of eeuwig zijnde, de eeuwige, onveranderlijke, de hebr. naam van God; — Jeho-
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vah - daalder, eene munt, waarop de

jet (t'eau, gin. fr. (spr. zjè do; jet, worp,.

naam Jehovah staat; — Jehovah-

V. jeter, werpen) een waterstraal, die uit

Zebaóth ,

eene fontein opstijgt; — Teton, m. fr.
(spr. zjetólz; van jeter, werpen) een leg- of
rekenpenning, speel- of pachtpenning, ook
z. v. a medaille, z. ald.
Jetz of jez, in. eerre maat in Opper
voor vloeistoffen — 5 voeder.-Duitschland
Jeu, n. fr. (spr. zJeu) het spel, de scherts;
ook eene verbastering van jus, z. ald.; jeu
d esprit, pl. jeuX (l'esprit (spr. zjeu (lespri)
verstandsspelen, zulke gezelschapsspelen, bij
welke eene werkzaamheid des verstands,
vindingskracht, schranderheid, enz. gevorderd
wordt ; jeux Morau^r^, pl. (spr. --fiord) bloem spelen, een te Toulouse sedert 13 3 jaar
gevierd feest, waarbij voor gedichten-lijks
gouden en zilveren bloemen werden uitgedeeld.
Jezieden, z. J e z i d e n.

Wereldheer of Heer aller heer
wezens en schepsels.
-scharenof
jejunus, a, um, lat. nuchteren ; mager,
droog; laf, geesteloos, afgezaagd: — jej unurn consilium, een nuchtere, d. I. onnoozele
raad ; -- jejuniteit . f. (lat. jejunitas)
nuchterheid, Lafheid, enz.; --,jeju.num, n.
(stil. intestinum, z. ald.) de ledige darm.
je ne sais quni, fr. (spr. zje n' see koá) ik
weet niet wat, d. I. een zeker iets, iets onverklaarbaars, dat men niet noemen kan.

Jenny – machines, f. pl. (spr. dzjénni—), eng. machines voor het katoenspin
haren uitvinder Ark sv r i g h t-ne,dor
(spr. árkra t) naar zijne vrouw J e n n y
(d. i. Johanna, Jansje) dus genoemd.
Jerbóa, m. arab. (jerboea) de springhaas, aardhaas, de tweebeenige bergmuis in
N. Afrika, Arabië, enz.
Jeremias, hebr. (jirmejáh, jirmejáhoe,
gr. 1-Iieremias) mansn.: de door den [leer
verhevene; een der groote propheten van
het 0. T., die de verwoesting van Jeruzalem in de zoogenaamde K l a a g l i e d e r e n
betreurt; van daar jeremiade, f. het
klaaglied, de jammerklacht.
Jéricho – roos of roos van Jerieho (stad in oud -Judaea, hebr. jerecho,
volgens de legende opgeschoten op eene plaats,
die Maria op hare vlucht naar Egypte met
haren voet aanraakte), een 5 a 6 rijhl. dm.
boog zomergewas uit Palestina, enz., welks
stengel zich dicht boven den grond in vele
twijgen uitspreidt, op het einde van zijn
leven houterig wordt, en, even als mos,
wedert opwakkert, zoodra hij in 't water
wordt gezet.

Jerobéam, hebr. (Jarobeam, van rabat,
veel zijn, en dm, volk) rnansn.: volksver-

meerderaar.

Jerome, fr. (spr. zjeroom'), z. v. a.
Hieronymus.

Jeruzalem, n. (hebr. jeruschdlam2, later jeruschálajim, eig. jeruscla-schcilêm, bezit
vredes) de hoofdstad van Judaea; —-tingdes
het nieuwe of hemelsche Jeruzalem,
in de kerktaal z. v a. de hemel.
Jesáïas, hebr. (Jeschojálzoe, van jêscha,
hulp, heil, gr. Hêsaïas, lat. Isaias) mansn.:
heil Gods ; een groot propheet van het 0. T.
JesIden of gew. Jezieden, m. pl.
duivelaanbidders, vereerders van den Satan,
eene na Muhameds dood in Mesopotamië ontstane secce, inz. onder de Koerden, dus genoemd naar haren stichter den sjeikh J e s i d.
Jesuáten, m. p1. eene monnikenorde
van barrevoeters, gesticht door St. Jean Colomban.
Jesuit, Jesuiten, enz., z. J e z u I e t.
Jesumi, n. eene gedwongen jaarlijksche
verrichting der Christenen in Japan, bestaande, naar men valechelijk voorgeeft, in
het vertreden van een Christus- en een Mariabeeldje.

Jezuïet, m. (mid.lat. Jesuita), pl. Jezuïeten, L o y o 1 i e t e n, medeleden of aan
Ie r. kath. geestelijke orde, die-hangersv

door Ignatius van Loy óla In 1521 (v.a.
in 153k) onder den naam van gezelschap of
sociëteit van Jezus gesticht, door paus
Clemens XIV. in 1773 opgeheven, door paus
Pius VII. in 181 k weder hersteld werd.
Men legt de leer (lezer orde allerlei gevaar lijke stellingen te last, die zij met sluwheid
verdedigt, predikt en voortplant ; van daar
beteekent een J e z u I e t ook een schijnheilig bedrieger, een dóórsluwe i n t r i g á n t,
een booswicht onder 't masker van godsdienst, kortom de massa der ondeugd in één
wezen saámgevat, gelijk zij in S u e's bekenden roman (le Juif errant) optreedt in den
persoon van R o d i n ; -- Jezuïetessen,

JezuietInnen,

eene nonnenorde der 16de
eeuw, die zich naar die der Jezuieten vorm de, maar in 1630 door paus Urbanus VIII.
werd opgehev en — Jezuïeten – roes,
een kleine roes , eene geestverheuging,
als zijnde die, naar de leer der Jezuïeten, onzondig; — jezuïetisch, adj. vol
grondstellingen, de handel -gensdlr,
wijze der Jezuïeten ; — Jezuïetísmus,
n. Loyola's leer, zijne beginselen of zijn geest;
;

-- Jezus, m. hebr. (jessoea, samengetr.
uit jehósjoea, gr. IPsoes) mansn.: de helper,.
redder, heiland, verlosser.
Jig, m. eng. (spr. clzji(J) een vlugge , .
huppelende dans (vgl. gigue).
Jillis, manse., z. ond. IEgide.

Joachim, m. hebr. mansn. (Jehu jáki,m
.IA-jakïm, gr. Ióakeiin) de door Jehovah of
God opgerichte of verordende ; — Joachimsdaalders, m. pl. eerste naam der
daalders, naar de bergstad J o a c h i m s t h a 1
in Bohemen ; zij heetten ook s c h 1 i c k d a a 1ders, naar den graaf von Schlick, die
ze in 1318, wel niet het eerst, maar menigvuldig en goed liet staan.

Joaillerie of Jouaillerie, f. fr. (spr.
zjoealj'rie; vgl. juweel) de juwelierkunst,
de juweelbandel ; — joaillier, m. (spr.
zjoaljié) een juwelier, juweelhandelaar.

564 JOB
Job, 1) Hiob, m. hebr. (IjjÔb, gr. [bb)
mansn.; de zwaar beproefde, de door het lot ver
jobsbode, de brenger van eene-volgde;—
ongelukstijding, van een treurig bericht; —
jobsgeduld, een zeer groot, taai geduld.
Job, 2) Techn. bladtin ter bekleeding
van de elektrische fiesschen, theebussen,
enz., foelie.
Jobber, ni. eng. (spr. dzjóbber; V. job,
onbeduidende, nietige loonarbeid) een dagboner, handlanger; ondernemer in 't klein,
makelaartje, woekeraar; — stock—jobber, (vgl. stock) een actie-handelaar of
-woekeraar, actie -kramer in Engeland, die
op het rijzen en dalen der staatspapieren
speculeert.
Joch, n. hoogd. juk, eene duitsche landmaat van 417? vierk. rijnl. roeden
a 9, o 4 2 8 vierk. ned. roeden; -- j oehart,
z. juchart.
joci causa, z. ond. j o c u s.
Jockey, nl. eng. (spr. dzjókki, van j a c k,
d. i. Hans, verklw. van John; dan ook knaap,
knecht, enz.) een rijknecht, voorrijder, de
pikeur, die bij wedrennen het paard berijdt, j o k e i ; ook wel rij- of staljongen
paardenhandelaar, roskammer; -- jockeyclub, m. een besloten gezelschap uit liefhebbers van paardenwedrennen of harddraverijen bestaande.
Jocko, z. barris.
jocos, jocosa, z. ond. j o c u s.
Jocrisse, m. fr. (spr. zjokriéss') de
zot, onnoozele bloed, het uilskuiken.
JOCUS, m. lat. boert, scherts, kortswijl,
j o k ; — joci causa of jocaliter, adv. schertsender wijs, uit de grap, uit joks; inter
jocos et seria, onder scherts en ernst; --joeu.sstaf, een staf met een borstbeeldje,
waarmede de vreugde wordt te kennen gegeven ; — jocósa, n. p1. schertsende invallen, grappen, potsen; — joculatóren,
m. pl. (van joculdri, schertsen) goochelaars,
potsemakers, hansworsten, in de middel
jongleur, z. ald.
-euwn,z.va
Jod, 1) n. (spr. dzjod) een eng. gewicht
van 2 8 handelsponden, bijna = 12 kilo; ook
Bene lengtemaat in Siam, aldaar 116 mijl.
Jod, 2) afkorting van Jodium, n. of
jodíne, f. (van 't gr. ion, viooltje, irides,
viooltjesachtig) een enkelvoudig, niet metallisch ligchaam, ten jare 1811 door een' salpeter-fabrikant te Parijs, C o u r t o i s, toevallig in de loog der v a r e c of tangsoda
ontdekt. Dit ligchaam, bet welk vele punten
van overeenkomst met het chloor heeft,
kreeg om zijn' violetkleurigen damp van
Gay L u s sa c dezen naam; bet is thans
als een zeer werkzaam geneesmiddel en als
blaauwe verfstof bekend; — jodãten, n.
pl. jodiumzure zouten; — jodure, f. verbinding van het jodium met een enkelvoudig ligehaam.
Jodoeus, mansn. (van bet gr. iodókos,
pijlen opnemend of bevattend, io dóhê, pijlkoker, en naam eener Amazone) .
-

.

—

JONGLEUR.

Joël, hebr. mansn: wiens God Jehovah
is; een van de 12 kleine profeten.
Johánnes of Jan, hebr. (Jehócli. nán,
d. i. Jehovah schenkt of is genadig, erbarmt
zich, gr. IoánnPs, Idannas) mansn.: Gods geschenk, genadekind ; — eene port. rekenmunt
van goud, ongeveer= een dubbele Louis dor;
— johannisbloed, de duitsche c o c h en i l l e, eene soort van schildluis, ook poolsche kermes of scharlakenbezie ; — johannisbrood, eene roodbruine, eetbare, tegen
de zoode of hitte in de keel dienstige peul
van eenen in het Oosten en in Z. Europa
wassenden boom; — johanniskever,
het glimwormpje (noctiluca, L.); bij eenige
paren van dit insect onder een helder glas,
kan men in het duister lezen ; -- Johanniter—ridders of Johannes—ridders, eene duitsche orde, die in PaleTstina
bij gelegenheid der kruistochten ontstond;
zij had de bescherming der pelgrims en de
verdediging van het Heilige land tegen de
ongeloovigen ten doel. De ridders kozen
zich den Apostel Johannes tot patroon.
Uit Palestina verdrongen, begaven zij zich
naar het eiland Cyprus (12 91), vandaar
naar I1 h o d u s en eindelijk naar Malta
(1529), daarom ook Maltezer -ridders
geheeten ; — John, in. eng. (spr. dzjoun)
samengetrokken uit Johannes (z. boven);
— Johnson, m. eng. (spr. dzjouns'n) de
zoon van J o h a n n e s; — John—Lull,
z. ond. Bull.
Jokei, z. jokey.
Jol, f. een smal, klein vaartuig, van voren
en achteren spits, doorgaans van klinkwerk
gebouwd; open boot, die met eenen riem
van achteren wordt gevoerd.
joli, adj. m. fr. (spr. zjoli) lief, netjes,
hupsch ; van daar joli, m. een hondenaam;
ook eene fraaije kleine lettersoort ; — JOlivetés, f. pl. (spr. zjoliw'té) kleine versierselen , aardige kleinigheden ; bevallige kindergrappen.
Jonas, m. hebr. (jónáh, eig. duif, gr.
Iónás) mansn., een joodsch profeet ten tijde
van Jerobeam II. — jónasvisch, z.
karcharias.
Jonathan, hebr. (Jónáthdn, eig. Jeh6ndthán, d. i. Jehovah ' geeft) mansn.: de van
God geschonkene; een getrouwe vriend; —
Broeder (eng. Brother) Jonathan, spotnaam voor het gezamentlijke volk der Ver
als J o h n-B u l 1 voor de-enigdSta(zo
Engelschen), onderscheiden van Yankee
(z. ald.), als benaming der individus. (Toen
de generaal Washington in den vrijheidsoorlog over het aanschaffen der verdedigingsmiddelen in verlegenheid was, zeide hij bij
eene beraadslaging met zijne officieren : »Wij
moeten het broeder Jonathan vragen ", waarmede hij zijnen vriend Jonathan T r u mb u 11, gouverneur van Connecticut, meende.
Later werd Washingtons zeggen bij moeijelijke omstandigheden tot een spreekwoord.)
Jongleur, m. fr. (spr. zjongléür; oudfr.
;

—

JONK
joglere, juglere, jonglere, jogleor, juggleor, jon
provenc. joglar, V. 't lat. joculi tor,-gleor,
V. joculuri, schertsen, den spot drijven) in
de middeleeuwen de muzikanten of speellieden , die den troubadours (z. aid.) ter
zijde gingen ; een goochelaar, potsemaker;
— jonglerie, f. goochelarij, kwakzalverij.
Jonk, f. eene soort van chineesche koop
oorlogsschepen van eenigszins-vardijen
plomp maaksel, gemeenlijk met 2 nasten en
2 zeilen ván biezen matten.
Jonquille, f. fr. (spr. z^onkielj'; van
jont, lat. juncus , bies, wegens de biesvormige bladeren) eene soort van welriekende
narcissen;
jonquille kleur, hooggeel,
naar het groene zweemend.
Jood, z. ond . J u d a .
—

-

Joris, z. George.
Joseph, hebr. mansn. (jSséph, eig. hij
voegt bij) de toegevoegde; een kuisch, eerbaar jongeling (naar den zoon van den aartsvader Jakob); eene soort van dun fransch
papier; een rijkleed, amazonekleed der dames ; een vrouwerok in Engeland ; — Josephine, f. vr.naam : de toegevoegde.

Jósia of Jósias, hebr. (jóschzjjdh , j6schijjdhoe, gr. Ivsias) mansn.: de aan God
wanhopende, of de van God geheelde.
Josselaar, m. gesponnen katoen uit
Smyrna.

Jósua , hebr. mansn. (eig: Jehósjoea, d. i,
wiens hulp Jehovah is): Godhelp.
Jota, f. de grieksche t (i), de kleinste
letter ; in het algemeen en oneig.: eene letter, een punt of puntje, tittel, het allergejotacísmus,
ringste of minste, niets;
D. de te menigvuldige herhaling der jota.
Jouaillerie, n. j o a i 11 e r i e.
Jouet, n. fr. (spr. zjoe-è; van jouer,
spelen, van 't lat. joe ri, schertsen) speel
-goed,
speelbal.
Joui, m. een voedzame drank der Japaneezen uit het gekruide en verdikte sap
van gebraden rundvleesch bereid.
Jouissanee, f . fr. (spr. zjoeïsáns'; van
jouir, genieten, provenc. jauzir, gauzir, it.
godére, v. 't lat. paudére, zich verheugen)
het genot, gebruik, bezit; vruchtgebruik.
—

Joujou, n. fr. (spr. zjoezjóé; vgl. j o u e t)
een speeltuig, kinderspel ; inz. het voor eenige
jaren zoo geliefde speelgoed, bestaande in eene
houten schijf, die door een snoer uit en in
de hand werd gelaten, het op- en afrol-spel.
jour, m, fr. (spr. zjoer; provene. jorn, it.
giorno, mid.lat. jornus, v. 't lat. ditirnum,
eenen dag durend, neutr. van diurnus, wat
bij dag geschiedt, v. dies, de dag) de dag;
— a jour, m. in den dag (gezet), d. i. zóó,
dat het licht doorschijnt, doorzichtig, doorbroken, getralied, slechts ingerand (van edel
gebruikt); Kmt. tot op den loopen--sten
den dag in orde (b. v. bet grootboek is nog
niet geheel à jour); — du jour of de jour
z ij n, aan de dagorde, aan de dienstbeurt
zijn, de dagdienst hebben (van officieren,enz.);
— jours de grdce (spr. zjoer de yrds'), pl.,
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z. v. a. respijtdagen (z. ald.); — journaal, n. (it piornale, mid.lat. jornale; eig.
adj.: dagelijksch) een dagboek; dagblad, en in
't algemeen courant, tijdblad, tijdschrift,
week- of maandblad ; Kmt. een handelsboek,
waarin alle voorkomende handelszaken naar
volgorde der dagen wonden geboekt, dag- of
maandboek ;
journalizeeren, de da—

gelijks voorvallende zaken in het dag- of
maandboek brengen ;
journalísmus,
n. barb.lat. het tijdschriftwezen ; het schrijven van tijdschriften ;
journalist , m.
een dagbladschrijver, tijdschriftsteller, uit
medewerker aan een dagblad-gevranof
of tijdschrift, courantier;
journalistiCum, n. een leesgezelschap voor tijdschriften ; ook voorlezingen daarover
jour—

—

—

;

—

nalistiek, f., z. v. a. j o u r n a l i s m u s;
journalier, m. fr. (spr. zjoernaljé),

—

journalière, f. (spr. —ljèr'), dagelijksch,
daagsch ; als subst.: een daagsch, d. i. ver
onbestendig mensch, die heden dus,-anderlijk,
morgen zoo gestemd is; — iournalière,
een dagelijksche post tusschen twee plaatsen.
joviaal, adj. fr. (jovial, it. pioviále, van
't lat. Joviális, tot Jupiter, oud.lat. Jovis, behoorende, wiens ster volgens de astrologen
den menschen vrolijkheid mededeelt) blij
blijgeestig, vrolijk, lustig, opgeruimd;-moedig,
— jovialíst, m. barb.lat. de vrolijke raad,
hofnar ; — jovialiteit, f. (fr. jovialité) de
blijmoedigheid, vrolijkheid, enz.
Jovilabium, n. nw.lat. (van Jupiter,
gehit. Jovis) een werktuig ter voorstelling
van Jupiter en zijne 4 trawanlen of wachters, voor een gegeven tijdstip.

Jovinianísten, m. pl. aanhangers van
J o v i n i a n ti s, een' monnik in de Ode eeuw,
die meende, dat de doop de zondigheid
wegnam.
joyeux, adj. fr. (spr. zjoajézi; van joie,
provene. joia, it. Bioja, van 't lat. gaudium,
vreugde, pl. gaudia) vrolijk, blijde, verheugd;
joyeuse entrée, f. fr. (zjoajeuz'
antré') eig. blijde inkomst, vrolijke intocht ;
benaming van de gewichtige privilegiën der
stenden van Brabant (met insluiting van
Antwerpen) en Limburg, welke de hertogen
bij hunne huldiging vóór den intocht of de
entrée in de hofstad moesten bezweren.
Het gewichtigste punt daarbij was, dat, zoodra de hertog een dier privilegiën mocht
opheffen, geen onderdaan verder tot gehoor
jegens hem zou verplicht wezen;-zamheid
ook het geschenk, dat de vorst bij die gelegenheid ontving.
Jozef, nederl. vorm van Joseph, z. ald.
Juan, (spr. choeán) sp. mansn., ontstaan
uit Johannes (z. ald.).
Jubal, m. eene octaafstem van vier voet
toons in de orgels.
Jubel, in. (het naast wel van 't mid.
—

lat. jub)lus, lat. jubilum, vreugdgeroep, jubi[are, juichen ; in de volgende afleidingen
echter verwant met het bebr. jóbêl, d. i.
hoorn, als blaasinstrument. Bij de Joden
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heette ieder 5 0ste jaar, waarop naar de
mozaïsche wet door 't gansche land de bazuin moest geblazen worden : jaar des jobels
of hoorns) een vreugdgeschreeuw, -gejuich;
-- in dulci jubilo, lat. eig. in zoeten jubel,
d. i.'vrolijk, onbezorgd en lekker (leven); —
jubileeum, n. nw.lat. fr jubilé (spr.
zjubilé) het jubelfeest, jubeljaar, jubeljaarsfeest, de jubelviering eens afgeloopen tijds
van 100, of 50, soms ook slechts van 2 5,
ja van 12 2 jaar; — jubilarius, m. een
jubelvierder, iemand, die zijn jubelfeest viert;
-- jubileeren, lat. (jubiltre) jubelen,
juichen; ook zijne 50- of 2 5jarige ambtsbediening of echtvereeniging vieren, gouden
en zilveren bruiloft houden ; — jubilãtje
(spr. t ts) de derde zondag na paschen,
naar het aanvangswoord van een latijnsch
gebed in de r. kath. kerk : jubilate, etc.,
Ps. 100 (juicht! enz.), van daar de leipziger
jubilate-mis (j ubelmis, voorjaars of paaschmis), die met den maandag na gemelden zondag een begin neemt.
Jubis, m. pl. fr. (spr. zjubi) in de zon
gedroogde druifrazijnen of kistjes-razijnen uit
Provence.
Juehart of juehert, n. (verwant met
het lat. jugérum en het duitsch joch, juk,
als landmaat) eene zekere landmaat, ongeNeer
een morgen lands in Opper-Duitschland.
Jueht, juchtleder, n. (beter ware
juft, als komende van het russ. woord
ju ftj, d. i. een paar, omdat de vellen paarsgewijs, met bast samengenaaid, bewerkt en
ook zoo in den groothandel verkocht worden) eene soort van zeer week, lenig, waterdicht, sterkriekend leder, dat in Polen,
maar vooral in Rusland van de huiden van
halfvolwassen rundvee, ook wel van paarden
wordt bereid.
Jucunditeit , f. lat. (jucundi tas, van
jucundus, a, um, aangenaam, verblijdend)
'aangenaamheid, vermakelijkheid, genoegen.
Juda, in. hebr. maiisn. (jehuddh) : de
geprezene ; de Ode zoon van den aartsvader
Jakob, ook zijn stam ; sedert de splitsing des
rijks een bijzondere staat; van daar Jood,
m., pl. Joden, (hebr. Jehoedi, pl. jehoedim;
lat. Judaeus, pl. Judaei) oorspr. een burger
van het rijk van Juda, later een lid van het
gansche volk der Israeliëten ; — judaísmus, n. nw.lat., bet jodendom ; -- ju
jood worden, zich laten be--daizern,
snijden; joodsch spreken, joodsche taaleigenheden gebruiken ; z. hebraïzeeren.
Judas, hebr. mansn. (de gr. en lat. vorm
V. Juda, inz. de apostel, die Jezus verried;
-- judas–kus, een verraderlijke kus ;
judas–haar, rood, rosachtig, vossig haar.
Judex, m. lat. (vgl. judiceeren) de
rechter, pl. judices ; — sub judice, onder
den rechter, d. i. nog onbeslist; — Judicum
(sail liber), het boek der Richteren, in het
0. T. ; — judex a quo (n. 1. appelliitur),
de lagere rechter, van welken men hooger
kan appelleeren; —j. ad quern (appelldtur),
—.

de hoogere rechter, op wien men zich beroepen kan ; — judex co7npetens, of fr. juge
compétent (spr. zjuuzj' konpetan), een bevoegd,
behoorlijk , onverwerpelijk rechter ; — j.
compromissarius, een door partijen zelfgekozen rechter; — j. corruptus, een omgekocht
rechter; -- j. deleghtus, een afgevaardigd
rechter, d. i. een door den vorst of door
een' opperrechter voor een enkel geval of
eene bijzondere klasse van zaken gestelde
rechter ; -- j. incompetens, lat., een onbevoegd, ongeldig rechter ; — j. inferior, een
onderrechter ; — j. requisitus, een gevraagd of
verzocht rechter ; — j. superior, een opper
ad superiórem judicem appel--recht;—
leeren of provoceeren, zich op den
hoogeren rechter beroepen ; — junices in
partibus, pl. bisschoppen, die krachtens eene
pauselijke benoeming in naam van den paus
beslissen of vonnis spreken.
judiceeren, lat. (judici re, v. jus dicdre, recht spreken), oordeelen, richten, een
vonnis vellen, vonnissen, beslissen ; — ju
-dica,
de 5de zondag in de vasten, naar
de aanvangswoorden van den tekst in de
r. kath. kerk op dezen zondag uit Ps. 43:
judica me etc., d. i. richt mij enz., ook de
zwarte zondag geheeten ; — judieäbel, adj. (lat. judicabilis, e waarover zich
een oordeel laat vellen, oordeelbaar ; —
judicatie (spr. t=ts) f. (judicatio) beoordeeling, beslissing — judicatóriseh,
adj. (later lat. judicatortus, a, um) rechterlijk; — judieátum, n. een oordeel, rechterlijk bescheid, eene uitspraak, een vonnis;
— judiciitus , in. lat. het rechtersambt
— judicatuur, f. nw.lat., het rechtersambt ; — judicatuurbank, f. handelsgerecht, rechtbank van koophandel.
Judicium, n. lat. (vgl. judex) het gerecht,
de rechtspleging, het gerechtelijk onderzoek ;
het oordeel, de meening, de rechterlijke uit
rechtszaak, het rechtsgeding; het-sprak;de
gerechtshof, de rechtbank; ook het oordeelsvermogen, de oordeelskracht of beoordeelingskracht; — in honórem judicii, ter eere van of
uit achting voor het gerecht (verschijnen) ; -judicium appellatiónis, het appellatie- of beroepingsgerecht; — j. civile, het burgerlijke
of vredegerecht ; -- j. crimindle, het lijfstraffelijk gerecht ; — j. discretivum, het
juist onderscheidend beoordeelingsvermogen;
j. ecclesiasttcum, het geestelijk gerecht (consistorie). j. equéstre of j. honoricum, het
eeregerecht ; j. feudale, het leengerecht ; j.
ignis, de vuurproef, als godsgerecht ; j. ordinarurn, het gewone gerecht, de regelmatige rechtshandeling ; j. parfum, z. ond.
par 2) ; — j. perduelliónis, gerecht over
hoogeren raad ; j. seculáre, bet wereldlijk
gerecht ; ook eene zaak, die voor de wereld
overheid behoort ; — judiciális, e, en-lijke
judiciarius, a, um, of judiciaal, judicieel, adj. tot het gerecht behoorend, gerechtelijk, rechterlijk; -- judícialiter, adv. gerechtelijk, rechterlijk: — judieieus, adj. nw.
;

JUDICUM

—

lat. (fr judicieux) oordeelkundig, van goede
beoordeelingskracht , verstandig , vernuftig,
scherpzinnig, wel overlegd en wel overleggend, zinrijk.
Judicum, z. ond. judex.
Judith, hebr. (jehud"Zth, gr. Iudith)
vr.naam., z. V. a. Jodin of belijderesse Gods.
Juffer, f. Mar. beslagen blok met gaten,
dienende om de Hoofdtouwen van buiten aan
de schepen te zetten ; — juffers, f. pl.
korte scheepsmasten, die uit Riga en Memel
komen ; ook het dunne daksparrenhout uit
Noorwegen.
Juft, z. j u c h t.
jugaal, adj. lat. (jugiilis, v. jugum, juk)
tot het juk behoorende, daarnaar gelijkende,
samengevoegd ; -- jugaal been, Anat.
jukbeen ; -- jugale naad, juknaad.
jugábel, adj. later lat. (jugabtlis, v. ju gi re, verbinden) samenvoegbaar, vereenigbaar.
juge, m. fr. (spr. zjuuzj' ; van 't lat. ju dex) de rechter; —juge compétent, z. judex
compétens; — juge de paix, m. (spr. —dpi)
de vrederechter ; — jugement, n. (spr.
zjuuzj'mán) z. v. a. j u di c u m ; — jugeeren (spr. zjuzjéren) , oordeelen, beoordeelen,
vonnissen.
jugulair, adj. nw.lat. (van jugulum, sleutelbeen, keel, v.jungére, verbinden) hals of keel
betreffende ; — jugulair-ader, of vena
juguldris, f. de bals- of keelader; — juguldres, pl. visschen met buikvinnen vóór de
borstvinnen aan de keel ; — jugulátie (spr.
( ts) f. (lat. jugulat)o) de verworging, vermoording; — juguleeren (juguldre ), verworgen ; -- jugulátor, m. de worger,
vermoorder.
Juiek, juik, jux, eene rekenmunt
in Constantinopel van 12 beurzen = 5 00
piasters = i700 gl., ook van 2 beurzen
100,000 aspers
960 gl.
Juive, f. fr. (spr. zjwiev') eig. eene Jodin ; inz. eene soort van korte vrouwenoverrok ; een overtrek naar de joodsche wijze.
Jujubes, f. pl. fr. (spr. zju-zjth b')
roode borstbeziën van den jujU.benboom,
borstbezieboom (gr. dzidzyphon, lat. zizyphus,
waaruit het fr. jujube is ontstaan) inz. in
Syrië, ook in Italië enz., vooral tegen hoest,
longziekte, enz. in gebruik.
Julep, m. (fr. en eng. julep, it. giulebbe,
giulebbo, sp. julepe; barb. lat. julap)um; uit
het arab. dsjoeleb, dsjoeldb, van 't perz. goeldb, rozewater, v. Boel, roos, en ab, water)
een koeldrank, geneesdrank.
Julfeest, n. (oudn. jol, zw. jul, deensch
juul, angels. geol, eng. yule, Both. jiuleis)
een feest, dat in het skandinavische Noorden en in Engeland vóór de invoering van
het einde van december werd gevierd, en
in welks plaats later het kersfeest trad ;
het schijnt van celtischen oorsprong, want zoowel in 't wallisch als in 't armorisch is gwyl,
gouel, gouil, Boel, gwel, in 't algemeen feest
Julien (St. –), m. fr. (spr. silt zjuljèn) eene soort van Bordeaux-wijn.

JUNKE.
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Julius, lat. mansn. (vgl. het gr. inlos,
vlasbaard) : de vlasbaardige, de jongeling; —
Julia en Juliana, vr.namen : de maagdelijke, jonkvrouw ; — julius of july, juli,
(uit den genit. 3ulii ontstaan) de 7de maand
des jaars, hooimaand, waarsch. zoo genoemd
naar J ulius Caesar ; — julius, ook Bene
ital. zilvermunt, = 14 ct. ; — juliaansche kalender, de door Julius Caesar
ingevoerde verbeterde tijdrekening, waarbij,
in plaats van het maanjaar, het zonnejaar
ter lengte van 365 dagen en 6 uren ten
grondslag werd gelegd, het welk daarom
het j u 1 i a a n s c h e jaar beet. Die tijdsverdeeling, ook oude s t ij 1 genaamd, is nog
in de oostersche kerk, b. v. in Rusland,
gebruikelijk. In de westersche kerk echter
werd zij onder paus Gregorius XIII., ten jare
1582, door geleerden naauwkeuriger, en
wel op 365 dagen 5 uren 48 minuten en
45 seconden, berekend, en zoo bntstond de
thans nog bij ons gebruikelijke nieuwe
stijl of gregoriaansche kalender, die
van den ouden thans reeds 12 dagen verschilt ; waarom men ook duidelijkheidshalve
op plaatsen, waar men nog den ouden stijl
volgt, den ouden datum boven en glen nieuwen daaronder plaatst, b v. Petersburg, den
2 2 Maart, ; juliaansche periode, f.
eene reeks van 7980 jaren, na welker verloop de zon- en maancirkels, te gelijk met
den indictie-cirkel, gezamentlijk op nieuw
beginnen ; men verkrijgt dit getal, als men
gezegde i c y k 1 u ss en (z. ald.) met elkander
vermenigvuldigt (8 )C 19 X 15 '1080).
Jumala, m. de voornaamste godheid der
Laplanders.
Juniart, fr. (spr. zjumdr' of juniar,
m. een fabelachtige osezel of muilos, muil paard, gewaande bastaard van het paardenof ezels- en rundergeslacht.
Jumpers, m. pl. eng. (spr. dzjumpers;
van jump, springen) eig. springers; dieven,
die door de vensters inklimmen ; eene methodisten-secte in Z. Wallis en Amerika.
jungeeren, lat. (jungére) verbinden;
— junctuur, f. (lat. junctura) de verbinding, voeg, het gewricht ; ook toestand,
omstandigheid, tijdsgewricht, samenloop.
Jungle, zie dsjungel.
Junior, m. lat., afgek. jun. (compar.
van juvénis, jong, jeugdig) de jongere ; —
junioraat, n. nw.lat., het geval, waarbij
de jongste in de jongste linie tot de erfopvolging komt.
Junipérus, ni. lat., de jeneverboom
en de gansche plantensoort, waartoe hij
behoort.
Junius, m. lat., of juny, juni (uit den
genit. Junii ontstaan) de zesde maand des
jaars, zomermaand; waarsch. naar de godin
Juno benoemd, aan wie deze maand geheiligd was. Anderen willen den naam afgeleid
hebben van den eersten rom. consul J unius Brutus.
Junke, z. jonk.
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Jure, m. pl. jurés, fr. (spr. zjuré)
gezworene, medelid van Bene j u r y.
juridisch, adj. lat. (juridicus, a, um)
als adverb. ook juridice, overeenkomstig de
rechtsleer en de rechten, gerechtelijk.

Juno, lat., of Hera, gr. f. Myth. de
oppergodin, de trotsche en jaloersche beheerscheres der goden en menschen, Jupiters
zuster en gemalin, enz.; ook eene der kleine
planeten, in onze eeuw (18 0 4) door Har
ding te Lilienthal ontdekt; — Juno's
vogel, de paauw; — junónisch, adj.
naar Juno gelijkende, grootsch, trotsch, vol
majesteit; — junonium, n. nw.lat. een
in Stiermarken gevonden metaal.
Junta, f. sp. (v. 't lat. junctus, a, um,
vereenigd, partic. v. jungére, vgl. j u n ge er e n) de vereeniging, verbintenis, vergadering, van daar handelsjunta, gezond
apostolische junta, enz.;-heidsjunta,
inz. raadsvergadering in Spanje en Portugal;
volkscomitté., regerings-comitteé ( vgl. c om i t t é); ook een genootschap van boekverkoopers te Venetië, dat zeer schoone editiën levert.
Jupe, f . fr. (spr. zjuup'; mid. lat. jupa,
it. giubba, sp. aljuba, van 'tarab. dsjoebbah,
eene katoenen tunica ; anderen denken aan
bet oudnoordsch hiupr, onderkleed) een kort,
inz. vrouwelijk kleedingstuk, een lijfje; inz.
vrouwerok, onderrok ; — jupon, m. (spr.
zjupón een o^i,derrokj , korter dan de j u p e.
Jupiter, m. lat. Myth. (genit. J o v i s;
verkort J u p ij n ) de opperste en machtig
vader der goden en menschen, de-steGod,

joerd, joerdah, joerdi, kamer) eene siberische hut of tent der Kirgizen; ook de winterwoning der Kamtsjadalen, bestaande in •
Bene uitholling van den grond met een dak

dondergod of donderaar, door de Grieken

daarover.

Zeus of Z e v s, ook K r o n i o n, geheeten,
een zoon van Saturnus en Rhea, en

Jury, f. eng. (spr. dzjoeri; ook fr. jury,
spr. zjuri; van 't lat. jurdre, fr. jurer, zwe-

broeder van Neptunus en Pluto; ook

ren) een gezworen gerecht, Bene rechtbank

de grootste planeet van ons zonnestelsel
— a Jove principium, de aanvang met Jupiter of met God; de geestelijkheid vooraan;
-- jupitrizeeren, fr . (jupitriser) uitspat
-tend,
wellustig leven.
Jupujuba, m . brazil. N. H. eene soort
van goudlijster in Brazilië, die een lang beurs
riet en biezen bouwt.
-vormignesta
jura, z. ond. jus.
Juramént, n. lat. (juraméntum, later
lat. in plaats van 't oude jusjurdndum, van
juráre, zweren) de eed, eedzwering; -juraméntum aestimatorium, een schattingseed ; j. de judicio sisti, belofte onder eede,
om ten bepaalden tijde voor bet gerecht te
verschijnen; j. dolo, vi of meta extórtum, een
door list, geweld of vrees afgeperste eed ; j.
irritum, een nietige of vergeefsche eed ; j.
mani festatiónis of m a n i f e s t á t i e-eed, de
eed, dat bij inventarissen niets verduisterd
of achtergehouden is ; -- j. o frci i , de
ambtseed ; j. paupertatis of pauperum, de
eed van armoede, van onvermogen ; j. promissoriuin, belofte onder eede ; j. purgatorium, de zuiveringseed ; j. testurn, de eed
der getuigen; — jurátus, m. een beëedigde, gezworene ; juriita deposito, de verklaring onder eede ; jur tta renunciatio, afstand bij eede ; — juratorium, n. eene
bezworene belofte, ook eene belofte in plaats
van cede.
jure, juris, enz., z. ond. jus.

van gezworenen, die na liet hooren der getuigen uitspraak doen ; — juryman, m.
(spr. dzjoerimen, de gezworene, lid in een
gerecht van gezworenen ; pl. jurymen.
jus, f. en n. fr. (spr. zju ; van 't lat. jus,
sap, saus) een krachtig vleeschnat, z j e u;
--- jus de tablettes. tot koekjes verdikt
vleeschnat, gew. tafel-bouillon.
jus, n. lat. (voor ju-us, v. jungére, binden,
sanskr. ju, dus eig. de hand, die iets bindt)
het recht, de gerechtigheid; de gerechtigdheid,
bevoegdheid, aanspraak ; de macht om recht
te spreken ; — contra jus in thesi, tegen een
in zijne algemeenheid (abstract) erkend recht,
in tegenst. met het voor 't bijzondere (concrete) geval voorhanden recht ; --- summum
jus summa injuria, het grootste of strengste
recht (is dikwijls) het grootste onrecht, —
pl. jura, de rechten, de wetenschap van het
recht, b. v. jura s t u d e e r e n; ook de gerechtigdheid, bevoegdheid ; contra mani fésta
jura et veritátem, tegen erkende rechten en
waarheid ; jura cessa, afgestane rechten ;
erge jura cessa, tegen afstand van alle rechren ; -- jura eleri, rechten der geestelijkheid; jura et actiónis, rechten en gerechtigheden ; jura honóris, eererechten, met welke
geen voordeel verbonden is ; jura stolae, de
rechten of ambtsvoordeelen eens priesters
(van stola, een priesterrok); — jure (ablat.
van jus) of de jure, ook ex jure, met recht,
van rechtswegen ; jure divino, naar of door

-

)

Juriseonsultus ofjureconsultus,
m. lat. (afgek. ICtus) een rechtsgeleerde.
Jurisdictie, (spr. t=ts) f. lat. (jurisdictio) de rechtshandeling, rechtspleging; de
rechtsmacht, gerechtsdwang, het rechtsgebied ; -- jurisdictio crimintilis, de lijfstraffelijke rechtsmacht; j. ecclesiastica, de geestelijke rechtsmacht; j. seculdris, de wereldlijke
rechtsmacht.

Jurisprudentie (spr. t=ts) f. lat.
( jurisprudentia) de rechtsgeleerdheid, rechtskunde, wetenschap van het recht.
Jurist, m. (mid. lat. jurista ; van jus,
juris), een rechtskenner, rechtsgeleerde, leeraar in de rechten ; — jurístiseh, adj.
den rechtsgeleerden eigen, de rechtsgeleerdheid betreffende, rechtskundig; ook z. v. a.
juridisch.

Juristitium, z. j u s t i t i um.
Jurriaan, z. George.
Jurte, f. (russ. jurta, vgl. het perz.

JUS,
goddelijk recht; jure hereditario, door erf
in quantum de jure, z. ond. quantus;-recht;
salvo jure, enz., z. ond. salvos; o?nni jure,
met alle recht ; — juris (gen. van jus),
rechtens ; quid juris, wat rechtens is ; sui
juris z ij n, zijn eigen meester zijn; van zich
zelven afhankelijk, vrij van vaderlijke macht
zijn ; het tegengest. van aliéni juris, aan
eens anders macht onderworpen, niet zijn
eigen heer zijn ; juris consultus, z. ond.
j u r i s c o n s u l t u s; juris peritus, een in
het recht ervarene, rechtskundige ; juris
practicus, die de rechtsgeleerdheid uitoefent,
een practizijn ; juris studidsus, die de rechten beoefent, student in de rechten ; juris
utriusque candidi tus of afgek. J. U. C., candidaat in de beide rechten (het burgerlijke
en geestelijke recht); juris utriusque doctor
of afgek. J. U. D., doctor der beide rechten ; juris utriusque licentidtus of afgek. J.
U. L., licentiaat der beide rechten ; — jus
abalienándi, het vervreemdingsrecht; jus
accrescéndi, het recht van aanwas, de bevoegdheid om het erfdeel van een' mede
zelve niet aanvaarden wil-erfgnam,diht
of kan, over te nemen ; jus ad rem, het
persoonlijk recht tot iets; jus advocatiae,
nw.lat. het beschermrecht ; inz. j. advocatiae
ecclesiasticae, het recht van den staat om
de kerk te beschutten ; j. aggratiándi, mid.
lat. het vorstelijke recht der begenadiging;
— j. albinagii, z. a 1 b i n a g i u m; j. antichrettcum, het recht op het vruchtgebruik
van pand ; j. avocándi, het terugroepingsrecht
(z. a v o c e e r e n); j. belli ac (of et) pacis, lat.
het recht van oorlog en vrede; j. caesareum,
keizerlijk recht ; j. camb-idle of cambii, het
wisselrecht ; j. canonicum of ponti f cum, het
geestelijke of pauselijke recht; ook kan o n i e k recht ; j. capiéndi, het aannemings• of ontvangrecht (van erfmakingen) ;
j. cavéndi, het verhoedings- of afwerings.
recht ; j. circo sacra, rechten in het kerk
civile, het burgerlijk recht; j.-wezn;j.
civitátis, het stads- of burgerrecht ; j. cogéndi,
het dwangrecht ; j. cornmercii., het handelsrecht ; j. commune, het gemeene recht ; j.
consuetudinarium, het gewoonterecht; j.
controvérsum, een betwist recht ; j. coronae,
het recht der kroon ; j. crimindle, het lijf
recht ; j. decimándi, het tiendrecht;-strafelijk
j. denominándi, het benoemingsrecht (tot
een ambt); j. de non appellándo, het recht
der onberoepelijkheid; j. de non evotcándo,
het recht om alleen ddár ter rechtbank te
verschijnen, waar men werkelijk onderdaan
is (vgl. evocatie); j. devolutiónis, z. devolutie -recht; j. d ispensándi of dispen
het recht tot vrijstelling of tot-satión,
ontbinding van plicht; j. (livinum, het god
delijke recht; j. dominii, het eigendomsrecht;
j. ecclesiastfcum, het kerkrecht; j. eligéndi,
het kiesrecht; j. emigrándi, het recht tot
uittrekken naar buiten 's lands ; j. emphyteuséos, gr. (vgl. e m p h y t e u s i s) het erf
j. episcopale (vgl. e p i sc o p a a 1),-paclitreh;
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het bisschoppelijk recht; j fetidle, het herautsof gezantenrecht; j. feudale, mid lat. het
leenrecht ; j. fisci, lat. het recht der staatskas; j. fruéndi, het recht van vruchtgebruik ; j. pentium, het recht der volken ;
j. germanicum, mid.lat. het duitsche recht;
j. gladli, lat. eig. het zwaardrecht ; recht
over leven en dood ; j. hereditarium of successiónis, het erfrecht; j. humunum, het menschelijk recht ; j. in re, liet zakelijk recht,
het recht, dat men op eene zaak heeft, zonder opzicb t des persoons ; — j-usjurándum,
z. j u r a m é n t; jus Justinianéum, de door
keizer Justiniaan verordende verzameling van
oude en nieuwe rom. wetten en rechten';
j. manuarium, het vuistrecht ; j. mercantile,
nw.lat. het koopmansrecht, handelsrecht; j.
militlire, lat. het krijgsrecht; j. mod ce castigándi, het recht tot matige straffen ; j.
municipále of municipii , het recht eener
landstad; j. naturae, het natuurrecht of
recht der natuur, het tegengest. van j. positivum, nw.lat. de gezamentlijke rechten of
wetten, die op de willekeur des wetgevers
gegrond zijn ; j. non scriptum , lat. het
(ongeschrevene) recht der gewoonte ; j. occupándi, liet toeëigen irrgs- of in-bezit-nemingsrecht ; j. optiónis, het kiesrecht ; j.
particuli re, het bijzondere recht, de inheemsche of inlandsche verordeningen en gewoonten, het stads- en landrecht ; j. pascéndi,
het weiderecht ; j. patriae potestátis, het
recht der vaderlijke macht ; j. patroni tus of
p a t r o n a a t r e c h t, het recht der pastorij bezetting, kerkambtsrecht ; beschermrecht;
j. peregrïni, het vreemdelingsrecht ; j. pe-..c
sondle, het persoonlijke recht of het recht
op eenen persoon ; j. pignorándi, het verpandingsrecht ; j. positivum, z. boven; j. naturae; j. vostliminé i, z. p o s t l i m i n i u m; j.
VVraelatión is of j. potlus, het voorkeurrecht
of het recht tot voorkeur van het eene hoven het andere; — j. praesentándi oflpraesentationis, nw.lat. het voorstellingsrecht tot
ambten ; j. praesidii, het voorzittersrecht;
j. primae noctis, lat. het. vermeende voor
recht van den grondbezitter om elke-malige
tot zijne lijfeigene onderdanen behoorende
bruid vOOr haar huwelijk te ontmaagden ;
eigentlijk alleen gegrond op het recht van
den heer, zijne toestemming tot bet huwelijk
te geven, derhalve veeleer eene te betalen
geldsom voor de toestemming tot het hu welijk ; j. primdcrum precum, het recht der
eerste bede ; j. primi lictti, nw.lat. het recht
tot liet eerste bod bij veilingen; j. primo
het recht der eerstgeboorte; j.-genitura,
proponéncli, het recht tot voordracht; j. provincii le, lat. het land- of gewestelijk recht;
j. publicum, het staatsrecht; j. quaesitum,
een welverworven recht; j. quiéscenc, een
rustend recht; j. radiciitum, een ingeworteld recht; j. réale, z. jus in re; j. re formándi, het recht van den staat om kerkelijke inrichtingen te bepalen ; j. reptile, het
koninklijke recht of in 't algemeen het recht
4ó*
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of voorrecht van den hoogsten landsregent;

de gerechtigheid; rechtshandhaving, rechts
rechtsprekende-plegin,rchtsud;e
overheid, het gerecht, gerechtshof, de rechtbank, vierschaar; — justitie -moord
het ter-dood -brengen van een' beschuldigde
door de fout des rechters bij niet behoorlijk
bewezene misdaad — justitiarius (spr.
—sti-tsi—) m. een gerechtspersoon, rechter;
ook het rechtskundig medelid van een collegie.
Justitium (spr. sti tsi ) lat. (voor
juristit)ur, v. jus, genit. juris, . recht, en
sistére, doen stilstaan, stuiten) ook juristitium, nw. -lat. n. de stilstand van alle
gerechtelijke werkzaamheden, die door bui
voorvallen, als oorlog, pest, aard--tengwo
beving, enz. voor korten tijd kan plaats
grijpen ; de rechtbank-vacantie.
Justorium, z. ond. justeeren.
Justus, a, gum, lat. rechtvaardig, rechtmatig, recht, behoorlijk, juist ; — Justus,
m. mansn.: de rechtvaardige; — Justus
posséssor, m. de rechtmatige bezitter; —
justo tempóre, lat. te rechter tijd ; — justo
titulo, onder billijk voorgeven, rechtmatiger wijze.
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5. retentiónis, het weêrhoudings- of bijbehoudingsrecht; j. retorsiónis, nw.lat. het wedervergeldingsrecht of vergeldingsrecht ; j.

separatiónis , lat. bet scheidingsrecht ; j.
stapclae, mid.lat. de stapelgerechtigdheid of

bet stapelrecht, een recht van verschillende
koopsteden, om doorgevoerd wordende waren
bij zich eenen tijdlang ten verkoop op te
slaan, alvorens zij verder gevoerd worden ;
j. statutarium, nw.lat. het grondwettelijk
recht ; j. strictum of summum, lat. het
stipte, gestrenge of hoogste recht; j. succedéndi of sucsessiónis, z. j. hereditarium;
j. talidnis, lat. het wedervergeldingsrecht, terugwerkingsrecht; j. translativum, een overgeleverd, overgeërfd recht; j. tutëlae, het
voogdrecht, voogdijschapsrecht ; j. uténdi, het
gebruiksrecht ; j. venatidnis, het jachtrecht,
de jachtgerechtigheid, wildban ; j. vici-nitiitis, het nabuursrecht ; j. vitae et necis,
het recht over leven en dood ; het hooge
lijfstraffelijke recht; j. vocándi, het beroepingsrecht, recht om de uitspraak eener hoogere rechtbank in te roepen.
Jussie, f. lat. (jussto, van jubPre, bevelen) het bevel eens vorsten ; — jussu,
adv. op bevel.
juste, adj. fr. (spr. zjuust' ; van 't lat.
Justus, a, um), juust, als adverb. juste ment (spr. zjuust'mán, gem. ookjuustemént
uitgesproken) juist, naauwkeurig, precies,
net zoo; juist nu, of thans; billijk, recht
— juste milieu, n. (spr. zjuust'-vardig;
mi -ljéic), het juiste midden, inzonderheid de
gematigde politieke partij in Frankrijk onder Louis-Philippe, door de tegenpartij spottenderwijs zoo geheeten ; — justesse, f.
(spr. zju-stéss') de juistheid, naauwkeurigheid ; — j ustificeeren, lat. (justi f celre)
rechtvaardigen ; verantwoorden, verdedigen ;
— ad justificándum, ter vergelijking en
bekrachtiging, ter rechtvaardiging; — ju
tie=tsie) f. nw.lat. de recht--stife^(pr.
vaardiging; verantwoording, verdediging; —
justificatuur, f. de goedkeuring, b. v.
vair eene rekening.
justeeren, nw.lat. (van 't lat. justus,
z. juste) juist maken, richten, afmeten, ver
ook ijken, echten of echt maken -efn;;
-- justeervijl, f. de vijl, waarmede b.v.
munten naar de zoogen. leggers op eene
balans vergeleken en vereffend worden ; —
justorium, n. het vereffeningswerktuig
der lettergieters, een rechthoekig blik tot
beproeving van de hoogte der letters.

Justinus, Justiniánus , Justithaan, m., Justine, f. lat. mans- en
vr.naam : de rechtvaardige, gerechte ; —

justiniaansche codex, z. corpus juris; — na -justiniaansch recht, het
romeinsche recht na de tijden der wetgeving
van Justiniaan.

Justitie (spr. tie=tsie) f. lat. (justitia)

,

;

—

-

—

Justus judex, z. Hebrwer.
Juust, z. juste.

juvantia, n. pl. lat. (van juvi re, helpen, ondersteunen) Med. versterkingsmiddelen, die
men tot versterking aan andere geneesmiddelen toevoegt.
Juvénta of juvéntas, f. lat. jeugd,
jongelingsleeftijd ; bij de Romeinen de vergode jeugd — juvenaliën, n. pl. (ju
van juvendlis, jeugdelijk) feesten ter-venali,
eere van die godin, door jongelingen gevierd, die aan haar de eerstelingen van den
uitbottenden baard toewijdden.
;

Juweel, n. (eng. jewel, hoogd. juwPl,
V. 't oudfr. jouel, joiel, joel, it. giojello, afgel. van 't fr. joie, provene. joia, sp. joya,
it. Bioja, vreugde, kleinood; mid.lat. jocdle
voor gaudiale, als kwame't van een lat. joci re,
jocdri, schertsen, spelen; vgl. j o y e u x) een
geslepen edelsteen, kleinood ; — juwelier,
m. een koopman in juweelen ; ook wie edel
paarlen, enz. in goud en zilver-sten,
zet, een juweelwerker; — juweeltor
(curcut' o imperifilis), de prachtkever in Brazilië, van het geslacht der olifantjes of snuittorren, een der schoonste dieren op aarde,
zoo niet het schoonste.
JuX, z. j u i c k.
juxta en j'uxtim, lat. daarnaast, Jaarneven, naastbij; — juxtaponeeren, lat.
naast elkander plaatsen ; — juxtapozítie (spr. tie tsie) f. nw.lat. de naast-elkander-plaatsing, aangrenzing; Phys. de uit
aanzetting, of het toenemen eens-wendig
ligchaams door aanzetting van buiten.
Jwidiën, pl . noord. Myth. woudnimfen,
die in de toekomst zagen.

K. (*)
K. of Kal. afkorting voor kalenders, z.
calendae; — K. G.
Knight of the Garter, eng. ridder van den kouseband ;
K. M., = keizerl. of koninkl. majesteit;
— K. T. = Knight of the Thistle, eng. ridder van de schotscbe distelorde ; — kc.
= k r e u t z e r; — kub. = kubiek.
Kaaba, f. (spr. ká-aba) arab. ka'bah,

d. i. eig. in 't algemeen een vierkant gebouw, van ka'b, teerling) Muhameds bedehuis in de heilige moskee te Mekka.
Kaag, n. (volgens Bilderdijk, z. v. a.
ka -ig, van kade, dus kaailegger) een ne
vlak vaartuig, met één' schuinschen-derl.
mast en een' halven boegspriet, voerende
een sprietzeil en een of twee fokkezeilen,
en mast, dienende tot de vaart op de binnenrivieren, tot het lichten der schepen.
Kaan, f. algemeene benaming voor een
riviervaartuig met vlakken bodem.
Kaap, z. cap ; — Kaapwijn, m.
wijn van het Kaapland (Kaap de GoedeHoop); vgl. C on sta n t i a wij n.
Kaapstander, m., z. c a b e s t a n.
Kaawy, n. turk. een sterke drank uit
gerooste tarwe of maïs bereid.
Kabadion, n. nw.gr. een lange overrok der gr. wereldlijke geestelijken.
Kabak, m. russ. een bier- en brandewijnhuis, eene herberg of kroeg in Rusland, die aan de kroon eene schatting betaalt ; ook een koopmansgewelf aldaar.
Kában, n. een gewicht op de Molukken = 15 2 kilo.
Kabaro, eene handtrommel der Egyptenaars en Abyssiniërs.
Kabasjir, m. het hoofd van een kanton op de Slavenkust in Guinea ; de opziener eener negorij.
Kabbála of kabbalah, f. (hebr. kabbáldh, overlevering, ontvangene leer, v. kdbal,
arab. kabala, aan , opnemen) de mondeling
voortgeplante leer der Joden, geheimenisleer,
geheimeniswijsheid der rabbijnen ; ook het bewijs van bevoegdheid tot veeslachten, door
de rabbijnen na afgelegd examen afgegeven ;
— kabbalist, m. een joodsch geheime
; — kabbalistisch, adj. met-nislera
die overleveringsleer overeenkomstig.
Kabeljaauw, m. (door omzetting v.
't sp. bacalao, bacallao, bask. bacaillaba, v.
noordamerik. oorsprong) een bekende zeevisch, die, gezouten, a b e r d a a n (doorgaans
laberdaan of labberdaan), en, gedroogd,
s t o k v is c h heet —kabelj aauwschen,
z. Hoekschen.
Kabellengte, f. eene lengtemaat der
zeevarenden = 12O vademen.
;

Kabeski, m. eene kleine perz. munt,
omtrent = 1 cent.
Kabiai, z. k a p y b a r a.
Kabílen of Kabylen, m. pl. naast
de Arabieren de talrijkste volksstam in N.
Afrika, waarschijnlijk de afstammelingen der
oorspronkelijke bewoners van dit land ; in
Marokko noemen zij zich A m a z i r g h, in
Tunis en Algiers K b a i l i.
Kabin, n. arab. perz., bij de Turken en
Perzen een huwelijk, dat voor een' bepaalden
tijd wordt aangegaan ; ook het weduwgeld
voor weduwen van turksche pasja's.
Kabinet, n. (fr. cabinet, spr. — nè,
verklw. van cabane, z. aid. ; V. a. van 't mid.
lat. caviretum, van cavum, ledig) een klein
vertrek of bijkamertje, arbeidsvertrek, de
vorstenkamer, geheime kamer ; de vereeniging van de voornaamste ministers van eenen
vorst ; in engere beteekenis de vorst zelf
met zijne persoonlijke raden en medearbeiders (in tegenst. met de ministeriën) ; ook
de regeering, inz. ten opzichte van hare betrekkingen met het buitenland ; eene kamer
of verzameling van natuur- of kunstvoortbrengselen, b. v. kabinet van munten,
van schilderijen, enz ; nog draagt dien
naam eene groote, meestal fraaije kast, weleer het beste stuk huisraad in Nederland ;
— cabinet de lecture, fr. leeskabinet, eene
inrichting van onzen tijd, waarin men voor
eene kleine geldelijke bijdrage de dagbladen,
magazijnen, maandwerken, brochures, enz.
kan lezen, of ook ze huren kan, om ze
naar huis mede te nemen ; — cabinetd'aisance (spr. —désáns'), geheim gemak,
beste-kamer; — kabinets order, f. eene
verordening, die onmiddellijk van den vorst
uitgaat ; — kabinetstuk, 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.
Kabosjíren , m. pl. eene adellijke
kaste bij de Negers in Abyssinië.
Kabuis, f. (verwant met kooi, kabinet, cabane) een klein vertrek, inz.
op schepen, ter berging van voorraad (van
daar kabuiskool); een hutje, kamertje,
hok; de scheepskeuken, z. kombuis.
Kabylen, z. K a b i l e n.
Kaehexie, f. gr. (van kakós, slecht,
en hexis, toestand, v. échein, hebben, hou
zich bevinden) Med. de ongezondheid,-den,
de ziekelijkheid, de kwaadsappigheid ; -

kachéktiseh , adj. ziekelijk, bleek en
opgezet, kwaadsappig — kaehektieus,

(*) Wat men hier niet mocht vinden, zoeke men onder C.

;
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KACHOLONG

KAKJESTHESIS.

m. een ziekelijk mensch, iemand, die aan
kwaadsappigheid lijdt.
Kacholóng, k a s j o l o n g, m. (fr. cacholong, V. Catch, eene beek in Boecharije,
en 't kalmoeksch cholong, steen) Min. een
witte chalcedoon, ondoorzichtige kwartsagaat
uit de omstreken der gezegde beek.
Kadaster, n. (mid.lat. catastrum, catastum, it. catastro, calasto, fr. cadastre,
hoogd.kataster, samengetr. uit het mid.lat. capitastruna, van caput, hoofd) het openbaar
register, inhoudende den staat der onroerende goederen, om daarop de belasting op
de eigendommen te 'gronden ; schattingsre
grootboek, erfregister — kada--gister,
streeren, in liet kadaster brengen, in het
grootboek schrijven ; — kadastraal, adj.
wat tot het kadaster behoort ; — kadastreur, m. die het kadaster maakt, land-

arab. ka farah, boete, zoen) tol, cijns, opbrengst, inz. de belasting, die in Turkije
de daar gezeten chr. kooplieden moeten betalen. wanneer zij waren van Aleppo naar
Syrië verzenden ; ook liet intreêgeld der christenpelgrims aan de Turken in Jeruzalem.
Kafl'as, pl. arab. (kaffah, kaffat of koe ffat) uit palmtakken vervaardigde gereed
-schapeni't
Oosten.
Kaffers, m. pl. (van het arab. kdrr,
een ongeloovige, niet-muhamedaan, van kafara, ongeloov ig zijn, God loochenen ; vgl.
kiafir, cafard, geboren en giaur)
een krijgszuchtige, wreede volksstam in Z.
Afrika.
Kaftan, m. turk. (kaftan, russ. kaftan, fr. cafétan) een eerekleed der Turken,
lang overkleed, turksche overrok.
Kahau, z. bantagan .
Kahoeane, k a w a a n, caretschildpad

;

meter.

Kaddareh of Kaddor, n. turk . een
kort, recht zijdgeweer der s p a h i s (z. aid.) .
Kadelieten, z. k a d r i .
Kadeoen, f. turk. eene slavin van den
Grooten Heer, een weinig hooger in rang
dan de Odalisken.
Kadesch, hebr. het gebed voor de afgestorvenen bij de Joden.
Kadi, m. arab. (partic. van kadaj, besluiten, beslissen, richten) een rechter of
rechtsgeleerde; bij de Muhamedanen de titel
van eenen onderrechter, die, even als de
mol 1 a, tot de hoogere geestelijkheid wordt
gerekend ;
kadi
--beide opperrechters in Tur--lesk^ër,d
kije, na den groot-vezier en mufti.
Kadizadelieten, z. K a d r i .
Kadmia, f gr . (kadmia of kadrneia, stil.
(é, d. I. kadmische of thebaansche aarde)
een steen, waaruit koper wordt gewonnen,
kopererts, kalamijnsteen, zinkerts, galmei ;
ook kobalt — kadmiologie, f . de leer
van de aanwending des kobalts ; — kadmlum, n. een blinkend wit metaal, naar
zink gelijkende, door H e r m a n S t r o m e y e r
in 1817 in het zink ontdekt.
Kadmos, m. gr., of Kadmus (lat .
Cadmus, waarsch. v. 't hebr.-phonic. kédem,
oostland, arab. kidm, oude tijd, kidma, voor
tijden, voorheen) een fabelachtig phoenicisch
vorst, broeder van Europa, stichter van
Theben en invoerder van het letterschrift
in Griekenland ; zijne gemalin was H a rm on i a, eene dochter van Mars en Venus.
;

Kadri, Kadrieten, Kadelieten
of Kadizadelieten, m. pl. leden eener
turksche gestrenge monniken-orde, gesticht
te Bagdad in 11(;4 door Abdul-KaderGuilary.
Kafess, turk. (v. 't arab.-perz. ka fes,
kafas, kooi, tralie) de tralievensters van den
harem ; de staatsgevangenis van de zonen
des sultans.
Kaffa, n. eene soort van indisch bont
katoen.
Kaffar óf kafl'aro, n. turk. (van 't

(z. carette).
Kahweh, arab. de koffie; de winkel
waar men ze in het Oosten verkoopt, oostersch koffiehuis.
Kalk, n. of kaïke, f. (turk. kdïk,
nw.gr. kaiki, boot, bark , it. caicco, sp.
calque, fr. caïc of calque) een klein turksch
vaartuig, eene galeisloep ; ook een turk sche mantel ; — kaïktsjis, m . pl. de
roeijers op de kaïks.
Kaimakam, in. turk. (kdlm-makQ n,
van 't arab. kdim, staande, en •niakOns, oord,
plaats) een plaatsvervanger, inz. de geheim
plaatsvervanger van den groot -schrijven
Turkije ; ook de plaatsvervanger-vezirn
van een' tataarschen vorst.
Kaimakani, een fijn indisch linnen.
Kaiman, z. alligator.
Kaïn, m. hebr. naam (v. kajin, kunstvlijt; lans) ; — kainieten, m. pl. eene
dweepzieke secte der 2de eeuw, die een
zedeloos leven leidde.
Kajak, f. een groenlandsch vaartuigje
voor de vischvangst.
Kajapoet of kajeput — olie, n. maleisch (van kdjoe, boom, en poetih, wit) eig.
witboom-olie, eene kostbare a etherische olie
uit de bladeren van den kajapoetboom (melaleuca cajep)uti) in 0.Indie.

Kaj ásse, f. eene soort van turk. schepen van middelbare grootte.
Kajuit, f. (hoogd. kajute, zw. cajuta;
fr. cahute, oudfr. chahutte en cahuette, hut,
V. 't armor. kaouéd, kooi, kouw, wallisch
caued, gesloten, v. cau, sluiten ; anderen
leiden 't af van kaden, branden, stoken, dus
z. v. a. stookplaats) da scheepskamer, liet
verblijf van den scheepskapitein, en ook der
voorname passagiers; de vertrekken voor
passagiers op stoombooten, enz.

Kakeesthésis of kakeesthése, f. gr.
(van kakós, slecht, en w s t h e s i s, z. aid.) zie
onbehagelijk gevoel ; — kakempha--kelij,
ton, n. eerie verkeerde, gebrekkige en inz.
eene onwelvoegelijke, dubbelzinnige uitdruk
-king.

KAKALEXETERIA
Kakalexeteria, n. pl. gr. (van kakós,
en aléxein, afweren) Med. middelen tegen
kwaadsappigheid.
Kakao, cacao, m. mexikaansch (kakauatl) de zaden of boonen van den echten
kakaoboom (theobroma cacao) in W.
Indië , uit welke de choco 1 a d e wordt
bereid — kakaoboter, de fijne olie,
die men uit de k a k a o b o o n e n 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
cacaozeep.
Kakatoe of kakketoe, m. maleisch
(kakdtoea) de bosch- of grot-papegaai in
0. Indië, inz. op de Molukken en NieuwHolland, dus genoemd naar zijn' gewonen kreet.
Kakistokratie (spr. tie=tsie) f. (een
nieuw gevormd gr. woord als tegenstelling
van a r i stok r a t i e; v. het oudgr. kákistos,
de slechtste, superl. v. kakós, slecht) de
heerschappij der slechtsten.
Kakkerlak, m. (zuid-amerik . kaker
lakki) eene soort van lichtschuwe verslindende insecten in Z. Amerika, ook taro kan geheeten, eene in Nederland hekende
huisplaag, vooral in bakkerijen, korenmolens
enz. ; lichtschuwe menschen, z. albinos;
ook z. v. a. gibbon (z. aid.).
Kakketoe, z. k a k a i o e.
Kakoeholïe, f . gr. (van kakós, slecht,
en cholé, gal) Med. de slechte hoedanigheid
der gal, het galbederf — kakochólisch,
adj. daaraan lijdend of daaruit voorspruitend;
— kakochrcee, f. ongunstig uitzicht,
ziekelijke huidkleur ; — kakochylïe, f.
de slechte hoedanigheid van de chijl, van
het melk of voedingssap — kakoehy;

-

;

;

mie, f. de gebrekkige bereiding van de

spijspap in de maag, de ziekelijke toestand
der vochten ; — kakodeemon, in een
booze geest — kakodeemonïe, f. ongelukzaligheid; bezetenheid door booze geesten, razernij ; — kakodoxïe, f. slechte
naam, ongunstige bekendheid, kwade faam;
.

;

— kakodyl , n. eene uit koolstof, waterstof en arsenicum samengestelde grond
welker oxyTden de a l k a r s i n e of het-stof,
kakodyl-oxyde, en het alkargenium
of kakodylzuur zijn; — kakoöthes,
n. Med. eene ongeneeslijke kwaal, inz. eene
kwaadaardige zweer ; — kakogalaktie
(spr. t=t.•) of kakogalie, f. Med. de zie
gesteldheid van de melk -- kako--kelij
gamie, f. het kwalijk gepaard huwelijk ;
— kakographie, f . Gram. het schrijven
tegen de regels der taal, de slechtschrijving, in
tegenstelling van o r t h o g r a p h i e, f. recht
; — kakoknémos, m. iemand-schrijvng
met dunne kuiten; — kakokratïe, (spr.1.
ts) f. de slechte regeering — kakometer,
m. Phys. een luchtbederfmeter; vgl. e u d i om e t e r — kakomorphïe of kako –
morphósis, f . misvorming van organische
ligchaamsdeelen ; — kak – onyehïe , f.
(van onyx, nagel) Med. eene ziekelijke ge;

;

;
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steldheid van de nagels; — kakopathïe,
f. ontstemdheid, droefgeestigheid, zwaarmoe
zwaar zielsverdriet, hartzeer ; kwa--dighe,
lijk- bevinden ; — kakophílen, m. pl.
vrienden van het kwade ; — kakophonïe, f. Muz. en Log. de kwaadluidendheid,
wanklank ; slechte stem, slechte uitspraak.
slechte voordracht ; -- kakophrazie, f.
slechte uitspraak, kromtaal; — kakopragie, f. Med. storing van eene of meer organische verrichtingen en voornamelijk van
de spijsvertering ; — kakorrhaehïtis,
f. ziekte van de ruggegraat, vooral door
inwendige oorzaken ontstaan ; -- kakor rhythmus, m. Log. en Muz. een slechte
toonval, verkeerde maat- en toonverhouding,
slechte numerus en tact; -- kakosis,
f. kwade behandeling; een ongezonde toestand
des ligchaams ; — kakositïe, (spr. t=ts)
f. afkeer van spijs ; — kakospermazie,
f. slechte hoedanigheid van het zaad ; —
kakosphrazïe, f. kwade reuk, inz. uit
den mond, stinkende adem ; — kakosphyxie, f. onregelmatige pols ; — kakosplanehnïe, f . gebrekkige gesteldheid
der ingewanden en daaruit ontstaande slechte
spijsvertering ; — kakostom rhos, m.
iemand met zwakke maag, een slechte spijsverteerder; — kakostomïe, 1. slechte uit
ook z. v. a. s t o nm a k a c e;— kako--sprak;
synthéton,n. Gram. een gebrekkig samen
w oord — kakoteehnion, n . Jur.-gestld
vervalsching, valsche getuigenis; —kakothymïe,f. mismoedigheid, neêrslachtigheid;
stoornis van de verstandelijke vermogens; -kakotriehie, f. eerie ziekelijke gesteld
haren ; dunharigheid ; — kako --heidr
trophïe, f . de slechte voeding; slechte ge;

steldheid van het voedingsvocht in het men-

schelijke ligchaam ; — kakozelïe, f. de
verkeerde ijver; blinde , dwaze , ontijdige
ijver ; het navolgen van verkeerde dingen ;
— kakozélon, n. wansmaak in het navolgen van slechte voorbeelden of modellen;
— kakozélos, m. een onbekwaam, onhandig of ongelukkig navolger.
Kálaiet,m. gr. (kálais) een blaauw groene
edelsteen, eene soort van turkoois (z. aid.).
Kalam, m. (van 't gr. kalárnns) het
schrijfriet, waarvan zich de Oosterlingen in
plaats van eene pen bedienen.
Kalamaika, f. een dans der Karpathische Slavonen.

Kalamánderhout , eene

bij uitstek

harde, zeer zeldzame en schoone houtsoort
op het eiland Ceylon.
Kalamink of samengetr . kalmink,
m. (mid.lat. calamancus, calamacus, calamantus, camelaucus, n w. gr. kamelaukion, eene
hoofdbedekking of een kleed van kemelshaar;
sp. calainoco, eng. calamanco, fr. calmande,
hoogd. kalamank, kalmank, eene wollen stof,
aan de eene zijde geglansd als satijn, meer
gestreept dan gebloemd.
Kalamiju of kalamijnsteen, ook
kalmijsteen, een zinkerts, bestaande uit
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koolzuur- zinkoxyde, ga l m e i (vgl. k a d m i a);

vroeger ook in de geneeskunde onder den
naam van k a 1 m ij gebezigd.
Káland , m. (van het lat. calendae, de
eerste dag der maand) in de 13de eeuw
eene broederschap van vrome lieden, die op
den eersten dag van elke maand bijeen kwamen, en welker leden k a la n d s broeders
of k a l a n d s h e r e n genoemd werden; iater
onderscheidden zij zich meer door brassen
en zwelgen dan door vroomheid ; van daar
heet nog in Duitschland eene feestelijke smul
bij de jaarl. bijeenkomsten der-partij,nz.
geestelijkheid, eene k a 1 a n d, en beteekent
kalandeeren z. v. a. smullen, brassen,
zwelgen.
Kalandizie, z. ond . c h a l a n d.
Kalánkas, p1. (it. calancá, fr. calencar,
talentas) eene soort van oostindisch gedrukt
katoen.
Kalánt, klant, z. c h a l a n d.

Kalatsjen, z. kolatsjen.
Kaleedoon, z. chalcedoon.

Kaleda, m . Myth. de God der vrede hij
de oude Slavonen.
Kalefateren, z. kalfateren.
Kaleidoskoop,n. gr. (van kalós, schoon,
eidos, beeld, en skopézn, zien, beschouwen)
een 'schoonheidskijker, een door Dr. B re ws t e r te Edinburg uitgevonden kijker, die
eenvoudige, daarin gelegde voorwerpen aan
het oog in oneindige getallen en regelmatige
gestalten, bij de geringste beweging afwisselend, voorstelt; ook myriomorphoskoop

--

KALMOES.

(breeuwen), en daarna met pik of teer overstrijken ; — kalfatéring , de dichtmaking
en herstelling van een vaartuig.
Káli, n, arab. (van kalaj, in de pan
smoren of bakken, vgl. alkali) het zoutkruid , de zoutstruik ; het uit asch van
deze of andere planten bereide loogzout (a 1k a 1 i), plantenloogzout, potasch ; kali aceticum, azijnzure potasch ; k. boracicum, boraxzure p.; k. borussicum, berlijnsch blaauw;
k. carbonicum, koolzure p.; k. causticum,
bijtende p. ; k. causticum fus'am, gesmolten,
in kleine pijpen gegoten bijtende p. ; k. hydrochlorzcurn, zoutzure p. ; k. hydrojodicum,
jodiumwaterstofzure p. ; k. muriattcum, zoutzure p. ; k. nitricum; z. v. a. salpeter; k.
oxaltcum, zuringzure p. ; k. sulphurátum,
zwavel -p. ; k. sulphuricum, zwavelzure p.;
— kalihydraat, n. arab. -gr., de chem.
verbinding van de potasch met water ; —
kalinisch, adj. potasch-houdend, zich als
potasch tot de zuren gedragend ; — kahum, n. nw.lat. de in 183'l door Humph r e y Davy ontdekte metallische bazis
van de potasch, potassium.

Kaliber, z. caliber.
Kalibógus of kalibókus, m. eens
amerikaansche drank uit rum en uit bier
van den canadaschen mastboom bereid.
Kalif, z . khalif — kalium, z.
ond. kali.
Kalle , f. joodsch-duitsch (v. 't hebr.
kalldh) eene bruid.
Kallie^sthetika, f. gr. (van kállos,
;

genaamd ; — phonisch kaleisdoskoop

schoonheid) de leer van 't gevoel voor het

of kaleidophoon, m. een door W h e a t-

schoone, het onderzoek van het welgevallen
in het schoonti ; — kalliblepháron, n.
een middel ter verfraaijing van de wenk
een schoon -brauwen;kligph,m.
schoon -schrij-ve;—kalgp,f.d
kallischrijfkunst, het schoonschrijven ;
gráphiseh, adj. schoongeschreven ; —
kalliogie, f. de kunst van fraai te spreken, de welsprekendheid ; — KalliÓpe,
eene der negen zanggodinnen, z. Muzen;
-- kallipoedie, f. het bezit van schoone
kinderen ; — kallipaedopo ie, de kunst
van schoone kinderen te telen; -- kallipygos, m. en f., die schoone billen beeft,
een bijnaam van Venus; — kallisthenie,
f. de volkrachtigheid ; de ligchaamsoefening
tot verhooging der kracht en schoonheid,
inz. voor jonge meisjes; — kallitechniek , f. de verfraaijingskunst, de kunst
van schoone voorstelling.
Kallíste, gr. vr.naam.: de schoonste.
Kallologie, f. gr. (van kállos, schoon
wetenschap van het schoone;-heid)lrof
— kallopistrie, f. of liever kallopísmus, m. (gr. kallópismós, v. kalliipídzein,
sieren, opschikken) de verfraaijingskunst, de
kunst van op te sieren, op te schikken.

s t 0 n e uitgevonden werktuig, waardoor de
tot voortbrenging der tonen gevorderde trillingen voor 't oog zichtbaar gemaakt worden.
Kalender,z . c a l e n d er ond. c al e n d ae.
Kalés, f . (fr. caléche, it. calesse, calesso,
sp. calesa , oorspr. een slavonisch woord,
bob. kolesa, verklw. koleska, poolsch kolasa,
verklw. kolaska, russ. koliáska, serv. kolitsa,
verklw. v. kola, wagen, eig. plur. van kolo,
rad, Slay. kólo, pl. kolesá, rad, russ. kolosó,
dus eig. oorspr. radervoertuig) een halfwagen,
een lichte open reiswagen ; eene soort van
berline of koets-coupé.
Kalewãla, n. (d. i. land van den Kalewa
of Finland) naam van het uit ongeveer l 3,0 0 0
verzen bestaande finsche nationale heldendicht, dat eeuwen achtereen door mondelinge
overlevering in Karelië bewaard bleef.
Kalfáeh, m. turk., z. v. a. kwartiermeester.
Kalfakter, z. v. a. calefactor.
kalfatéren, kalfáten, kalefateren, v. 't fr. calfater, cal feutrer, provene.
calafatar, taleTatar, oudsp. en port. cola fetar,
it. calafatare, calefatare, mid.gr. kalaphatéin
nw.gr. kalaphatídzein, V. 't arab. kalafa, reten met mos of palmvezels stoppen, turk.
kal fat, werk tot het stoppen der scheepsnaden) schepen waterdicht maken en herstellen, de naden en reten met werk dicht slaan

—

Kalmank,kalmink, z. k a 1 a m i n k.
Kalmij, z. ond. kalamijn.
Kalmoes, n. (van 't gr . kálanuos, lat.
calamuucs, riet, bies) zeker kruidig rietgewas,
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eerie gewelfde schedelbreuk — kama(calamus aromaticus L.) en inz. de als kruirÓsis, f. de vorming eener zoodanige breuk;
derij en geneesmiddel gebruikte wortel.
Kalmuk, m. fr. (calmouc) haar- of ook die breuk zelve.
Kamaschen, f. p1. hoogd. (spr. —sjen;
ruigdoek, langharig doek (zoo genoemd, defr. gamaches, v. 't oudfr. gambe voor jambe, it.
wijl de Kalmukken mantels van zulke grove
gamba, been) slobkousen, knoopkousen, overstof dragen).
kousen ; knooplaarzen zonder zolen ; — kaKalmukken, m. pl. (in hunne eigen
masehendienst,soldatendienst in vredes
taal Khalimik, d. i. afvalligen, een naam,
verre daarbij met kleingeestige-tijd,nz.o
hun door hunne tataarsche naburen gegeven,
gestrengheid op het uiterlijke gezien wordt.
ook OElot,Eloeths ofEleoetengenaamd)
Kamea, f. een amulet bij de Joden,
een tot den mongoolschen stam behoorend volk
bestaande in een pergament met een tooin binnen-Azië, dat, in vele horden verdeeld,
verformulier in het chaldeeuwsch.
een zwervend herdersleven leidt.
Kameel of kemel, in. (gr. kámélos;
Kalobiotiek, f. gr. (van kalós, schoon,
van 't hebr, gdmal; arab. dsjammml of ásjeml,
en bioen, leven) de kunst om een aangenaam
sanskr. kraméla en kramêlaka) een bekend
leven te leiden.
lastdier in Azië, waarvan men 2 soorten
Kalogeri, m. pl. nw.gr. (d. i. eig. goede
onderscheidt ; de éénbultige of de drom eoude mannen) grieksche monniken.
Kalokagathie, f. gr. (van kalós kai d a r i s, en de tweebultige (camélus bactriiinus, hoogd. trampelthier); wegens het gebruik,
agathós, d. i. schoon en goed) zedelijke
schoonheid, zielegoedheid ; rechtschapenheid, dat de mensch van dit dier maakt, heeft
men 'thet schip der woestijn genoemd;
rondborstigheid.
ook een scheepslichter, bestaande uit twee
Kalomél of kalomélas, m. (de gehalve vaartuigen, die, met water gevuld,
neesheer Theodoor M a g e r n e werd in
aan de beide zijden van het te lichten schip
zijne bewerking van het kwik door een' jongen schoonera neger geholpen, ter wiens eer niet touwen worden verbonden, waarna het
hij aan zijn preparaat den gr. naam gaf water uitgepompt wordt, ten gevolge waar
van kalos melas, d. i. schoon zwart ; later
haar-vandemchitusen
hangenden last opwaarts gaat en zoo over
heeft men dat snelas tot meli, mei, honig,
ondiepten kan heengevoerd worden (uitovergebracht); het zoutzure eerste kwikoxyde,
gevonden in 1691 door den Nederlander
zoete kwik, een zeer krachtig geneesmiddel.
Meeuwes Meindertz. Bakker); nog
Kalometrie, f. gr., de schoonheidsbeteekent kemel een dik touw, kabeltouw
maat, schoonheidsmeting, de leer van de
(Luk. 18, -25) — kameelpardel, m.
graden der schoonheid in de kunsten, de
(gr. kameloparclális), de giraffe (z. ald.) ;
leer van de evenmaat.
kameelgeit, z. k e m e 1 d i e r; — ka Kalophyllum, n. nw.lat. (v. 't gr. kamelót, n. (fr. camelot) stof van kemels- of
lós, schoon, en phyllon, blad) het schoonblad,
geitenhaar; ook zeker gebrek in 't hardsteen.
naam van verscheidene indische boomen.
Kameléon, n. gr. (chamai-léón, woorKalopodien, pl. gr. (van kálon, droog
delijk : aardleeuw) eene soort van hagedis,
hout, en poes, voet) houten schoenen, hol die op boomen leeft en waaraan men wel
blokken, klompen.
vermogen toeschreef, naar welgevallen-er't
Kalpa, ind. Myth., een dag en een
van kleur te veranderen ; van daar: een
nacht van Brahma, eene groote uit 14 m a nmensch, die met alle winden waait, een onw a t a r a s (z. ald.) bestaande tijdruimte, die
bestendig, zeer veranderlijk mensch, een
met de vernietiging der gansche schepping
weerhaan ; Astron. een zuidelijk sterrebeeld;
zal eindigen.
Kalpak, m. turk. (kalpdk, bong. kal — kameleóntisch, adj. kleurwisselend;
zeer veranderlijk, wuft.
pag) de hongaarsche huzaremuts ; turksche
Kamenisjilk, m. russ. steenzijde, naam
of hongaarsche pelsmuts.
dien de Russen aan den a m i a n t (z.ald.) gaven,
Kalypso, f. gr. Myth. eene nimf op
toen zij dien in 1720 in Siberië ontdekten.
het eiland Ogygía, waar zij den aldaar schip
Kamer, f. (lat. caméra, cainara, van 't
opnam en hem 7-breuklijd,nUys
gr. kamára) een gebouw, getimmerte, een
jaar verpleegde.
vertrek van een huis ; de gezamentlijke perKalypter, m. gr. (van hal ptein, omsonen, die in eene kamer tot gewichtige
hullen) Bot. het huikje, het dunne kapvoroogmerken, tot beheer, tot handhaving van
mige vliesje, dat het deksel (operculum) bekleedt, waarmede de zaaddoos der bladmos
zekere belangen bijeen komen ; de vergadering der volksvertegenwoordigers in Neder
voorzien is; het deksel, hulsel, de kap;-sen
verdeeld in eerste en tweede ka--land,
— kalypterion, n. bedekkings- of omhullingsmiddel, deksel ; — kalyptrieten,
mer; de kamer van koophandel, enz.;
m. pl. eene soort van versteende slakken.
in 't algemeen iedere holle ruimte, vak, afdeel ing ; van daar de kamer van eene
Kalyx, m., liever f., gr. kelk, bloemkelk.
Kam, eene rekenmunt in Bengalen, ommijn, de plaats, waar het kruid geplaatst
trent = 65 cent.
wordt om haar te doen springen ; de h a rKamaroma, n. gr. (van kamaroen,
tekameren, enz. — kameraad, m.
welven, en dit V. karnára, gewelf) Chir.
(fr. camarade, it. carnerata), eig. en oorspr.
;

;

;
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een kamergenoot ; in 't algemeen een medgezel, makker, speelgenoot, schoolvriend, medearbeider, dienst- of wapenbroeder, enz. ;
— kamerheer, een aanzienlijk dienaar
van den vorst in de kamers van zijn paleis;
— kamerdienaar, m., kamenier, f.
geringere personen ter bediening van aanzienlijke lieden; — kamerjager, iemand,
die ratten, muizen en ander ongedierte uit
de kamers drijft ; — kamerling, m. de
kardinaal-voorzitter der ap o stol i sc h e k am e r, die met het gezach voor het tijdelijk
bewind is bekleed, wanneer de h. stoel open
staat; ook de bestuurder der finantiën in
Bohemen ; — kamermuziek, f. zulke
muziek, welke berekend is om binnen de
wanden eener gewone kanjer, voor bij zon
kringen, zonder vol orchest, te worden-der
uitgevoerd, in tegenst. met c o n c e r t m uz i e k ; -- kamertoon, de gewone stemming van de tot kamermuziek gevorderde
instrumenten, zijnde een geheelen toon lager
dan de k o o r t o o n of die der oudere orgels.
Kamerdoek, n. (fr. toile (le Carnbrai
of camnbrésine, eng. cambric) zeer fijn lijn
naar de stad Kamerijk-wad,zogehtn
(fr. Cambrai) in België, waar dit het aller
-erst
vervaardigd werd.
Kamfer, kampher, m. (nw.lat. came
phora, fr. camphre, van 't arab.-perz. kd foer;
maleisch kopoer, hindost. kdpoera, sanskr.
karpoera; vgl. het hebr. kopher, hars, pek)
een wit, brandbaar, vluchtig hars van sterken reuk en smaak, het voortbrengsel van

den wortel des kamferbooms in Indië en
Japan (laurus calnphora, L.) -- kamferspiritus , kamferbrandewijn , m.
eene kamfer - oplossing in slappen wijngeest;
— kamphíne, c a m p h i n e, f. in N.
Amerika een mengsel van terpentijn en spiritus, dat in lampen gebrand wordt.
Kamhout, n. (eng. camwood) bet afrikaansche roodhout.
Kamichy, z. kamisjy.
Kamillen, f. pl. (mid.lat. camom'illa, bedorven uit het gr. chamnai-mélon, d. i. woordelijk aardappel, wegens den appelreuk van den
bloesem) het moederkruid, eerre plant met zeer
heilzame bloemen voor thee, enz. ; in de geneeskunst gebruikt men twee soorten : de
g e m e e n e kamillen (van de niatricarta
chamomilla L.) en de roomsche kamil1 e n (van de anthemis nobilis L.).
Kamine—masla, m. russ. een mineralisch, vettig aanzetsel of bekleedsel van
sommige steenen In Rusland, steenboter (als
geneesmiddel gebruikt).
Kamis, n. arab. (vgl. carnisia) katoenen onderkleed, nachtkleed
Kamísjy, m. (in de taal van Guiana,
cainichi-, in Cayenne camucle, in Brazilië anhimna, minima, inhauma) de moerasreiger,
eene soort van moerasvogel in Z.- Amerika.
Kamizool, n. (van 't fr. in camisole,
it. carniciuóla, V. camicia; mid.lat. camis-iale,
vgl. camisia) een kort onderkleed tot be;
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dekking van het bovenlijf, borstrok, hemd rok, vest.
Kammarolíth, m. gr. (van kámmraáros, eene kreeftsoort) kreeftsteen ; — kam
-marolgie,f.dktunler
der kreeften.
kamoes, z. chamois.
Kamp,
fr. camp, z. ald.
Kampanje, z. campagne.
Kamperfoelie, z. c a p r i f o l i u ni ond.
caprice.
Kampersteur, m. harde eijeren met
mosterd, ent.
Kampher, enz., z. kamfer.
Kampioen, z. champion.
Kampylogrammika, ' r. gr. (van
kamplos, é, on, krom) Math. de leer van
de kromme lijnen en kromlijnige grootheden.
Kamsin, z v. a. c h a m s i n, z. ald. en
samoem.
Kamuis, z. chamois.
Kan, f. eene maat voor vloeistoffen, in
onderscheidene landen van uiteenloopende
grootte ; de ned. kan (litre), de eenheid der
vochtmaten, heeft Bene kubieke palm inhoud ; zij is verdeeld in 10 maatjes (décilitres), en 10 0 vingerhoeden (centilitres);
100 kannen doen een vat (hectolitre).
Kan, m., z. khan.
Kanaal, n. (lat. canális) eene gegraven waterleiding, soms enkel ter uitwatering, gelijk het kanaal van Katwijk, of ter
bevochtiging, doorgaans ter bevaring en ter
bevordering van den binnenlandschen handel ;
ook eene zeeëngte, inz. die tusschen Frankrijk en Engeland (la Manche); zijn nieuws
uit een goed kanaal, d. i. uit een' geloofwaardigen mond, uit eene goede bron,
hebben ; -- kanalizeeren, barb.lat.
in kanalen veranderen, met kanalen voorzien; — kanalieten, m.pl. nw.lat., z.
V. a. tubulieten, z. ald.
Kánakas, m. pl. de inboorlingen der
Sandwichs- eilanden.
Kanan, m. eene vochtmaat in Siam,
omtrent 2 liter.
Kandeel, z. ond. kandij .
Kandil,kandile,z.v.a. c a n d y (z.ald.)
Kandij , kandij suiker, f. (fr. candi,
sucre candi, sp. azucar cande of candi, v.
't arab.-perz. qand, suiker, kandijsuiker, en
dit v. 't sanskr. khanda, stuk, suiker aan stukken, korrelsuiker, suikerriet, ingekookt suiker
V. khand, khad, breken ; (vgl. c a n d e e--sap,
ren), f. gezuiverde, gekristallizeerde suiker;
—kandeel,f. zekere drank voor kraamvrouwen, voornamelijk uit suiker en kaneel bereid.
Kandioot, m. (naar 't eil. K a n d l a of
Kreta) een dans der nieuwe Grieken.
Kando, kapdi, eene lengtemaat in
Indië van zeer uiteenloopende grootte in ver
streken.
-schilend
Kandy, m. een oostind. gewicht, ongeveer .— " centenaars.
Kaneel, n. (fr. candle of cannelle, nw.
lat. canèlla, van 't lat. canna, riet) de 2de
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bast van een' zeer schooner boom (laurus
cinnamómum, L.) , die inz. op Ceylon te
huis behoort, maar ook elders in het Oosten voorkomt, eene bekende, voortreffelijke
specerij.
Kanephóren, f. p]. (gr. sing. kanéphóros, V. háné, káneon, korf, en phérein, dragen)
korfdraagsters, d. I. meisjes, die bij verscheidene godenfeesten te Athenea de heilige zaken der godheid in gevlochtene korfjes
op het hoofd droegen ; van daar, Arch. soortgelijke vrouwelijke gestalten als bouwsieraden.
Kangiar, m. (spr. kandzjar), z. v. a.
hanjar, handsjar, z. aid.
Kangoeroe, kanghoeroe , n. een
plantenetend, zachtzinnig, eetbaar viervoetig
dier van het geslacht der buideldieren, inz. op
Nieuw- Holland (door Cook in 17 9 aldaar
ontdekt), dat zeer korte voorpooten heeft,
en op de achterste al huppelende loopt, het
reuzenbuideldier.
Kanker, z. cancer, enz.
Kano, z. c a n o t.
Kanoesi, z. Sintoïsten.
Kánon, m. gr. (kánon) of lat. canon,
p]. canones, de regel, het richtsnoer, voorschrift, de kerkelijke wet, de lijst der heilige schriften, die bij de vaststelling der
geloofsleer tot richtsnoer moeten dienen, het
besluit, de uitspraak van een concilie of
eene synode ; ook de litanie der heiligen in
de r. kath. mis (van daar kanonizeeren,
z. beneden) ; in Duitschland eene jaarlijk
opbrengst of erfpacht, welke de ge--sche
bruiker van een stuk gronds aan den grondheer moet betalen ; in de algebra weleer
z. v. a. thans formule; Muz. een kettingzang, een twee- of meerstemmig stuk, waar
partij na de andere invalt en-bijden
het zelfde 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 — kancnisch, kanoniek, adj.
wettelijk, voorschriftmatig, volgens kerke
wetten, tot de kerk of het kerkge--lijke
bruik behoorende, geloofwaardig , geopenbaard, voorbeeldig, als richtsnoer dienende;
— kanoniek, als subst. f. de wiskunstige
toonleer, d. i. de wetenschap, die de ver
tonen naar bepaalde groothe--houdinger
den met getallen aanduidt ; ---- kano
boeken des bijbels, die boeken,-niek
waaraan men een' hoogeren oorsprong en
ten volle geldende bewijskracht toekent, in
tegenoverst. van de a p o k r v p h e boeken ;
kanonische horen, z. horae canonicae;
— kanoniek recht, het r. katholieke
kerkrecht — kanoníst, in. een kenner
en leeraar van het kerkrecht — kanoniCUS of c a n o n c u s, m. een koor-, domof stichtsheer, een wereldlijk geestelijke, die
eene prove of prebende van eene domkerk
bezit, pl. canonici ; canonici reguidres, kloosterlijk samenlevende—, c. seculáres, niet in
kloosterlijke gemeenschap, maar verstrooid
;

;

;
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— kano –

niealiën, hl. de domheerlijke tooi ; — kanonicaat, n. eerre stichtsplaats, domheersplaats ; — kanoniceeren, in een sticht
opnemen ; ook eene domheersplaats schenken;
— kanonizeeren, iemand in den k a n o n
(zie boven ) der heiligen opnemen , heilig
spreken, voor heilig verklaren ; — kano
(spr. t ts) of kanonizeering,-nizáte
f. de heiligspreking, plechtige verklaring van
den paus, dat iemand onder het getal der
heiligen is opgenomen (welke verklaring door
de beatificatie wordt voorafgegaan).
Kanon, f. (hoogel. kanóne. it. cannóne,
fr. canon, van 't lat. canna, gr. kánna, riet),
een stuk grof geschut , dat door groote
lengte van buis tot een krachtig schot in
een' zeer vlakken boog geschikt is ; — kanonier, m. (fr. canonnier) een geschut
— kanoneeren (fr. canonner)-soldat
met kanon vuren of beschieten ; — kanoneerboot, f. geschutboot ; — kano
(fr. canonnade), f. het beschieten met
-nãde
kanon, kanongevecht ; — kanonspecie
of kanonspijs, f. het metaalmengsel, de
legeering, waarvan kanonnen gegoten worden.
—

;

Kanoniek , kanonieus , kano
, enz. z. ond.-nisch,kaozer
kdnon.

KanÓpus, m. (naar de stad K a n dp o s
of Kanobos, eig. Kneph, in Beneden Egypte, indien niet deze omgekeerd van de
daar vereerde godheid den naam heeft gekregen) egyptisch afgodsbeeld van de gedaante eener dikbuikige kruik met hoofd en
voeten ; -- ook de naam eener ster van de
eerste grootte in 't sterrebeeld van 't schip
Argo aan den zuidelijken hemel.
Kánsbiliet, n. eene soort van nederl.
staatspapieren (voorra. bataafscbe rescriptiën).
Kansel, in. (van ' L lat. cancélli., tralie,
hek, omtraliede ruimte) de predikstoel, preek
preekgestoelte ; -- kanselarij,-stoel,h
f. (mid.lat. cancellarta) eene met hekwerk
afgeslotene plaats, waar de medeleden van
eerre rechtbank bijeen komen en de gerechlelijke zaken worden uitgevaardigd; de plaats
waar openbare papieren, oorkonden, boeken
enz. van algemeen belang bewaard worden;
— kanselarI.j–stijl, de schrijfwijze aan
de kanselarijen eigen, de stadhuisstijl ; kanselier, m. (mid.lat. cancellarius) eig.
de opperste eener kanselarij ; die beambte,
welke de opentl _
€ jke geschriften moet uit
oude germaansche rijken-vardigen;
een der opperste hof- en staatsbeambten,
van daar nog rijkskanselier, staatskanselier.
Kanthar, m. turk., z. v. a. c a n t a r o
(z. ald.).
Kantharíden, f. pl. gr. (kantha'ri.s,
naam van verscheidene kevers) spaansche
vliegen, ' eene soort van kevers, die men als
blaartrekkend middel aanwendt ; ook schelpen van schitterende schoonheid; — kan
f. Chem. eene bijzondere scherpe-tharidne,
49
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harsachtige zelfstandigheid, die men uit de
spaansche vliegen bereidt.
Kanthitis, f. gr. (van kanthós, m. de
ooghoek) Med. de ooghoeks-ontsteking ; —
kanthoplastiek, f. ooghoekvorming, de
vergrooting van de te kleine ooglidspleet, door
overplanting van 't oogappel-bindvlies in den
buitensten ooghoek.
Kantísmus of kantianísmus, n.
de wijsbegeerte van Kant; — kantist
of kantiaan, m. aanhanger van Kants
wijsbegeerte ; — kantoplatonísmus,
n. die wijze van philozopheeren, welke, uit
de Kantsche en Platonische wijsbegeerte voortgesproten, tot bet idealismus overhelt, in
Frankrijk inz. door Cousin vertegenwoordigd.
Kantsjoe, m. slay. (poolsch kánczug,
bob. kantschuch, lith. kanczukas, hong. kacnsuka , van tataarschen oorsprong ; turk.
kdrntsji, eene zweep) eene dikke korte zweep,
uit riemen gevlochten.
Kaolín,n. chin. (kao-ling) porseleinaarde,
door verweêring van 't veldspaalh ontstaan
(naar 't chin. schiereiland K a o 1 i of Korea).
Kapanítsja, turk., een staatsie- of
eerepels van marter-, hermelijn- en sabelbont ; — kapanitsj adsj i, ni. de bewaar
staatsiepelzen des sultans.
-dervan
Kapel, f. 1) eene kleine bijkerk, een
bedehuis (mid.lat. capella, it. cappella, fr.
chapelle ; — 2) eene vereeniging van toonkunstenaars, een gesloten volstemmig gezelschap van muzikanten bij eenen vorst
(van kapel, kerk, eig. de. toonkunstenaars,
die de kerkmuziek uitvoeren); — a cappella,
ital. Muz., vlugger dan een kerkstuk ; —
alla capella, kapelsgewijs, wanneer de vocale en instrumentale muziek zich te
gelijk doen hooren ; — kapélmeester,
de opperste van eene muzikanten -vereeniging;
hij die het opzicht over eene kapel heeft; —
kapelaan , m. (mid.lat. capell«nus) een
geestelijke, die eene kapel bedient; een buispriester; een hulpgeestelijke, die den priester
in de dienst te hulp komt, ondergeestelijke;
-- kapel 3) een smeltkroes, z. c u pé 1;
van daar kapelleeren, z. c u p e I 1 e e ren.
Kaper, m. (waarsch. van het lat. cap ere,
nemen, grijpen; V. a. van kaap, voorgebergte)
Mar. een schip, dat in oorlogstijd door bijzondere personen wordt uitgerust, om afbreuk
te doen aan de vijanden van den staat; ook
de gezachvoerder op zulk een' bodem, de
kaperkapitein, (vgl. corsaire).
Kaphar, z. k a f f a r.
Kapi-aga, m. turk. (van kapoe, gew.
kapi, deur, poort, ottomansche porte, en aga,
heer) eig. de deurheer: de gesnedene, wiens
ambt met onzen opperhofmeester of hof
overeen komt ; ook de generaal-marschlk
der (gewezen) janitzaren ; — kapoedsji
of kapidsji, m. deurwachter ; inz. een
corps van turksche ambtenaren onïler 12
officieren, die kapidsji—badsji (van basj,
hoofd) heeten en met onze kamerheren overeen komen.

-

KAPLAKEN.
kapitaal, adj. (lat. capita li:, e, van
caput, hoofd) eig. het hoofd betreffende ; van

daar: hoofdzakelijk, voortreffelijk, bijzonder
schoon, goed, enz. (b. v. dat is kapitaal);
als subst. n. het hoofdgoed, hoofdgeld, grondgeld, de hoofdsom, het uitstaande geld, het
hoofd- of grondvermogen ; -- kapitaalboek, het geheime boek, dat vele kooplieden over hun gezamentlijk vermogen en het
gebruik daarvan houden; ook z. v. a. grootboek ; — kapitale letters, hoofdletters,
groote aanvangletters; — kapitaaltjes,
bij letterzetters: op zich - zelven gebruikt wordende hoofdletters, waarbij geen gewone letter (onderkast romein of cursief) is gegoten;
letters uit de lat. a n t i q u a, van den vorm
der aanvangletters, maar kleiner dan deze;
— kapitale misdaad, zulk eene misdaad, die bet hoofd kost, die de doodstraf
ten gevolge heeft ; — kapitaal- conto,
n. die rekening van het grootboek, waarin
alles, wat het hoofdfonds eens koopmans betreft, gebracht wordt ; — kapitalizeering, f. de berekening van bet kapitaal
naar de renten ; — kapitalist, m. die
veel kapitalen bezit, of geldsommen op rente
zet; een rentenier, vermogend man ; —
kapiteel, it. capitdl, capitello, n.
Arch. het bovenste gedeelte van eene zuil
—kapiteel, bij boekdrukkers: het formaatwit, dat bij bet inslaan van eenen vorm boven
en ter zijde van de bladzijde wordt geplaatst.
Kapitein, m. (fr. capitaine, it. capitáno, mid.lat. capitanéus, van 't lat. caput,
hoofd) een hoofdman, aanvoerder van eene
compagnie; ritmeester bij de ruiterij ; ge
een vaartuig — kapi--zachvoerdn
tein—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
capitain).
Kapittel, n. (van 't later en mid.lat.
capitulu2n, verkiw. van caput, hoofd ; it.
capitolo, sp. capitulo, fr. chapitre) een hoofdstuk, hoofddeel, afdeeling van een boek ;
bet onderwerp van een gesprek, enz. b. V.
iemand op het rechte kapittel helpen ; ook een verwijt, eene bestraffende
vermaning, b. v. iemand het kapittel
I e'z e n ; de verzameling van geestelijke of
wereldlijke personen, die aan de zelfde regels (capitularia) gebonden zijn, b. v. domkapittel, vergadering der stichts- of dom
verder ond. c a p i t t el) ; -- ka--hern(z.
pittelen, (mid.lat. capitulf re, fr. chapitrer)
eig. iemand bet kapittel, den regel, de
wet voorlezen, voorhouden ; iemand scherp
doorhalen, vinnig berispen ; -- kapituleeren, kapitulant, kapitulatie, z. ond.
e a p i t t e 1.
Kaplaken, n. een bijzonder voordeel
of eene premie, die den schipper boven de
vracht betaald wordt, opdat hij voor schip
en lading des te meer zorg moge dragen ;
eig. liet noodige om voor zijne vrouw eene
,

;

—
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nieuwe laken s c h e huif of kap te koopen
(overeenkomstig met het fr. chapeau, d. i.
hoed, dus zooveel geld als noodig is om
een' nieuwen hoed te koopen.)
Kapnomantie (spr. t=ts) f. gr. (van
kapnós, wigchelarij of waarzeggerij uit den
rook der offeranden bij de Ouden.
Kapoedan, kapoedan-pasja, z.
ond. cap itain.
Kapoedsji, z. ond. k a p i- a g a.
Kapoen, m. (v. 't lat. capo, capes, gr.
kápón, it. cappone, provenc. en sp. capon,
fr. chapon, angels. kapup, van waar ons
kappen, afhouwen, afkomt) een gesneden
haan ; — kapoenen, ontmannen, lubben.
Kapot, f. (fr. capote) een soldatenoverjas; de kap der mijnwerkers ( z. verder
ca po t).
Kappa, f., pl. kappar, zweedsch, eene
graanmaat = 13 zw. kan of= 4, 5 7 3 7 liter.
Kappáten, m. pl. (van het duitsch
k a p met lat. uitgang) boetelingen, die, om
niet herkend te worden, bij de geeseling
zich het hoofd met eene kap bedekten.
Kapper, of gew. kaper, f. (van het
gr. káppáris, arab. en perz. kabar, fr. cápre,
it. cappero, pro\ enc. en sp. caparra) de nog
gesloten, bloesemkop van den kapperstrui k
in Z. Europa, als kruiderij bij spijzen gebruikt.
Kapudan, kapudan–pasja, z. ond.
eapitain.
Kapybara of kabiai, n. (braz. capivara of capivara, eig. een dier, dat tusschen het kruid capim of caap "Zïm leeft) een
viervoetig zoogdier in Brazilië, van 't geslacht der halfkonijntjes of sc a v i ë n.
Karaat, n. (fr. carat, it. carato, oud
port. quirate, nw.port. en sp. quilate; van
het arab. kira't, kirrát, gr. kerátion,
eig. een kleine horen, dan de bezie van het
Johannisbrood, en het gewicht van zulk eene
bezie ; vgl. karet en k i r a t) een klein
goudgewicht, het 2 van een mark, of 12
grein ; ook een diamanten- en paarlengewicht
van 4 grein ; — karaats (in samenst. met
getallen, b. v. 18karaats) zoo, en zoo veel
deelen zuiver goud op 2 It deelend bevattend;
— karateeren, vermengen, a l l i ë e r e n,
I e g e e r e n (van edele metalen) — karateering, f. de karaatvermenging, alliëering,
legeering van het goud met zilver of koper.
Káraba, 1) een in aziatisch Turkije
gebruikelijk vaartuig ; — 2) m. arab.-perz.
(arab. kahrabd , V. 't perz. kahroeba, eig.
strooroovend of -aantrekkend, omdat de verwarmde barnsteen stroohalmpjes aantrekt, v.
't perz. kak, gras, stroo, en roebá, roovend.;
nw.lat. casaba, carabe, sp. cárabe) de barnsteen.
Karabéla of karabélla, f. poolsch
(van tataarschen oorsprong) de kromme sabel
zonder beugel, dien eertijds de poolsche edellieden bij feestelijke gelegenheden droegen.
Karabijn, fr. carabine, it. en sp. carabina, samengetr. uit carabagina, van 't mid.
lat. carabaga, krijgsmachine, belegeringsgeschut, bedorven uit cadabu"la, van 't gr. ka;
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tabor, het nederwerpen) een schietgeweer
der ruiterij, dat zich van dat des voetvolks
onderscheidt door een' korteren loop, kleiner
kaliber en grootere lichtheid, en dat geene
bajonet heeft, gewoonlijk met gladden loop;
vroeger heette het p a t r i n a 1 e — karabinier, m. oorspr. de met eene karabijn
gewapende ruiter ; men heeft echter dien
naam bij de Franschen ook wel aan voet
gegeven ; de karabiniers, wier wa--soldaten
pen een' getrokken loop heeft, noemt men
ook buksschieters.
Karaërs of Karaaeten, m. pl. (van
't hebr. karat, pl. karaïm, schriftgetrouw,
van kara, in de Schrift lezen) eene jood
welke de in den talmud (z.-schet,
ald.) vervatte bijvoegsels tot de kanonieke
boeken der mozaïsche godsdienst verwerpt,
en al hare leerstellingen en voorschriften
enkel uit de wet van Mozes put ; — karalsmus, n. hunne leer.
Karaf, z. carafo.
Karag of karadsch, z. c h a r a d s c h.
Karagána, f. Bot. een uit Siberië afkomstig pronkgewas.
Karalben of liever Karnben, m. pl.
een indiaansche volksstam in Z. Amerika,
inzonderheid op de kleine 'N. Ind. eilanden,
zeer krijgshaftige menscheneters ; van daar
in 't algemeen voor wilde, ruwe menschen;
— karaïbische of karibische eilanden, de Kleine Antillen in W. Indië.
Narak, z. kraak
Karakal, m. turk. (eig. karah- koelfik,
v. karak, zwart, koelak, oor; fr., sp. en eng.
caracal) de zwartoor, de steppenlynx. een
roofdier uit het kattegeslacht , veel gelijkende naar den los, in Azië en Afrika.
K aráke of k e r á k e, f. turk., een een voudig, naauw onderkleed voor middelbare
beambten, enz., het midden houdende tusschen een' eerepels en een' kaftan ; — z.
ook caraca.
Karakor, f. een roeivaartuig in de
indische Wateren.
Karakter, n. (gr. charahti r, oorspr. het
ingegriffelde, ingeprente, v. charássein, ingriffelen, inprenten) 1) het teeken, schriftteeken,
merk ; ieder bepaald teeleen voor een voorwerp of begrip, b. v. de astronomische teekens voor de sterren en sterrebeelden, de
getalteekens of cijfers, de letters, het geheimschrift, enz. ; 2) het eigenaardige, onderscheidende, kenmerkende eener zaak; inz.
bet zedelijke karakter, d. i. de heerschende
neigingen en gezindheden , de doorgaande
toestand van het begeervermogen, de gemoedsgesteldheid, geaardheid, eigenaardigheid, de denkwijze, het gemoed, hart; de titel
of ambtsnaam, eerestand, waardigheid ; de
goede -naam ; — character indelebilis, lat., in
de r. kath. kerk eene onuitdelgbare eigen
iemand door het ontvangen-ardighe,
van een sacrament, b. v. de priesterwijding,
ontvangt ; — karaktermasker, n. een
masker of eene vermomming, die een' bepaal;
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den stand, eene persoonlijkheid, eigenaardige
denkwijze, enz. voorstelt ; — karakterrol,
f. eene rol, die een bepaald karakter moet
voorstellen en volledig ontwikkelen ; — karakterstuk , een tooneelstuk, waarbij men
voornamelijk de voorstelling en ontwikkeling
der karakters ten doel heeft (onderscheiden
van i ntrigue-stuk) — karaterísmus,
n. de beteekening door een kenmerk ; redekunstige schildering ; — karakteristiek,
f, de beteekening, schildering van het eigen
bijzondere eigenschappen eener-ardigeof
zaak ; Math. het kencijfer, d. i. het geheele
getal van eenen logarithmus, in tegenst. met
de m a n t i ss a (z. ald.) ; als adject. eigen
onderscheidend, kenmerkend ; — het-ardig,
karakteristieke, het eigenaardige, kenmerkende eener zaak ; -- karakteristieus, m. een karakterschilder ; Piet. iemand,
die het eigenaardige van elk voorwerp recht
sterk wil geteekend hebben, en dit voor
het hoogste doel der schilderkunst houdt; —
karakterizeeren, den ganschen omvang
van al de kenteekenen, kenmerken, kennelijk maken, schilderen ; ook betitelen.
;

Karali of k ra 1, m. (een woord van
slavoni^chen oorspron ' koning, opperhoofd:
de kara l i van Croa tie.
,

Karamoessal of Karamoezzal, m.
(vgl. k a r m o s a l) een turksch koopvaardij
-schip.

Karángen, m . in den russ. pelshandel:
de balg van den steppenvos.

Karánkas, pl. oostindische zware zijden stofen, met gouden, zilveren en andere
bloemen doorwerkt.
Kara-setache, m. perz., de koninklijke lijfwondarts in Perzië.
Karateering, enz., z. ond. karaat.
Karavaan, enz., z. k a r a v a n e.
Karavallas, pl . (vgl. c a r a v e l l e) in
Turkije, z. V. a. fregatten.
Karaváne, f . (fr. caravàne, v. 't arab.
caravana, kairawdn,v. 't perz. kárwdn, kirwan)
een bandelstocht, pelgrims- of reistrein, een
reizend gezelschap van kooplieden, enz. in de
morgenlanden ; — karavaanthee, f. eene
fijne theesoort uit China, die door handelskaravanen over land in dichtgesoldeerde kis
bussen langs den weg van Rusland-ten
tot ons gebracht wordt, en alzoo buiten den
nadeeligen invloed der zee- en scheepslucht
gebleven is ; — karavaanvaarder, m.
een scheepskapitein, die op eene groote zeereis bijzondere vrachtvaarten naar andere,
buiten zijne bestemming liggende havens
doet ; — karavanserai, f. (vgl. s e r a i 1)
herbergen, verblijven voor oostersche reistreinen.

Karbats, z. karwats.
Karbeel , m. een stuk hout, dat een
ander onderstut ; — karbeelen, de beide
slagdrempels aan eene sluis.
Karcharias, m . gr. (van kárcháros, ruw,
scherp getand) ook j o n a s v i s c h, de haai
een vreeselijk zeemonster.-visch,mentr

Kareiniet, m . gr. (van karkinos, kreeft)
eene kreeftversteening ; — kareinologie,
f. kreeftleer, de natuurlijke beschrijving der
kreeftaardige dieren ; -- kareinoom, n.
gr. (karkinóma) Med. een kreeftgezwel, de
kanker ; — kareinomateus, adj. ow.lat., kankerachtig.
Kardamóm, n . (gr. kardamomon; arab.
kirtim of koertoem), ook m a l a g u e t t e, f.
fr. (spr. --gétt') eene soort van specerij, het
zaad van een aan de gember verwant gewas
(cardamdmum minus in 0. Indië; vgl. paradijskorrels.
Kardeel, m . z. v. a. q uarte 1, vierendeel, eene spekton bij de walvischvangst; een
traanvat van 12 steekkan ; kleine flesschen voor traan te Hamburg en langs
de Elve.
Kardiaka, pl . gr. (van kardia, hart)
Med. hartsterkingen, hartsterkende middelen;
— kardialgie, f. maagkramp, maagpijl.,
drukking op de maag, met neiging tot werkelijk braken, koude ledematen, flaauwten
enz.; — kardianastróphe, f. de tegen natuurlijke plaatsing van het hart; — kardielkÓsis, f. een hartgezwel ; — kar
dieur 'sma, n. ziekelijke verwijding van
het hart; wanorde in den omloop des bloeds
eel de ademhaling; — kardioeéle, f.
hartbreuk, doorzakking van het, hart door
het middelrif in de buikholte; — kardiógmus, n. maagpijn, maagkramp; -- kar-

diognóst, hartkenner -- kardioïde,
;

f Math. eene kromme lijn van de Ode orde,
hartvormig van gedaante ; — kardiologie, f. Med. de leer van het hart ; —
kardiomalaeie, f . de hartverweeking; —
kardiopálmus, m. de hartklopping; —
kardiopathie, f. hartelijden, harteziekte;
— kardioperikarditis, f. de ontsteking van het hart en het hartzakje; —
kardioplegie, f. hartverlamming ; —
kardiorrhéxis, f. de scheuring van het.
hart; — kardiostenósis, f. hartvernaauwing; -- kardiotomie, f. de ontleding van het hart ; — kardiotráuma,
n. eene hartwonde ; — kardiotrómus,
m. de snelle hartklopping ; -- kardieten, m. p1. versteende hartvormige schelpen ; — karditis, f . de ontsteking van
het hart.
Kardinaal , z. cardinaal.

Kardoes, z. cartouche.
Karebarle, f. gr. (van kar? hoofd, en
bart's, zwaar) het gevoel van zwaarte in het
hoofd, drukkende hoofdpijn.
Karel, m. duitsche mansn. (oudd. choral
= kerel, man, verlatijnscht C a r ó 1 u s) : de
sterke, werkzame, bedrijvige; — Karels–
orde, f. eene sp. orde van verdienste, door
Karel II1. in 1771 ingesteld ; — Karolina,
f. vr.naam: de mannelijke, sterke, krachtvolle; ook voor c a r a m b o l i n e (z. ald.); —
,

Karolijntje, eene soort van vrouwe muts; — Karlisten, enz. z. op C.
Karet of karret, m. arab. (vgl. k a-
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raat) eene rekenmunt, waarvan er 130 op
onzen gulden gaan.
Kariatiden, z. Karyatiden.
Kariben, enz., z. K a r a ï b e n, enz.
Karkant, z. v. a. e a re a n e t (z. ald.).
Karkas, z. carcasse.
Karmelieten, m. pl. monniken van
de orde Onzer Lieve-Vrouw van den berg
Karmel in der. Libanon, door A 1 b r e c h t,
patriarch van Jeruzalem, gesticht en door
Paus H o n o r i u s III. bevestigd; zij zelven
echter schrijven hunne instelling toe aan den
profeet Elias; later, in de 15de eeuw, ontstond er ook eene orde van vrouwelijke Kar
Karmelitínnen ; — Kar--melitn,
melieten water, m e 1 i s s e w a t e r, zvater van vrouwekruid, dat in de K a r m elieten-kloosters werd bereid — Karmelieter—wit, eene witte verw, uit kalk
en berlijnsch blaauw of indigo bereid, met
welke men inz. • muurwerk wit.
Karmijn, ni. eene kostbare hoogroode
verw, uit cochenille (kermes, z. ald.) bereid.
Karmosal, n. (vgl. karamoessal)
een turksch vaartuig, schipperskaan, boot.
Karnis, kornis, z. c o r n i c h e.
Karoebe, f. eene algiersche rekenmunt
van ruim 1 ct. waarde.
Karoeben, p). (fr. caroube, f. johannisbrood, it. carrubo, sp. parrobo, v. 't arab.
charroeb, pert charnoeb) de johannisbroodboomen.
Karolina, enz., z. Karel.
Karoot, karot, z. c a r o t t e.
Karos of káarus, m. gr. Med. diepe
slaap, doodslaap ; — karósis, f. bedwel
slaapzucht ; - — karotika, n. pl.-ming,
slaapwekkende middelen, vgl. h v p n o t i k a;
— karótis, f., pl. karotíden, de strotslagader.
Karpholíth, m. gr. (van kárphos, n.
stroo, kaf) de stroosteen ; -- karphologle, f. Med. de gedurige beweging van de
vingers eens zieken, alsof hij de deken wilde
afpluizen, gewoonlijk van kwade voorbeduiding, het muggevangen, z. v. a. c r o c i
i s m u s. -- karpholoog, m. eig. een-d
vlokkelezer; een vitter, haarklover, muggezifter.
Karpolíth, ni. gr. (van karppós, m. de
vrucht) een vruchtsteen, eene versteende
vrucht ; — karpoloog of karpologist, een vruchtkenner, vruchtkundige ; -karpologie, f. de leer van de vruchten
der gewassen ; Med. de leer van den pols.
Karroe, m. eene onvruchtbare steppe
in Z. Afrika.
Karsaai, n. (it. carisea, fr. créseau,
eng. kersey) zekere wollen stof, grof gekeperd laken.
Kartets, f. (van 't it. cartaccia, cartoccio, fr. cartouche, papie-rhulsel, patroon)
eene niet kleine kogels, schroot, enz. gevulde patroon of bus van sterk papier of
blik voor kanonnen, blikken doos.
;

Karthuizer, m. een monnik, behoorende tot de gestrenge orde van den heiligen
B r u n o, gesticht in 10 8 6 (naar de landstreek
Carthusia, fr. Chartreuse (spr. sjartreuz')
bij Grenoble in Frankrijk — karthuizerpoeder of mineralisch kermes (kermes minerdle), een als artsenijmiddel gebruikt bruin poeder uit fijn gemaakt spiesglans, zwavel- en potasch bereid.
Kartouw, n. (hougd. karthaune of kar
waarsch. van het lat. quartána, d. i.-taune,
een vierendeelsstuk, dat 2 5 pond schoot,
bet grootste geschut daarentegen 100 pond)
een stuk grof geschut, een groot, kort en
dik kanon.
Karube, Karuben, z. k a r o e b e en
karoeben.
Karus, z. karos.
Karveel, n., z. v. a. c a r a v e 11 e (z.ald.) .
Karwats , karbats , f. tataarsch
(poolsch ka.rbacz, korbacz, bob. en russ.
karbatsj, serv. korbatsj, korbatsja, hong. kor bacs, turk. hyrbdtsj, waarvan ook het fr.
cravache, afkomst) eene van lederen riemen
gevlochten zweep -- karwatsen, zwepen.
Karwei, f. (fr. corvée, z. ald. ; mis
oude karwjan, bereiden) een-schienvat
moeijelijk werk ; een tusschen- of bij werk
in den schofttijd, z. c o r v é e ; ook het ingewand van slachtvee ; -- Bot z. v. a.
earvi, z. ald.
Karyatíden, f. pl. gr. (karyátiáes)
Arch. lastdraagsters, schoone vrouwelijke gekleede beelden, die men als schoonzuilen in
de plaats van pilasters gebruikt om op het
hoofd of den nek een e n t a b l e m e n t te
dragen, dat zij soms met de banden schijnen te ondersteunen ; zoo geheeten naar de
in slavernij rondgevoerde vrouwen der stad
K a r y a in den Peloponnesus.
;

;

Karyophyllum, n. gr. (karyópphyllon,
d. i. eig. notenblad) Bot. de kruidnagelboom ;
-- karyophylláta, f. het gemeen nagelkruid ; — karyophylliet, m. anjersteen, eene soort van versteeningen.
Kas, kasch, kasche, ook kasjes,
Bene aziat. rekenmunt van geringe waarde.
Kasan, m. hebr. (chasan ; vgl . bas a n)
de voorzanger in de synagoge.
Kasbecki, z. k a b e s k i.
Kasimir, z. kazimir.
Kasjemir- of kaschmir-shawls
(fr. cachemirs) zeer fijne en zachte wollen
weefsels, in Tibet en Kasjemir of K.aschmir, van de haren der kasjemir- geiten
vervaardigd; vgl. kazimir 1) .
Kasódi—basji, nl turk. (eig. chassodabasji) overste van de kamer des GrootenHeren, groot- of opperkamerheer.
Kaspar, ni. manse., in het perzisch :
een schatmeester (kandsjwar).
Kassabeh, n. de egyptische roede,
Bene lengtemaat van 1618 parijsche lijnen
of 3,65 meter.
Kassier, z. c a i s s i e r onder ca.isse.
Kassiopea, f. Myth. 49*
de moeder van
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A n d r o m d a, en (even als deze) een ster
aan den noordelijken hemel, kenbaar-rebld
aan 3 sterren, die ongeveer de gedaante ver
eerre grieksche .
-toneva
Kassitérien, n. gr. (v. kassitéros, m.
tin) een metaalmengsel, waarvan tin het
hoofdbestanddeel is.
Kassuben, m. pl. nakomelingen der
Wenden in noordostelijk Pommeren.
Kastalides of Kastalíden, f. pl.
gr. de zanggodinnen, muzen, zoo gebeeten
naar de bron K a s t a l f a aan den voet van
den muzenberg Parnassus bij Delphi, welke
bron aan de zanggodinnen was gewijd.
Kastanje, f. (lat. castanéa, gr. kástanon, it. castagna, fr. chátaigne; van de
stad K a s t á n a in Klein -Azië) de bekende
eetbare vrucht van den edelen kastanjeboom;
ook de vrucht van den zoogenaamden wilden kastanjeboom.
Kaste, f. (van 't sp. en port. costa, soort,
teelt, eig. iets reins, onvermengds, v. 't lat.
cactus, a, um, rein, vlekkeloos) een erfelijke stam of stand, familiestam in Indië en
bet oude Egypte, de rangklasse der ooster
volken, nergens zoo scherp afgebakend-sche
dan bij de Hindoes, welke vijf kasten zijn:
1) de Brahminen, 2) de Khetris of
Radsjapoeten, 3) de Wassirs of Banianen, I) de Soedras, 5) de Pariahs
(z. die woorden).
Kastelein, z. c a s t e l l a n u s, ond. c a stel.
Kast©r, m. gr. (kastor, lat. castor, mis schien van 't sanskr. kastoer(, muskus) de bever, een bekend nuttig zoogdier ; p1. kastors, ook voor bevervellen ; — kastoorhoed, kastoren hoed, een hoed van
beverhaar ;--kastoreum,z. c a st o r e u m.
Kastor en Pollux, Myth. ook de
D i o s k u r e n (d. i. zonen van Zeus of Jupiter) tweelingbroeders, uit een ei geboren
en door Jupiter in de gedaante van eene
zwaan bij Leda geteeld; de eerste was ster
andere onsterfelijk ; om hunne we--felijk,d
derzijdsche aanhankelijkheid noemt men alzoo : onafscheidelijke broeders en vrienden ;
zij worden als de bescheringoden der zeevarenden vereerd ; Mar. en Phys. een elektrisch verschijnsel in de gedaante van vlam
zich soms in zee aan de toppen-metjs,di
der masten of raas vertoonen, St.-Elmus
vuur; Astron. het 3de teeken van den dierenriem, de tweelingen.
Kastról. f., v. 't fr. c a s s e r ó l 1 e (z. ald.)
Kasuarius, m. (maleisch kassoewari,
soewari) een naar den struis gelijkende vogel in 0. Indië.
Kat of katsehip, een driemast koop
Noorwegen en Zweden;-vardijschp,nz.
eene soort van klein vaartuig, tot lichter
in de havens gebruikt ; een voorm. stormtuig, eene s t o rm k a t, om de muren te beuken ; een hoog opgeworpen werk op de bolwerken of op de c o u r t i n e s van eene vesting ; een klein werpanker, ter vermeerde-
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ring van de kracht van het groote ; —

kat zonder oorera, eene soort van ronde
barken, die den oorlogschepen m u n i tie
toevoeren.
Kat, z. ka tt.
katá –, of voor klinkletters en de h
kat –, gr. voorzetsel in vele samenstellingen, beteekent oorspr. : af, beneden, afwaarts,
en drukt dan in 't alg. beweging, of richting op een doel, betrekking, overeenkomst,
enz uit.
Katabasion, n. gr. (v. kata-bainein,
afwaarts gaan) eig. een nederwaartsvoerende
weg, de ingang tot een onderaarsch hol;
in de grieksche kerken de plaats onder het
altaar, waar de reliquien bewaard worden.
Katachrésis of katachréze, f. gr.
eig. in 't algemeen : gebruik, dan misbruik)
Log. een onjuist gebruik van een bijvoegelijk
woord, dat met het begrip van het hoofdwoord niet bestaanbaar is, d. i. geen beeld
kan vormen, een misslag tegen de redekunde,
b. v. een verwelkend licht, luide tranen, enz.;
ook een oneigentlijk in plaats van het eigen
woord, b. v. vliegen voor hard loopes ; men
kan er ook toe brengen uitdrukkingen als:
koudvuur, bitterzoet, gouden hoofdijzer, enz.;
— katachréstisch, adj. misbruikt, oneigentlijk gebruikt, gedwongen.
katadióptrisch, adj. gr. (vgl. di0 p t e r) het geen eene vergrooting of schijnba
beschouwde voor -renadbijgvhet
veroorzaakt, zoowel door breking der-werp
lichtstralen in glazen, als door terugkaatsing van spiegels.
Katafálk, m. (it. cataFalco, fr. catafalque, provene. cadafale, samengetr. uit het
roman. catar r bezien, v. 't lat. captare, zoeken te bereiken (n. I. met de oogen), en 't
it. falco voor Aalco, stellaadje, v. 't oud
palcho, balka, de balk) de verhe--hogd.
venheid, waarop de doodkist van eenen gestorvene van hangen rang in eene kerk of
ander gebouw wordt ten toon gesteld, met
wapens, ridderorden, zinnebeelden en bij
versierd, een rouwtooneel, lijkstoel.-schriften
Katágma, n. gr. (van kat -ágnymi, ik
verbreek) Chir. de breuk, beenbreuk, beenderbreuk — katagmátisch, adj. tot
genezing der beenderbreuken dienstig; -katagmatika, n. pl. middelen, die tot
genezing van beenderbreuken noodzakelijk
zijn.
Katagraphologie,f. gr. (van katagráphein, schriftelijk aanduiden) de leer van het
voorschrijven der geneesmiddelen.
Katakasmus, m. gr. (van akádzein,
steken) Chir het koppenzetten, vgl. scar i
-ficern.
Katakauma, n. of katakausis, f.
gr. (vgl. k a u s i s) Med. diepe verbranding;
— katakaustiek, z. oud. d i a k a u s t i e k.
Kataklásis, f. gr. (van kláein, breken) de beenverbrijzeling; ook de kramp
sluiting der oogleden.
-achtige
Kataklysma, n. gr. (van kata-kly;

KATAKOMBEN
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---

dzein, overstroomen, bespoelen) het darmbad,
klisteer (z. aid.) — kataklysmus,
m. het dropbad, de overstrooming.
;

Katakómben, f. pl. (it. sing .

cata -

comba, fr. pl. catacombes, waarsch. ontstaan

uit het gr. katá. (z. aid.) en kymb uit
holte) onderaardsche gangen te Rome-holing,
en Napels met spelonken, gewelven en groev e n, de begraafplaatsen der Ouden ; de k atakomben van Parijs dienen tot bewaarplaats der doodsbeenderen, voortkomende
van bet opruimen der kerkhoven.
Katakustiek (vgl. a k u s t i e k), ook
kataphoniek (vgl. p h o n i e k) f. gr. de
leer van den tiv eêrklank of echo.
Katalékten, pl. gr. (van kata-légein,
uitkiezen, lezen) verzamelde oude stukken
of fragmenten, onvolledige overblijfsels van
oude werken.
Kataléktikos, ni. gr. (van kata - légein,
ophouden, eindigen) Poet. eene gr. en lat.
versmaat, welker laatste versvoet ééne lettergreep, soms twee, te kort is, in tegen
i k o s, die geene let--overst.ank1
tergreep te veel of te weinig heeft, en b yperkatalektikos, die op het einde eene
lettergreep te veel heeft; ontbrak er een
geheele voet, dan werd zulk een vers bra.

ebakatalektikos geheeten; -- katalékti.sch, adj. onvolledig, afgebroken ; —
kataléxis, f . de sluiting van een vers vuór
de geheele voleinding van den rh` thmischen
gang.
-

Katalepsie of katalépsis, f. gr.
(katál? ps is, eig. liet vatten, grijpen ; de ziek

zinvang, eene geheele-teanvl)Md.
onderdrukking en opheffing van alle gewaarwordingen en willekeurige bewegingen,
terwijl ook het bewustzijn verloren is; eene
wasachtige buigzaamheid der ledematen
maakt er een kenmerkend teeken van uit;
Rhet. eene tikuur, door welke men uit
eenig voorstel, nagenoeg met de zelfde woorden, een geheel ander besluit opmaakt, dan
daarmede bedoeld wordt.
Katalógus, m. gr. (katálogos, van kata-légein, opnoemen, optellen) eene optelling
of lijst van meubelen, schilderijen, kunstwerken, boeken, inz. van de laatsten als
zij opentlijk verkocht worden, een r egister.
katalótisch ,adj. gr. (van kat - aloán, ver
verbrijzelend, nederdrukkend;-brijzeln)g.
Chir. geschikt om likteekenen te doen ver

-dwijne,lktvrd.

Katálpa (f. uit de taal van Carolina
in N.Amerika, waar C a t e s b y dit gewas
in 1726 ontdekte) de trompetboom.
Katalysis, f. gr (vgl. 1 y s i s) oplos
enkele doelen of van het geheele-singva
menschelijke ligchaarn ; — katalytisch,
adj. oplossend, tot de oplossing behoorende.
Katamáran, in eerre vlotboot in 0.

Indë.

Kataréniën, pl. gr. )katayn,%?rtia, van
mén, maand) Med. de maandelijksche zuivering der vrouwen ; — katameniaal,
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tot de maandstonden behoorende, daarmede
in verband staande.
kat'ánthrópon, gr. (van ánthrddpos,
de mensch) naar de vatbaarheid van het
menschelijk verstand, daarmede overeenkom
naar menschelijke wijze of voorstel -stig,
algemeen bevattelijk.
-lingswjze;

kat' antiphrásin, gr . bij tegenstel
-lingofdreatphsi(z.d),
het ironisch benoemen van eene zaak door
het tegendeel.
Katapásma, n. gr. (van kata-pássein,
bestrooijen) Chir. strooipoeder op wonden
en zweren.

Katapépsis, f. gr. (vgl. p e p s i s) de
volledige vertering ; — katapéptiseh ,
adj. daartoe behoorende of haar bevorderende.
Kataphoniek , f., z. k a t a k u s t i e k.
Kataphora, f. gr. (van kata-phérein,
naar onderen brengen) eig. het nedervallen,
nederzinken ; Med. de slaapzucht, diepe slaap,
doodslaap ; cataphora magnetica, de magnetische slaap ; — kataphórisch, adj.
met de slaapzucht behebd, de slaapzucht
veroorzakend.
Kataphrákt, m. gr. (kataphráktés,
van kata-phrássein, bepantseren) een borst
een harnasverband, verband-harns;Ci.
van gebroken ribben.
Kataplásma, n. gr. (van kata - plássein, bestrijken, besmeren) Chir. een weekmakende omslag, brijomslag, pap ; — ka-

taplasmeeren, pappen.
Katapléxis of kataplexie, f. gr.
(van kata-pl^ssein, nederslaan ; verschrikken)
Med. het verstijven van het menschelijk lig
beroerte ; ook het stompworden-chamdor
der tanden ; — katapléktiseh , ad).
daartoe geneigd, daaruit voortspruitend.
Katapólis, f. gr. de benedenstad, inz.
van Athenen, in tegensi. met de a k r o p o 1 i s.
Katapontísmus, m. gr. (katapontismós, van kata-pontid zein, in de zee doen
zinken, vgl. p o n t u s), verzinking in de zee,
het verdrinken als doodstraf.
Kataposis, f. gr. (van kata-pinein, doorslikken) liet verslinden, verzwelgen.
Katapsyxis, f. gr. (van kata-psychein,
afkoelen) Med. de koudwording, pijnlijke ver

; --- katapsyktisch, adj. door-kouding
koudwording ontstaan, koud geworden.
Kataptósis, f. gr. (vgl. p t o s i s) het
nedervallen ; Med z. v. a. e p i l e ps i e (z. aid.)
Katapult, f. (lat catahulta, gr. kata7péltPs) een oorlogswerptuig der Ouden, door
de Syriërs uitgevonden, waarmede men zeer
zware steenen in de belegerde steden wierp.
In Frankrijk had men nog katapulten
ten tijde van Ftendrik IV. ; later werden zij
geheel door de mortieren vervangen ; vgl.
ba 11 ista.

Katarákt,

beter

katarrhakt, m.

lat. (gr. katarrháktes m., lat. cataracta, f.)
hevige nederstorting, groote waterval, stroomval , b. v. die des Rijns bij Schaffhausen:
Med. de graauwe staar, eerre verduistering
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aanvangen) wat tot de - inleiding, voorbereiding eener wetenschap noodig is.
katarrhaal, adj. z. ond. k a t a r r h u s.
Katarrhéxis, f . gr. (vgl. r h e g m a,
enz.) eig. geweldig verscheuren; Med. een
hevige buikloop.
Katarrhus, m. (gr. katárrhoes, van
katarrh.7in, afvloeijen) zinking, verkoudheid,
eene ziekelijke prikkeling van het slijmvlies
der ademhalingswerktuigen ; -- katarrhaal, adj. zinkingachtig, uit verkoudheid

breek ; vgl. k at a g m a) het verbreken, de
breuk ; Med. eene beenderbreuk.
Katechésis of katechéze, f. gr.
katéchësis, van kat -Nchein, d. i. eig. tegen
dan onderwijzen, uit hoofde van-kline,
het naspreken der kinderen) een onderwijs
bij wijze van gesprek, in vragen en antwoor den; — kateeheet, m. een vraagleeraar, hij, die onderwijs, inz. in de geloofsleer, door vraag en antwoord heeft te geven ; — katechetenscholen, kweek scholen voor christelijke leeraars in de 3de
tot de 5de eeuw; — katechétisch, adj.
vraagsgewijs, in den vorm van gesprek onderwijzend ; gesprekswijze behandeld ; —
kateehetika, f. de vraagkunst of de
wetenschappelijke leer hoe een goed vraag
moet ingericht en géhouden wor--onderwijs

voortvloeijende ; -- katarrhale koorts,

dei, ; — kateehísmus, m. een vrage -

zinkingkoorts; — katarrheuma, n. een
slijmvloed -- katarrhosehesis, f. de
onderdrukking van eene zinking.

boek, onderwijs door vragen en antwoorden,
inz. in de geloofsleer en bijbelsche geschiedenis; — katechizeeren . zulk onder
vraag-onderwijs geven ; —-richtmedln,
kateehizátie (spr. t=ts) f. het vraag
onderricht; het leergesprek, inz. bij het
godsdienst-onderwijs, de kinderleering; —
kateehuménen, m. pl. de leerlingen,
die zulk onderwijs genieten, die van den
leeraar in de godsdienst worden onderricht,
geloofsleerlingen.

van het stelsel der kristallens, dat is van
de lens, van haar beursje en van het vocht
van M o r g a g n i. welke in een, of meer dezer deelen hare zitplaats kan hebben; —
kataráktisch, adj. tot de staar behoorende, door de staar aangedaan.

Katarktikon, n. gr. (van kat - árchein,

;

Katartisis, f. of katartismus, m.
(van kat -artidzein, inrichten) Chir. de herzetting eener breuk of ontwrichting ; —
katartísta, m. een werktuig daartoe.
Katasárka, n. gr. (van katá, en sari,
vleesch) Med. de huidwaterzucht, z. v. a.
anasarka.
Kataschásmus, m . gr. (van kata-schádzein, opscheuren, openrijten) Med. het koppenzetten.
Kataschésis, f. gr. (van kat-echein,
aanhouden) eig. het aanhouden, behouden ;
Med. goede krachtige ligchaamstoestand, het
tegengest. van kwaadsappigheid.
Kataskeuásis, f . gr., toebereiding, inrichting, herstelling, b. v. van eene plaats uit
een' oud' schrijver; —kataskeuást,m. (gr.
kataskeuastés) m. de hersteller, verbeteraar.
Kataskopion, n . gr. (v. kata - skopa^n,
beschouwen, uitvorschen) een wachtschip;
eene wacht tot bewaking der grenzen.
katastáltisch, adj. gr. (van katastéllein) ophouden, stuiten) Med. inhoudend,
terugdrijvend; — katastaltika, n. p1.
terugdrijvende, samentrekkende, inz. bloedstillende middelen.
Katastasis, f. gr. (vgl. stasis) Med.
bet staan blijven ; de blijvende ligchaamsgesteldheid, z. v. a. constitutie; — bij
de Ouden het 3de deel van een treurspel
waarin de ontknoping voorbereid wordt.
Kataster, z. kadaster
Katastróphe, f. gr. (katastrophé, d. i.
eig de ommekeer, van kata-strthein, omdraaijen, wenden) eene plotselinge verandering der dingen, inz. in het maatschappelijk
leven ; groote ongelukken, volksrampen, de
fortuinswending, de ontknoping, inz. eene
treurige ontknoping, gelijk die in het treurspel, de ongelukkige afloop eener zaak.

Katatasis, f. gr. (van kata-teinein, uit
uitzetting naar beneden;-zetn)Md.
ook Chic. het zetten van eene breuk.
Katáxis, f. gr. (v. kat-ágnymi, ik ver-

-

katechu – aarde (in 't cochin - chineesch
cdycau) z. areka.
Kategorie, f. gr. (katégaria, d. i. eig.
aangifte, gezegde, praedicaat, van katégoréin,
aangeven, beweren, ronduit verklaren) ieder
kenmerk van een oordeelsonderwerp; in engeren zin : het algemeene begrip, waaronder
eene zaak gedacht wordt, verstande- of denk
klasse of het vak ten gevolge der-vorm;de
indeeling van alle voorwerpen des denkens
in zekere klassen ; — kategóriseh, adj.
bepaald beslissend; onvoorwaardelijk, stellig,
ronduit, zonder omwegen ; -- de kategorische imperativus, het onvoor waardelijk gebod der rede, de zedelijke wet;
vgl. imperativus.

Katérn, z. quaterne.

Kat' exochén, gr . van exoché, uit
bij uitstekendheid, uitsluitenderwijs,-steking)
inzonderheid.
Kathseresis, f. gr. (van kathairk n,
wegnemen, verminderen, vernietigen) Med.
afstemming, verzwakking; doodbijting; —
kathaeretika, n. pi. sterk verzwakkende
middelen ; doodende, het leven storende middelen; bijtmiddelen.

Kathári, in . pl. (van bet gr. katharós,
rein, zedelijk rein, onbevlekt) eig. de reinen, sedert de 1Ide eeuw de naam van
vele secten, die wegens hunne manichaeïsche
leerstellingen door de r. kath kerk vervolgd
werden (sommigen willen van dit woord ons
k e t t e r afgeleid hebben) ; — Katharina,
verklw. Kaatje, vr.naam : eig. de reine,
de zedige; ingetogene ; — katharísmus,
m. taalzuivering, het ijveren voor taalzui-
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verheid, z. V. a. p u r i s m u s (z. ald.) ---

katholizeeren, rechtgeloovig maken, tot

kathársis, f. gr. Med. de afvoering, de

het katholisch geloof doen overgaan.
Kathypnie, f. gr. (vgl. h v p n o s) Med.
een diepe, vaste slaap.
Kati, katjes, z. kat.
Katinka, f. russ. verklw. voor C a t h arina, Kaatje.
Katki, katqui, katoenen weefsels uit
Surate.
Katóche, f. gr. (katoche, v. kat -échein,
aanhouden, vasthouden) eig. het vasthouden,
stuiten, overweldigen ; Méd. verstijving der
ledematen ; de vaste slaap met open oogen.
Katódon, ni . gr. (van odoes, odón, de
tand) eene in de benedenkaak getande wal
-vischort.
Katoen, n. (uit het it. cotone, fr. colon,
van het arab. Foton, boomwol) eene doorgaans met figuren bedrukte, dunne lichte
stof van boomwol.
Katokathartika, n. pl. gr. Med.
naar beneden reinigende middelen, z. k athartika.
katophónisch, adj. gr. (van 1átó,
afwaarts, en phone, stem) afwaarts- of naar
beneden klinkend.
Katopoden, ni. pl. gr. . kátó, afwaarts, en poes, gehit. podós, voet) N. H.
visschen met buikvinnen, buikvinnigen.
Katoptrika, f.gr. (van kat -optron, spiegel) ook a n a k a m p t i e k, f. de spiegelleer,
de leer van de wederkaatsende lichtstralen,
spiegel-perspectief; -- katóptriseh, adj.
den spiegel of de spiegelleer betreffende; —
katoptrische anamorphózen, verkeerd
geteekende beelden, die men in kegel -, rol
of zuilvormige spiegels moet zien, zullen zij
het ware beeld vertoonen ; — katoptromantie (spr. tie tsie) f. de voorzeg
uit spiegels, de spiegelwigchelarij.
-gin
katoterisch, adj. gr. (katóterikós, é,
ón) Med. afvoerende middelen
Katsj erif, z. h a t s j e r i f.
Katsjoe, z. v. a. caoutchouc ,en
gummi elasticum (z. aid.).
Katt, katti, katto, ir,. (maleisch en
javaansch lcati) een bijna in geheel Z. Azië,
ook op de Canarische eilanden, gebruikelijk
gewicht, bet honderdste gedeelte van een
pikol (z. ald.); — kati, als gewicht
voor edelsteenen 3 greinen.
Kattegat, n. deensch : benaming der
zee tusschen Jutland, Zweden en de deensche
eilanden.
Katten, eig. C h a t t e n, m. pl. een
dappere oudd. volksstam in bet tegenwoordige Hessen in Frankenland, van welken
de Batavieren afkomstig waren.
Kattos, m. eene lompgevormde, groote
siameesche zilvermunt 90 gl.
Katurs, pl., eene soort van oorlogschepen op Bantam.
kaukáziseh, adj. tot bet gebergte
K a u k á s u s in Azië behoorende, daarvan
afstammende ;— bet k a u k á z i s c h ras, de
blanke menschenstam, waartoe de bewoners

zuivering van het darmkanaal ; ook zedelijke reiniging, loutering, b. v. der hartstochten — kathartika, f. de louteringsleer, de geestelijke reinigingskunst ; — kathartika, n. pl. afvoerende, buikontlastende middelen ; — kathartine, f. de
nieuwelings ontdekte afvoeringsstof der jalappe en soortgelijke middelen ; — kathártiseh, adj. zuiverend, afvoerend.
Katheder, m. gr. (kathédra, f., dat is
in 't algemeen zetel, stoel ; lat. cathedra) de
leerstoel, redenaarsstoel, het spreekgestoelte;
weleer in de kerken de bijzondere stoel,
waarin de bisschop gedurende de dienst
plaats nam ; — kathedrale kerk, eene
bisschoppelijke kerk of domkerk, wegens het
daarin voorhanden bisschoppelijk gestoelte ;
in Duitschland heet zulk eene kerk ook
m u n s t e r — kathedratieum, n. het
leergeld op hooge scholen, de collegie-gelden.
Kathegeet, m. gr. (van kathegéisthai,
aanvoeren) een leidsman, leeraar.
Katheter, f. gr. (kathétér, van kathiémi, ik laat neder) Chir. eerre naar den loop
des piswegs gevormde min of meer• dikke,
uit zilver of buigbaar hars vervaardigde
buis, dienende tot aftapping van de urine
uit de blaas, een pisaftapper; — katheterizeeren, de pis met zulk een buisje
aftappen ; -- katheterismus, ni. de aftapping van de pis met de catheter.
Kathétus, m. gr. (van gelijke afstamming als het vorige woord) Arch. eene loodlijn, die door het midden van bet slakkenoog
van het ionische kapiteel gaat, loodrechte
lijn van doorsnede; Geom. de loodlijn, die
;

;

op eerre andere lijn of op een vlak valt;
--- kathéten,m. pl. de beide zijden om den

rechten hoek eens rechthoekiger driehoeks;
-- kathétometer, m. een hoekmeter.
kathólisch of katholiek, adj. gr.
(kathólikós, é, ón, v. kátholos, geheel, gezamentlijk, samengesteld uit katá, z. ald.,
en hólos, geheel, ongedeeld) algemeen, van
die boeken des N T. gebruikelijk, welke
aan geene bijzondere gemeente zijn gericht;
algemeen geloovig, der roomsche kerk toegedaan, pauselijk; — Kathólische Majesteit, titel der koningen van Spanje ; -katholiek, m. een algemeen geloovige,
een christen, die zijn kerkgeloof voor alge
geldend en verplichtend houdt en (voor-men
zoo verre hij van 't roomsch- katholiek geloof
is) den paus als het opperhoofd der kerk
erkent; — katholicísmus, n. het algemeen geloof, het roomsch- katholiek geloof;
— katholiciteit, f. algemeenheid, recht
katholieke kerk ; ---gelovihdr.
katholikon of eatholicum, n. iets
algemeens, inz. een algemeen woordenboek;
een algemeen geneesmiddel, dat tegen alle
kwalen dienstig moet heeten, z. v. a. u n i
— kathólikome--verslmdicjn
ter, m. een almeter, algemeenmeter ; -;

-
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van voorliggend Azië en de Europeanen behooren.
Kaulëdon, n. gr. d. i. eig. stengel
kaulós, stengel) Chir. eene dwarse-achtig,vn
beenderbreuk.
Kauma, n. gr. (van kaiein, branden)
brand, hitte; Med. eene heete koorts.)
Kauri, m. eig. slangenkopje ; schelp
ook simbipoeri en kondaga,-munt,
eene soort van kleine, witte porseleinschel den, inz. op de Maldivische eilanden, enz.,
die door de Negers en indische volkeren als
klein geld of pasmunt gebruikt worden.
kauseher, z koscher.
Kausis, f. gr. (van kaiein, branden) het
branden, de verrichting van het branden ;
— kaustiseb, adj. invretend, bijtend,
brandend, scherp; hekelend ; — kaustika,
n. pl., ets- of bijtmiddelen, brandende, invretende middelen ; de etskunst ; — kaustiCiteit, f. de brandkracht, het etsend, invretend vermogen ; oneig. de bijtende spotzucht; — kauterium, n. een brand- of
bijtmiddel; ook het brandijzer, brandmerk ijzer; — cauterium- actuiile, het dadelijke
brandmiddel, het gloeijende ijzer; C. dynamicum, een bijtmiddel; e. potentifle, het ver
brandmiddel; — kauterizeeren,-mogend
barb.lat., etsen, branden, uitbranden, doodbranden ; — kauterizatie (spr. tie=tsie)
f. de 'verrichting van het branden of etsen,
het uitbranden, doodbranden, b. v. van holle.
tanden, ook het zetten eener fontanel en de
daardoor voortgebrachte werking.

Kaválje, n. (van het lat. caballus, it.
caballo, paard) eig. een oud paard, knol;

ieder oud, vervallen, rompslompig ding.
Kavássen, nl. pl. turksehe gendarmes.
Kaveer of kabeer, z. v. a. kabir.
Kaveling, f. (van kavel, lot, afgeperkt deel) het deel, aandeel,; verscheidene
stukken, die te samen geveild worden, partij,
verkoopsafdeeling.
Kaviaar, m. tataarsch (fr. caviar, sp.
cabiar, cabial, it. caviale, nw.gr. chabidri,
turksch havïár; russ. ikrá) steurkuit, ingezouten kuit van den steur en eenige andere
visscben, enz. uit de Wolga en de Kaspische zee, eene russ. lekkernij.
Kawa of kava, f. polynezisch (kawa,
kaua, dat in de taal der Nieuw -Zeelanders
ook bitter, sterk, van geestrijke dranken,
stinkend, enz. beduidt) eene soort van peperstruik (piper excelsum), inz. de wortel
daarvan en de daaruit bereid wordende bedwelmende drank.
Kawaen, k a h u a n e, f. karetschildpad,
z. carette.
Kawi –taal, de oude geschrevene taal
op het eiland Java, eig. dichtertaal (v. 't
sanskr. kawi, dichter, en dit v. kan, schil deren, beschrijven).
Kaxa, m. eene ind. munt van lood met
een gat in 't midden, om ze aan te rijgen.
Kaxon, m. een gewicht van 50 centenaars in de bergwerken van Z.Amerika.

—

KELPY.
Kazan, z. K a s a n.
Kazawáika, f. slay. een korte, wijde

dames-overrok met mouwen, zonder lijf.
Kázimir 1) or kazemir, n. (fr.
casimir, it. en sp. casimire, eng. casimere,
casseinere, kerseymere, v. 't sanskr. kacm"zrd,
uit Kasjemir of Kaschmir [kacmira]
komende) eene licht gekeperde wollen stof,
eene soort van halfaken.
Kázimir 2), m. russ. mansn. (van kasátj,
toonen, en mir, vrede) : vredebrenger, vredestichter.
Kazine, f. perz. en turk. (khazineh,
schat, arab. khizanéh, van khazana, in eene
schuur, enz. verzamelen) de schat van den
Grooten Heer.
Kebes, pl. turksche wollen beddedekens.
Keblah of K i b l a h, arab. (kiblah, in
't algemeen de streek, die tegenover eene
andere ligt, inz. zuiden, van kabala, tegenover liggen), de richting naar Mekka, werwaarts de Muhamedanen bij het gebed het
gezicht wenden ; ook de in die richting geplaatste kast voor den Koran in elke moskee;
een zwarte, in zilver gevatte steen, ook
b r a k t a n geheeten.
Kedis, fijn wit linnen in het Oosten.
Keel, n. eng. (spr. kiel), eene steenkolenmaat van 2 0 ton. (In de wapenkunde
beteekent keel als nederl. adj. z. v. a. rood.)
Keep–sake, m. eng. (spr. kíepseek;
V. keep, behouden, bewaren, en sake, zaak)
een geschenk tot aandenken, een a l b u m
of souvenir; eene verzameling van let-

terkundige stukken, van plaatwerk ; een mode-almagak.
Keffekil of k i 11 k e f f i, m. turk. meerschuim, eene wit-geelachtige talkaarde in
Azië, inz. in Natolië, dia tot pijpekoppen
gesneden en gevormd wordt.
Keimélion, n. gr., pl. Keimelia,
een kostbaar stuk, een kunstwerk, eene
kostbaarheid, een kleinood, dat men bewaart
(vgl. cimel iën).
Kekhenemalo, n. eene harsige, groen
gom uit Amerika en van het eiland Cey--achtige
lon, in de genees en schilderkunst gebruikt.
Kellner, m. hoogd. (van heller, kelder),
keldermeester ; bediende in herbergen, logementen, enz., bij ons doorgaans j a n geheeten.
Kelologie, f. gr. (van kélé, breuk)
Med. de leer der breuken, breukleer; —
kelotomie, gew. c e 1 o to m i e, f. (v. kPlé
en témnein, snijden) de breuksnijding, thans
alleen bij de beklemming in het werk gesteld.
Kelp, n. eng. (waarsch. arab.; vgl. k al i,
en 't arab. kelb, rein ; merg, sap) aschzout
uit verbrande zeeplanten, z. soda.
Kelpy of kelpie, m. schotsch (mis
cealg, aanlokken, mis -schienv.'tgalr
verleiden, of v. teal, dood ; vrucht--leidn,
baarheid; profetie) een watergeest, stroomgeest, vaak in de gedaante van een wit
paard, die den dood van iemand, die in 't
water zal omkomen, vooraf aankondigt of
wel hem zelven in de diepte trekt.

Kelt, m. (oudgael. en iersch cealt, kleeding, enz.) eene schotsche grove wollen stof.
Kelten, zie C e l t e n.
Kemeas, gebloemd taf uit O.Indlë.
Kernel, m., z. kameel; -- kemeldier, k e m e l g e i t, de angorische geit, van
A n g ó r a of A n g u r i, stad en gebied in
Natolië of Klein -Azië, een dier met lang,
zijdeachtig baar (angora-haar), dat het
beste zoogenaamde k e m e 1 s g a re n oplevert.
Kenangie, f. gr. (van kenós, ledig, en
ángos, vat) Med. ledigheid der vaten.
Kenehrias, f. gr. (van kénchros, gierst)
Med. de gierstachtige vlechtuitslag ; — kenchrieten of kenchroïeten, m. pl. gr.,
gierst- of kuitsteenen, steenen, die uit korreis gelijk die van gierst of vischkuit bestaan.
Kendalgreen, n. eng. (spr. kéndelgrien) groen laken, dat te Kendal in Westmoreland wordt vervaardigd.
Kenna, z. v. a. a 1 ka nn a.
Kenósis, f. gr. (v. kenoen, ledigen, v.
kenós, ledig) Med. ontlasting van eenig vocht,
ontlediging -- kenc tisch, adj. door ontlasting ontstaan ; — kenotaphum, z.
cenot--.
Kephaleea, kephalalgie, enz., z.
e e ph—.
Kerake, z. k a r a k e.
Kerameutika, f. gr. (v. kérámos,
leem, kerameeiein, aardewerk maken) de
pottebakkerskunst — keramographie
of keramographika, f. gr. de leem of tegelschilderkunst , het schilderen op
vazen in 't oude Griekenland , inz. te
Athenen.
Keraphylliet of keratophylliet,
m. gr. (van kéras, hoorn) Min. hoornblende ;
— keratektomie, f. Med. het uitsnijden
van het hoornvlies; -- keratiasis, f. een
boornachtig uitwas des ligchaams, het uit
hoornen ; — keratine, f de-groeijnd
hoornstof; — Log. eene bedriegelijke sluit
gevolgtrekking — ke--red,sophitc
ratitis, .f. Med. de ontsteking van bet
hoornvlies — keratoeéle, f. de hoorn
; — keratoglóssus, m. Anat.-vliesbruk
de hoorntongspier, een gedeelte van de tongbeen-tongspier, dat van het groote tongbeensboorntje naar de tong loopt — keratoïden, pl. boornachtige versteeningen;
— keratolíthen, m. pl. versteende hoornen; — keratonyxis, f. de doorsteking
van het hoornvlies om de staar te verbrijzelen ; -- keratopharyngeus, m. een
gedeelte van de middelste samensnoerende
spier van het keelgat — keratophyten, pl. versteende hoornkoralen, afdruksels
van hoornachtige zeeplanten ; — kerato—
toom, n. Chir. een werktuig ter doorsteking of doorsnijding van het hoornvlies ; —
keratomie, liever keratotomie, f. de
hoornvliessnede.
Keraunia, n. pi. gr. (van keraunós, donderslag) bliksem -, donderstenen ; — keraunometer, m. dondernieter ; — ke;

;

;

;

;

;
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raunoskopie, f. de wigcbelarij uit den
donder of het onweder; — keraunoskopium, n. de plaats tot waarneming des
bliksems; de dondermachine op schouwtooneelen.
Kerberos, m. gr., z. v. a. Cerberus,
z. ald.
Kerchnásmus, m. gr. (kerchnasrnós,
van kerchnae-in, ruw maken)Med. giertsuitslag,
doorgaans met asthenische koorts verbonden.
Kéres, f. pl. gr. Myth. de doodsgodinnen, noodlotsgodinnen, die inz. een geweld
dood aanbrengen ; ook in 't algemeen-daigen
ongeluksgodinnen.
Kermes, m. arab.-perz. (karmas, kermes, kirmis, V. 't sanskr. krimi-dsja, van
wormeg voortgekomen, v. Krimi, perz. kiem,
de worm, en dsja, geteeld, v. asjan, telen,
voortbrengen) in den handel ook kernnes of seharlakenbeziën, purperkorrels,
scharlakenluizen (cocci illicis), eene soort
van schildluizen in Zuid- Europa, welker bes
eihulsels of maskers, die naar uit -vormige
wortels en den bast der ge--wasenopd
wassen gelijken, waarom men ze weleer
plantaardige kermes heette, ingezameld en tot verschillende roode kleuren, inz.
tot karmozijnrood (arab. kirmasi), lil a
en couleur de puce, ook in de apotheken totde kermes-siroop en het alkerm e s-k o n f ij t gebruikt worden ;— mineralisch kermes, z. k a r t h u i z e r p o ede r.
Kermis, pl. oostindische zak- of neus
-doekn.
Kerographie, f. gr. (van kérós, was)
wasschilderwerk ; — keroïdiseh, adj.
wasachtig — keromantïe (spr. t ts),
f. de waarzeggerij uit was ; — keroplastiek, f. de wasboetseerkunst, de kunst om
wassen beelden of voorwerpen te maken.
Kerréna, f. eene trompet der Indianen.
Kern, n. de knods als wapen der Kaffers.
Kersey of kirsey, eng., z. karsaai;
— kerseymir, n. eng., voor k a z 1 m i r 1)
Kerstenen , kersfeest, enz. , z.
christen, enz.
Keryktiek, f. gr. (van kkryx, de heraut, kernssein, uitroepen, luide verkondigen) de predikkunst.
Kesehíta, m. hebr. eene oudjoodsche
munt, een obolus.
Keseph, m. eene oude munt in Judea
en Egypte; de groote keseph was
100, de kleine keseph — 4 drachmen (z. ald.)
Keys, m. (spr. kees) ceylonsche kiezel,
inz. harde en heldere bergkristallen;
Keyss is ook de eng. benaming der riffen,
klippen en eilandjes langs de kusten van
Centraal Amerika en in de W. Indiën, verbasterd van 't spaansche ca y s.
Khabir, m. arab. (v. khabara, weten,
kennen) een leidsman der reizigers door de
woestijn.
Khakhán, m. tataarsch (vgl. k b a n)
;
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de khan der khans, titel der mongoolsche
vorsten.
Khalif, m. arab. (chalï fah, van chala fa,
navolgen) de navolger, plaatsbekleeder, n. 1.
van Muliamed, een titel van den turkschen
keizer of sultan der Osmanen, als opper
khalifaat, n.-hofderMuamn;het stadhouderschap; het rijk der opvolgers
van Muhamed.
Khamar, z. ghamar.
Khamsin, m. een heete wind uit de
zandwoestijn in Egypte
Khan, m. 1) tataarsch en turksch, een
vorst of opperhoofd der Tataren, een tata renvorst : ) perz. (in 't alg. buis), eene
openbare herberg in het oosten, z. han ;
— khanaat, n. bet gebied van eenen
Tataren-vorst.
Khasseki sultane, z. c h a s s e k i.
Khatib, m. (arab. v. chataba, prediken)
de prediker.
Khaziné, f. perz. (khazineh, schat, arab.
khizaneh; vgl. hasna, hasne) de schat van
den sultan; — khazinedar--aga, de
grootschatmeester des sultans (vaak misvormd tot gesander-aga).
Khetris, z. radsjapoeten.
Khilat, z. c h i l a t.
Khivas, m. een oostindisch gewicht v.
ongeveer 800 (oude) ponden.
Khotbah of khoetbeh, n. arab.
(vgl. k h a t i b) predikatie en gebed der muhamedanen ter verheerlijking van God en
Muhamed, ook van den sultan of van regeerende vorsten in 't algemeen.
Kiafir, m., p1. kuffar of kefern,
turk. (z. v. a. arab. kdfir, z. kaffers) ketters, ongeloovigen, inz. een schimpnaam voor
de Christenen.
Kiatib, m. turk. -arab. (v. 't arab. kataba, schrijven) de schrijver.
Kiaya, z. k i h a j a.
Kibítke, f. russ. (kibítka, v. 't arab.
koebbat, gewelf, tent, zonnescherm) een mattenbekleedsel over wagens, enz., eene tent
uit dierenhuiden bij de Tataren en Kalmukken; een licht russisch rijtuig met 4 wielen.
Kiblah, z. k e b l a h.
Kiháj a kiahiá of kiaya, m. een
turksch plaatsvervanger , zaakwaarnemer
(agent); — kihája—beg, m. de turksche
minister van binnenlandsche zaken.
Kil, f. een diep, naauw water, eene
diepte tusschen twee droogten, stroomkuil.
Kila, eene korenmaat in Slavonië, omtrent 1!s7 liter.
Kilardsji-basji, m. (v. kilardsji, keldermeester, kilar, kelder) de opperkelder meester van den turkschen keizer, of oppertoeziener over den kelder.
Kilare, z. are.
Kilderkín, m. eene eng. maat voor
vloeistoffen, een vaatje = 16 gallons of onveer 72,6 9 liter.
Kilimi, p1. turk. grove tapijten uit de
Ukraine.

— KIOSK.
Killdevil, in. eng. (spr. kildiv'1) een
plat woord voor den frisschen, brandig smakenden rum; — killpriest, m. de portwijn.
Killkef, z. keffeki1.
Killo, m. eene korenmaat in Smyrna
ruim 40 liter.
kilo- (van het gr. chilioi, duizend), in
de samenge.st. benamingen der fransche maten en gewichten beteekent: duizend, b. v.
kilogramme, z. gramme ; — kiloliter, z. 1 i t e r — kilometer, z. meter; -- kilostère, z. stère.
Kilt, ni. schotsch (vgl. k e 1 t) het schort
of korte rokje, dat de Bergschotten in plaats
van broek dragen.
Kimbren, z. C i m b r e n.
Kin, n. een chineesch houten snaarspeeltuig; ook een chineesch gewicht.
Kina, f. of kinabast, m. de koortsbast of peruviaansche bast van den kinaboom
in Z.Amerika, een der gewichtigste genees
tegen de koorts. De k i n a w o r--mideln
t e l komt niet van dien boom, maar van een
geheel ander gewas, kina-s m i 1 a x, in Perzië, China, enz. — quinine, f. (van het
sp. quína, van kina) de uit den kinabast
afgezonderde grondstof, een eigen alkaloïde,
in den kinabast vervat.
Kindak, eene katoenen stof in Rusland.
Kindsis, f. gr. (van kink n, bewegen,
de beweging — kinesiatriek, f. (van
kinesis en iatrikk, geneeskunst) of gym n astische geneeswijze, de genezing of
behandeling door geregelde ligchaamsbewegingen ; — kinesiometrie, f. de bewegingsmeetkunst ; — kinetika, f. de leer
der beweging, bewegingskunst; -- kinetische kunsten, z. v. a. mimische
kunsten, z. ald.
King, een speeltuig in China.
Kingam, n. eene oostind. fijne katoenen stof, gew. gin g a m, g i n g g a rn (z. ald.)
geheeten.
Kings, pl. de vijf oudste en heiligste
boeken der Chineezen.
Kings-bench, n. eng. (spr. — bentsj),
eig. koningsbank ; het opperhofgerecht, een
hoog gerechtshof te Londen (vgl. queensbench), ook eene gevangenis voor schuldenaars.
Kinishemski, russisch lijnwaad voor
servetten, dat veel van Petersburg wordt
uitgevoerd.
Kinnetje, Bene oude ned. inhoudsmaat
voor bier 38,88 liter, voor kalk en cement = 13,17 liter, voor de biksteenmaat
7,9 6 -- liter.
Kinsa, m. de bestendige agent van den
grootvezier aan het turksche hof.
Kionopháranx, f. gr. (v. kión, vgl.
cion, eig. zuil ; het lelletje der keel, de
huig, en pháranx, kloof, groeve) Med. de
splijting der huig; -- kionoptosis, f.
de doorzakking der huig —kionorrhaphie, f. de huignaad.
Kiosk, m. turk. (kioesjk, kiczs/k, v. 't
;

;

;

;

KIP

-

perz. koesjk) een turksch tuinhuis, zomerbuis of paviljoen op palen.
Kip, n. een tingewicht op Malakka, ongeveer = 18 1 kilo.
Kippers en Wippers, in de 1 'ide
eeuw de muntheren, die het goede geld insmolten en daarvoor ander van minder gehalte sloegen ; de wisselaars, die het geld
snoeiden en zoo uitgaven (van K i p p e n,
hesnoeijen, en wippen, wegen); in de muntkunde beet de td der slechte munten tot
1661: de tijd der kippersen wippers.
Kiraggi, in. een turksche trein- of
karavaanvoerder.
Kirdar—aga, m. de manteldiager van
den turkschen keizer.
Kireh of kiree, in. (van het poolsch
kiereia) een lange peismantel met afhangende mouwen voor mannen.
KirgIzen of Kirgis—Kaisaken, m.
p1. naam der Steppen-Kozakken in de kir
gizische steppe tusschen den Oeral en Irtiscli (waarschijnlijk naar den stichter hunncr horde benoemd).
Kirsey, z. kerse.
Kis, p1. de gesnedenen in den harem.
Kiseh of kizeh, m. (perz. k)seh, geid
beurs) eene turksche goudheurs van 15,000
dukaten, waarmede de sultan zijne gunstelingen pleegt te beloonen.
Kishoe, turk., sorbet (z. ald.) van kokosmelk.
Kislar-aga, in. turk. (v. kis, p1. kis
het meisje, de jonge vrouw; vgl. aga)-lar,
eig. de meisjesopzichter; de opziener der
zwarte gesnedenen aan het turksche hof;
oppertoeziener des harems van den turkschen keizer.
Kisloz, m. eene turksche graanmaat,
omtrent = 18 liter.
Kismeth, m. turk. het noodlot bij de
Turken.
Kissmis, oostindisch katoen.
Kitáb, m. arab. (ktâb, v. kataba) schrijven ; vgl. k i a t I b) schrift, boek ; het boek
bij uitstekendheid, de koran (z. aId.)
Kitai (v. t arab. khaldï, het noordelijke
China)eene chineesche zijden of katoenen stof;
in Bobemen en de Lausitz, ongebleekt fijn
katoen ; - kitaika, f. russ. eene chineesche katoenen stof.
Kits, f. (eng. ketch, fr. caiche, quaiclie),
een vaartuig of jacht met I masten en een
galjoen ; ook een driemast-galjoot ; een bombardeerschip.
Kioeptar, m. (v. h. turk. /uioe, arab.
perz. keet, kruik) de schenker des turksclien
keizers.
Kivik, n. een klein russ. vaartuig op
de rivieren, met LI riemen.
Kiwi, m. de woudstruis, een eerst sedert 1812 bekende, zeer zeldzame nieuwhollandsche vogel, wiens geslacht op het punt
is van uit te sterven. Hij draagt zijnen
naam naar 't geluid, dat hij geeft.
Kizeh, z. kiseh.
-

'
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Klaas, mansn. ontstaan uit Nikolaas,
Klafter, in. hoogd. een va d e in of 6 voet.
Klant, kalant, z. chaland.

Klavier, z. clavier, ond. davis.
Kleanka, f. russ. kleinka, v. klei, lijm)
russisch voeringlinnen.

KiedonIsmus, ii. gr. (van kliddn, gerucht) het waarzeggen uit plotseling geruiseh.
Kleidagra, ii. gr. (van kleis, genit.
kleithis, sleutel, sleutelbeen) Med. de halsen sleutelbeensjicht ; - kleidomantie
(spr. t=ts), f. de vaarzeggerij uit sleutels.
Klematis, F. gr. (klknatis, verklw. v.
kikma, spruit, jonge tak) Bot. eene slingerplant : wilde wijnstok, duivelsgaren.
Klematïtis, f. gr. Bot. de meelbloem.
Kleopatra, f. gr. vr.naarn.: woordelijk
des vaders roem.
Klephten, z. klepten.
Klepseleeum, n. gr. (van kléptein, stelen, in 't algemeen iets heimelijk of ter
sluik doen ; wegens de trapsgewijze en onmerkbare toevloeij ing) eene lamp, waarin
even zooveel olie toevloeit, als dooi' de vlam
verteerd wordt;
klepsdra, r. ( van
1idör, water) een wateruurwerk der Ouden,
bestaande in een naauwhalzig vat op de
wijze onzer zandloopers; - klepten of
klephten, im p1. gr. (klépt'ds, de dief)
eig. rooverhoofdlieden ; krjgsaanvoerders in
het nieuwere Griekenland ; - kleptisch,
adj. diefachtig, ter sluik, als een spitsboef.
Klerk, z. clerc.
Klerus, of lat. c I e 1' U 5, 1fl. (van het
gr. kl?ros, het lot, toegedeelde erfgoed ; van
daar de uitgelezene, bijzonder bevoorrechte
stand), de klerezie of geestelijkheid, de
gezamentlijke geestelijken eener plaats ; ook
--

de priesters- of leeraarsstand, het priestei--

schap; ook de benaming der Jansenisten (z,
aid.), eig. Roomsch -Katholieken der oude bisschoppelijke kierezie; - klerkus, m.
een geestelijke, priester, schriftgeieerde ; clericus clericurn non dectrnat, de eene geesteHjke neemt geene tienden van den anderen;
- klerika, f., z. v. a. t o n s u u r ( z. aid.);
- klerikaal, adj. geestelijk, den geestelijken stand betreffende, dien toebehoorende;
- klerikaat, n. de geestelijke stand;
- klerogame, f. het priesterlijk huwe
lijk ; - klerokratie (spr. t=ts), f. le
priesterheerschappij ;-- kieromantïe (spr.
tts), f. de waarzeggerij door het lot of
uit eenige opgegeven getallen.
Kleuder, m. een gewicht in Hessenland,=
centenaar.
Klima, gr. (eig. de neiging, inz. der
aarde tot de poten, dan de naar den graad
dier neiging zich richtende warmte of weêrs
van klinein, buigen, neigen),-gestldhi,
klimaat, n. (Ir. climat), tie hemelstreek
aarclstreek, inch tstreek, luchtgesteldheid, gewest, vgl. zone; --- klimótisch, adj.
naar de aard- of henìelstreek ; -- klimatologie, f. de leer der hemeistreken, de
Itichtgesteidheid ; - klimatológisch,
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adj. de hemelstreken betreffende of daartoe
behoorende.
Klimax, f. gr. (v. klínein, buigen, neigen) eig. de ladder, trap ; van daar eene
trapswijze opklimming, inz. Log. de klimming of versterking der uitdrukkingen in
eene rede ; vgl. g r a d0 t i e; — klimaktériseh, adj. trapsgewijs, wat eene helling
of eenen trap maakt; het k l i m a k t e r i
jaar of annus climactericus, een trap--sche
jaar, klimmend jaar, d. i. ieder zevende
jaar des menschelijken levens, in het welk
men meende, dat er eene merkelijke verandering in het ligchaam voorviel.
klinisch, adj. gr. (van kliné, leger, bed)
wat tot een bed en bedlegerige zieken betrekking heeft ; bedlegerig, krank ; — kli nisehe les, eene les, welke in een hospitaal bij het bed der zieken gegeven wordt;

— klinische geneeskunde, die, welke
zich bezig houdt met de behandeling der
ziekten, in het bijzonder beschouwd; —

klinikum, of lat. clinicum, n. of klinische school, school, waar men de
ziekten of de zieken zelven leert kennen,
ook in 't algemeen eene instelling of inrichting tot behandeling van bedlegerige zieken ;
-- klinoïdisch worden genoemd vier
uitsteeksels, welke aan de bovenste oppervlakte van het ligchaam des wiggebeens voorkomen en die men. niet de vier kolommen
van een bed vergeleken heeft, bedvormig,
zadelachtig ; — klinologie, f. de leer
van de beste gesteldheid en inrichting der
ziekbedden; — klinotechniek, f. de
kunst om krankbedden naar eisch in te
richten.
Klinkét, n. (fr. cliquet, oorspr van
klink, klinken) eene klink; eene kleine
deur in eene grootere, een poortdeurtje.
Klinométer, n . gr. (van klinein, neigen,
hellen) een hellingmeter, een werktuig ter
bepaling van de ligging der beddingen en
ertsaderen in de bergen.
Klio, f, gr. (Kleió) eene der negen Muzen.
Klipdas, m. eene soort van groote muis
aan de Kaap, in Abyssinië, enz.

Klipperschip, n., klipper, m. (eng.
clipper, eig. afsnijder, doorsnijder, v. clip,
afsnijden) eene in N.Amerika opgekomen soort
van zeer snelzeilende koopvaardijschepen, die
het water als 't ware doorsnijden.
Kliseométer of onregelm . klisiométer, m. gr. (van klisis, buiging, neiging,
V. klínein, buigen, hellen) Med. een bekkenmeter, een werktuig ter meting van het
vrouwelijke bekken, uitgevonden door S t e i n.
Klisteer, klysteer (gr. klystFr, van
kl^dzein, spoelen, enz.), ook klysma (z. ald.)
Klitoris, f. gr. de kittelaar, de vrouwelijke roede, een gedeelte der vrouwelijke
schaamdeelen ; — klitorísmus, n. eene

ziekelijke opzwelling van de klitoris; —
klitoritis, f. ontsteking daarvan.
kloniseh, adj. gr. (van klónos, hevige,
verwarde beweging, klonein, hevig bewegen,

—

KNISSOREGMIE.
schudden) Med. stuiptrekkend, krampachtig
bewogen.
Klothílde of C 1 o t i 1 d e, oudd. vr.naam
(oudhoogd. chlothilt, chlotichilda, van chlod,
hlud, d. i. luid. beroemd , en hilti-, strijd,
gevecht): de krijgsheldin, de onversaagde,
strijdbare jonkvrouw.
Klotho, f. gr. (v. klóthein, spinnen) de
spinster, eene der drie P a r c e n (z. ald.)
Kluiffok, f. (misschien van k 1 u iv e n,
kloven, klieven, en fok, z. ald.; Bil
leidt het van f u i f of 1 u i fe 1 af) een-derijk
zeil aan den voormast, de voorfok.
Kluis, f. (hoogd. klause, midlat. clausa,
z. ónd. c l a u d e e r e n) eene naauwe beslotene plaats; de insluiting, grot, de cel van
eenen monnik -- kluizenaar, m . de bewoner eener kluis, heremiet.
Kluisgaten, kluizen, de gaten in
bet scheepsboord onder het galjoen, voor de
ankertouwen.
Klysma, n. gr. (van kljdzein, spoelen,
wasschen) ook lavement, n. fr. (spr.
law'rnán) en k 1 y s t e e r, n. eene darmbespuiting of Inspuiting in den aars; een darm
; — klysteeren, een darmbad toe--bad
dienen, inspuiten.
Klysopomp, f. gr. -ned., de pomp van
booge drukking.
;

Klysteer, klysteeren, z. k 1 y s m a;
— klystorél, m. iron. een klysteerzetter, een apothekersjongen.
Knaster, z. c a n a s t e r.
Knees of knits, m. (russ. knjas, poolsch
kniaz) een russ. of poolsch vorst of hoogadellijke.

Kneph, m. gr. (ook Knoephis, Chnoephis, Chnoebis, Chnoemis, egypt. .1`inoem of
Knoem) een oud -egyptische god, die als de
oorzaak van de opzwelling des Nijis en des
daardoor verwekten zegens vereerd werd.
Knêsma, n. gr. (van knán, schaven,
krassen) Med. eene door krabben, na voor
jeukte, ontstane huidwond ; —-afgen
knesmus, m. (gr. knésanós) het jeuken.
Knidósis, f. gr. (van knidgn, met netels slaan, netelaardig jeuken, van knidé, de
netel) de jeukte, prikkeling, branding; de
brandneteluitslag; het slaan met netels
z. v. a. u r t i e tie ; — kniden, m. pl.
dieren, wier aanraking jeuking te weeg
brengt.
Knievers, kniedicht, n . een op de
knie, d. i. in der haast, als ter loops nederpogeschreven vers, eene soort van e x tempore op de wijze der oude rederijkers.
Knight, ni. eng. (spr. nait = knecht,
d. i. oorspr. jonkman, knaap, edelknaap) een
ridder in Engeland; ook de eng. naam voor
bet paard in 't schaakspel ; -- knightbánneret, een op het slagveld door den
koning zelven tot ridder geslagene.
Knijf, n. (eng. knife, fr. canif, zw. knif,
afgeleid van nijpen, knijpen) een lang,
puntig mes of ponjaard; een knipmes.
Knissoregmie, f. gr. (van knissa,
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knissos, vetdamp, en régnymi, ik breek los)

strepsicéros, gr.) eene soort van . antilopen

het ranzige, stinkende oprispen.
Knoet, m. russ. (knoet, Both. hnoetó)
eene in Rusland gebruikelijke, uit harde
juftriemen bestaande zweep, die thans alleen als onteerende straf bij gemeene mis
voor Siberië bestemd zijn,-daigers,
aangewend wordt ;— ook wordt k n o e t
gebruikt voor mof, bovenlander; lompert;
— knoeten, met zulk eene zweep geeselen.
Knownothings, m. pl. eng. (spr.
nónossings) nietsweters, eerre politieke partij
in N.Amerika, die de volksverhuizing uit
Europa naar Amerika poogt te stuiten, het
aldaar burgerworden te bemoeijelijken en de
landverhuizers van staats- en gemeenteambten uit te sluiten (zoo men men wil naar
de woorden to know nothing, niets te weten,
die in den door hen af te leggen eed moe
voorkomen) .
-ten
Knuckleduster, m. eng. (spr. nuk
de kneukelklopper, een noord -keldustr)
verdedigingswapen.
-amerik.
Kobalt, m. nw.lat. (cobaltum; oorspr.
k o b o 1 d, waarmede de mijnwerkers wel eer niet alleen den berggeest aanduidden,
naar 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 eenvoudige,
vrij zware en moeijelijk smeltbare metaal;
-- kobaltblaauw, n. eene schoone hemelsblaauwe verw, verbinding van den phosphorzuren kobalt met aluinaarde; — kobalt–ultramarijn, n. eene uit kobalt
leem bestaande blaauwe verw. -oxyden
Kobang, m. eene japansche gouden
rekenmnnt van ongeveer 11 gl. 40 ct.
Kobold, m. hoogd. (van 't gr. kóbi los,
lat. cóbalus, fr. gobelin) oorspr. een potsemaker, hansworst; luchtsprong, buiteling;
ook een duikelaartje, buitelniannetje, uit
vliermerg met een stukje lood gemaakt; een
nijdige berggeest, bergmannetje, plaaggeest.
kaboutermannetje, een ingebeeld spook.
Kobra of kobre, eene chineesche lengtemaat = 0, 4 i 8 met.
Koekim, m. eene japansche munt
3 gl. 60 et.
KoeytuS, m. gr. (Kók)jtos) de tranen
kókyein, weenen) Myth. eene-strom,van
van de rivieren der hel, der onderwereld;
z. tartarus.
Koda, eene vruchtmaat in Georgië, _
80 russ. ponden.
Kodama, eene zilveren rekenmunt in
Japan, = 84 ct.
Kodda, eene oostersche inhoudsmaat
5 liter.
Koddebeij er (van kodde, een stok, en
b e i j eren, de klokken bespelen, slingeren,
dus eig. iemand, die met den stok zwaait)
een boschwachter, veldwachter.
Koedoe, m. zuidafrikaansch (antilópe

aan de kaap de Goede Hoop.

—

Koej on, koej onneeren, z. c o ï o n.
Koelack, een gewicht op Java, = 7 4
katti.

Koelies, ni. pl. hindost. (koel(, een dag
boner, lastdrager, eng. cooley) hindoes uit
eene der laagste kasten, die thans bij menigten naar de britsche koloniën als veld- en
plantagie- bebouwers trekken.
Koemiss, f. een bedwelmende drank
der mongoolsche Tataren, uit paardemelk
bereid.
Koenraad, duitsche manse. (oudd.
Chuonrat, koen van raad) de vastberadene;
fem. Konradine.
Koepel, m. (fr. coupóle, it. cupola, mid.
lat. cupola, cupp cla, v. 't lat. cupa, cuppa,
ton, vat, kuip, mid.lat. beker, zoo genoemd
wegens de gelijkvormigheid met een' omgekeerden beker) de ronde kap van een gebouw in de gedaante van een' halven kloot;
een tuinhuis; — koepeloven, z. cu
pool-oven.
Koergast, z. ond. kuur.
Koert, verklw. v. Koenraad (z. aid.).
koetéren (voortdurend werkwoord van
koet e n, k o u ten) krom, slecht spreken ; -koeterwaalsch, n. (hoogel. kauderwdlsch),
het slechte, gebroken Neder- of Hoogduitsch,
dat doorgaans door de Walen gesproken wordt.
Kof, kofschip (zweedsch kofwasch,
eig. het schip met eene kof, k o u w, hut)
eene soort van koopvaardijschip met 2 masten, dat door zijnen meer platten dan ronden
bodem en den vorm van zijn voor- en achterdeel bij zware lading slechts weinig diep
vordert.
-gan
Koffie, f. waarsch. v. Kaffa, daar de
landschappen Enarea en Kaffa in 't }Ethiopisch hoogland het oorspronkelijk vaderland
van de koffie zijn, die van daar naar Arabië
verplant is ; in 't arab. is kahoeah, kahoeh,
turk. kahweh, wijn, koffiedrank ; de koffieboon heet Bunn) de boonen van den koffieboom en de daaruit bereide drank; — kaf
of eofi'eine, f. de wezentlijke eigene-fein
grondstof in de koffie, met loodazijn of magnesia verkregen.
Koftwork, n. eng. oostindische, met
goud ingelegde, stalen kunstvoorwerpen.
Kog, 1) kogge, f. (mid.lat. coga, coqua, waarsch. zooveel als kof) eene vroeger gebruikelijke soort van vaartuig met 30
tot 32 riemen, dat wanneer het als oorlogschip diende, ook met tinnen of houten getande beschutsels tegen 't enteren beveiligd was.
Kog, 2) m. deensch: lang, ingedijkt
kustland.
Kogia, m. (spr. kodzja, perz. khodsjah;
grijzaard, heer, aanzienlijk man, enz.) eeretitel van een' aanzienlijk' koopman, professor, doctor, leeraar, enz. bij de Turken.
Kohéleth, m. hebr. (eig. verzameling,
prediker, van kakdl, verzamelen) benaming van
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den koning S (a 1 om o en van het hem toegeschreven bijbelboek »de Prediker' , den val
van 'den joo:lschen staat betreffende.
Kohi, m. eene korenmaat in Siam van
500 centenaars.
Koiloma, n. gr. (van koilos, ê, ón, hol)
eene holte; Med. een hoornhuidsgezwel; —
koilometrie, f. vaatmeetkunst, de leer
van de meting der holle vaten.
Koinologle, f. gr. (van kcinós, é, ón,
gemeenzaam) gemeenschappelijke beraadslaging, inz. der geneesheren.
Koka, f. een naar betél gelijkend kruid
in Peru, welks gedroogde bessen den Peruanen als klein geld dienen, en welks bladen
door ben, gekaauwd worden.
Kokkolíth, m. gr. (v. kókkos, kern der
boomvruchten) kernsteen, eene kantige, korrelige soort van a u g i e t.
Kokosnoot, f. (vgl. het gr. koelei, de
kokospalm, en diens vrucht, kóix, gehit. lcóïkos, eene egyptische palmsoort, en kOickos,
kern, bezie) de vrucht van den kokosboom of kokospalm (cocosnuci féra, L.)
ook klapperboom genoemd, in de keer
zij heeft eene witte, vleezige-kringslade;
,)it, die ;en gezond Asel oplevert, en binnen die pit een melkachtig vocht, dat tot een'
verfrisschenden drank strekt; de dop der noot
wordt als drinkschaal gebruikt en tot allerlei kunstwerk verarbeid.
Kola, k oe 1, m. turk., eig. slaaf; de benaming voor alle turksche onderdanen met
betrekking tot hunnen gebieder.
Kolaptika f. (v. 't gr. koláptein, uithouwen, beitelen) de beeldhouwerij met den
beitel.
Kolátsjen, pl. slay. (russ. kolátsch en
kalátsch, poolsch kolacz; van bolo, kring)
poolsche kleine, ronde, metingemaakte vruchten gevulde koeken.
K oleine, f. gr. (van koleós, scheede)
N. H. vleugeldekstof; — koleitis, f. Med. de
ontsteking der moederscheede, z. v. a. e 1 y t r it i s — koleocéle, f. de moeder echeedebreuk ; -- koleoptera, n. pl. gr. (van
koleos, koker, en ptéron, 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 ; —
koleopterieten, m. p]. versteende kevers
of deelen van kevers ; — koleoptósis,
f. Med. de uitzakking van de moederscheede;
— koleorrhéxis, I. de verscheuring van
de moederscheede.
Kolibri, m. (inheemsche zuidamer. naam,
sp. colibri) eene soort van amerikaansche
vogeltjes, welke zich van de vliegenvogeltjes, waarmede men ze vroeger verwarde,
door een' krommen bek onderscheiden ; zij
zijn zeer fraai en worden om hunne weêrschijnende, metaalglanzige kleuren met de
namen van topaas, robijn, smaragd, enz.
onderscheiden.
Koliek, kolijk, z. ond. k o l o n.
;

— KOLON.
Kolje, m. (zw. kolja, schelvisch, ijst.
k of i, schol, platvisch) eene soort van kabel
Noorwegen.
-jauwin
Kollek, eene inhoudsmaat, in Algerie,
16,66 liters.
Kollësis , f. g. (van kollán , lijmen,
kólla, lijm) het lijmen, de aaneenlijming; ook
het soldeeren ; Chir. de spoedige heeling; -kollétiseh, adj. lij mend, aaneenklevend,
genezend ; — kolletika, n. p1. geneesmid
als door samenkleving heelen. -deln,i
Kollodion, z. collodium.
Koll 'ben , pl. ( van 't gr. kolfbos) .
kleine munt, pasmunt; — kollybus, ire.
ook f. het opgeld, de agio ; — kollybist,
m. een wisselaar.
Kollyrium, n, gr. (kollyrion) eig. eene
deegvormige massa (van kollyrra, grof brood)
Med. naam, waarvan Hippokrates en Galenus zich bedienden, om zekere vaste geneesmiddelen aan te duiden, die bestemd
waren om in de scheede, den endeldarm,
de oorgin of de neusgaten gebracht te worden. Tegenwoordig heeft dit woord eene
geheel andere beteekenis, en wordt gebruikt
voor ieder plaatselijk geneesmiddel, het welk
men op hel oog of juister op liet bindvlies
aanbrengt. Men onderscheidt droge, weeke
en vloeibare k o 11 y r i a; dus poeder om in
het oog te blazen, oogzalf, oogwater ; —
kollyra, f. boschuit, tweebak ; — kol
m. pl. eene secte der Ode-lyderián,
eeuw, die aan Maria beschuit offerde.
Kolma, f. eelt. (gael. Culmath, uitgespr.
coelma, v. cul, haar, en math, maith, goed)
vr.naam. : het meisje met schoon haar.
KolobÓma, n. gr. (eig. het verminkte,
van koloboen, verminken) Med. eene tegen
natuurlijke splijting der oogleden van boven
naar beneden, door uiterlijk geweld ontstaan
of aangeboren, dus het zelfde aan het ooglid, wat de hazemond aan de bovenlip is.
Kolokolnia, m. russ. (v. kólokol, de
klok) de klokketoren, die van de kerk gescheiden staat.
Kolokwint, f. gr. (kolókyntha, lat. colocynthis, it. coloquinta, fr. coloquinte) de kogelronde, zeer bittere en buikzuiverende
vrucht van den kolokwintkomkommer (eucumis colocynt)s)
Kolom, f. (lat. columna) eig. eene zuil,
een pilaar, pijler; bij boekdrukkers: gedeelte eener in de lengte verdeelde bladzijde; — gesplitste kolommen, in het
midden verdeelde bladzijden, halfzijden (gelijk
in dit werk); — kolom—titel, m. het
opschrift of hoofd van iedere halve drukzijde of kolom ; — kolommen of zuilen van Hercules, z. ond. Hercules.
Kólon, n. gr., een lid, eene afdeeling,
b. v. der rede; het dubbele punt (:) als
scheiteeken voor de volzinnen; Med. de kar
— colica, f. lat., koliek, ko--teldarm
lijk, n. snijdingen in het lijf, buikpijn,
darm- of buikkramp ; — colica biliósa, lat.,
galachtig koliek; c. pituitósa, slijmkoliek;
;
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C. saturnina, loodkoliek, loodvergiftiging; —
colica pictórum, het koliek van Poitou of
f. gr., pijn
ciderkoliek
den karteldarm ; — kolikoplegïe,f . darmverlamrming; — kolitis, f. darmontsteking.
Kolophón, m. gr. eig. de top, spits;
het hoogste, uiterste, laatste, de sluitsteen;
van daar het slot, de laatste bladzijde in
oude boeken, bevattende de opgave van
schrijver, drukker en jaartal, ontstaan uit
het lat. spreekwoord colophcnem addèjre, d. i.
eene zaak voleinden, er de laatste hand aan
leggen, welk spreekwoord men daaruit ver
dat de bewoners der ionische stad-klart,
Kolophon in Klein -Azië door hunne uit
ruiterij gemeenlijk de overwinning-steknd
verschaften aan die partij, bij welke zij zich
aansloten.
Kolophonium n. het vioolhars, spie gelhars (naar de stad Kolophon in Klein
Azië zoo geheeten), z. terpentijn ; —
kolophoniet, m. eene roodgele steensoort, aan den granaat verwant.
; ---

;

Kolós, kolóssus, m. gr.

(kolossós

reuzestandbeeld) een zeer groot standbeeld,
reuzegestalte, een reuzebeeld, inz. het 140
voet hooge, aan den zonnegod gewijde metalen beeld der oudheid aan den ingang van
de haven van Rhodu s ; — kolossen, pl.
bij voorkeur de beide 18 voet hooge standbeelden op steigerende rossen vóór het pau
elij k paleis op den Monte Cavallo te Rome;-s
— kolossaal of kolossisch, adj. onmatig groot, overgroot, reusachtig, meer dan
levensgroot; — kolossaliteit, f. de reu zegrootte, reusachtigheid ; -- kolosseeum, z. coliseum.
Kolpalgie, f . gr. (van kólppos, boezem,
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de slaapzucht, een ziekelijke, zeer vaste slaap,
waaruit men den lijder niet kan wekken;
— coma somnolentum, gr.-lat., een slaap,
waarin de lijder nog antwoordt, wanneer
men hem iets vraagt, maar terstond weder
insluimert; — coma vigil, wakende slaapzucht, waarin de zieke dikwijls uit zijne
sluimering ontwaakt, verward spreekt, ijl
onder het spreken terstond-hofdigsen
weder in slaap valt ; — komateus, adj.
(fr. comateux) slaapzuchtig, wat tot kom a
betrekking heeft.
Komála, f. eelt. (gaol. Caomhmnhala,
uitgespr. kuwwdla, V. caomh, zacht, hupsch,
en mala, nnaladh, wenkbraauw) vr.naam: het
meisje met schoone wenkbraauwen.
Kombuis, f. vgl. k a b u i s) de plaats
op zeeschepen, waar de spijzen bereid worden.
Komeet, f. gr. (kómétes, eig. lang haar
hebbende, van h;ómP, haar) eerre haar- of
baard-ster, staartster, 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 onder
voor de sterrekundigen ; — kome -zoek
. de staartsterbeschrijving; —-tographïe,f
kometieten, m. p1 eerre soort van astroeten of sterresteenen, die van lange vezels zijn voorzien, 't welk hun eenige gelijkenis met de kometen geeft.
.

Komenij, kommenij (v. 't oude
cornan of comen, voor koopman. (Bilderdijks afleiding van 't eng. common-aid, gemeene toevlucht, is wel vernuftig, maar
niet gewichtiger dan de bekende uitlegging
als kom en eisch.) een winkel, waar allerlei
soort van waren in het klein te verkrijgen

schoot, holte, enz.) Med. pijn in de vrouwe -

zijn, een kruidenierswinkel.

lijke scheede ; — kolpatrezie, f . vergroei jing der scheede ; — kolpemphraxis, f.
verstopping der scbeede; — kolpitis,f. ontsteking der scheede; — kolpocéle, f.
scheedebreuk ; — kolpoptósis, f. uit zakk i ng der scheede ; -- kolporrhagie,
f. bloedstorting uit de scheede ; — kol
scheuring der scheede ; —
-porhéxis,f.
kolpostegnósis, f. de samengroeijing der

Kometographie, enz., z. ond. k omeet.

scheede ; -- kolpostenochorie, f. vernaauwing der scheede.
Koltoek – wesiri, pl. turk., eig. schoudervezieren ; hofbedienden des sultans, die
hem soms tot ondersteuning dienen.
Kolüren, pl. gr. (kóloeroi, van 1i ól- oeros,
d. i. eigentlijk stompstaarstig) Geog. jaargetijsneden, twee meridianen, waarvan de eene
door de twee zonnestilstandspunten (colures
solstitiorum) en de andere door de twee
punten der nachteveningen (colures aequinoctium) loopt, en die elkander rechthoekig
snijden.
Kolvenier, m. voorm. schutter in Ne
kolf (zeker geweer) ge--derlanmt
wapend; van hier kolveniers-doelen, of
bij letterverzetting kloveniers-doelen.
KÓma, n. gr. (v. koimán, inslapen) Med.

komisch,komiek,adj.,z. ond. k o m o s.
Komma, f. gr. (van kóptein, houwen,
in stukken snijden) eene kleine snede of
afdeeling van eenen zin : een streepje (,)
klein scheidteeken, kort rustteeken.
Komnénen, m. pl. een uitgestorven geslacht van heerschers over het byzantijnsche
keizerrijk (van 1057 tot 1204 te Konstantinopel en van 1201 tot 14 61 te Trebizonde.
Kómos of kc mus, m. gr., een feest gelach, gastmaal, vrolijke partij; Myth. de
god der gastmalen, nachtfeesten en vermaken
over het algemeen ; — comeedie (gr. Kó^nóclía, V. OOm%s, en 0dê, gezang, lat. comcedia),
of fr. eomédie, it. commédia, f. schouwspel,
inz. blijspel, in tegen st. met t r a g cie d i e ; —
comrnedia dell' acte, it. een volkstooneel, een
kluchtspel voor de vuist met staande karakter maskers ; — komediant, m. (it. comme
diánte, eig. partic. V. commediáre, blijspelen
-

opvoeren, fr. co,néd.ien) een tooneelspeler;

— komicus of komiek, m. gr. koini

kós, lat. com'cus) een blijspeldichter ; tooneelspeler voor grappige, lachverwekkende
rollen ; — komisch, adj. biijspelmatig;
50+
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vrolijk, verlustigend, schertsend, grappig,
koddig, lachwekkend, kortswijlig.
Kompaan, z. compagnon.
Kompas, n. (uit het it. compásso, van
com ]massare, fr. compasser, afpassen, naauwkeurig afmeten) de magneetnaald met hare
kas of doos, de windroos, het magneetkastje
(vgl. boussole).
KOmus, z. kom os.
konchieten, m. pl. gr. (van kónché, lat.
concha, tweeschalige schelp, sanskr. cankha)
versteende schelpdieren ; — konehoide, f.
de schulplijn, halvemaanslijn, schulptrek, in
de hoogere meetkunde eene kromme lijn van
den Oden graad, door N i k o m ê d e s uitgevonden ; — konehyliën, n. pl. gr. (sing,
konchylion,n.) schaaldieren, schelpdieren, slakken en mosselen ; — konehyliolíthen,
m.pl. versteende schelpdieren ; — konchylioloog, m. een schelpdierkenner — kon
f. de schelpdierkennis. -ehyliog,
kond $lus, m. gr. (kóndylos) de gewrichtsknokkel ; — kondyloïdéïsch,
adj. aan een gewrichtsknokkel gelijk; —
kondylomata, n. pl. verharde vleeschuitwassen of wratten, die gevolgen der venerische ziekte zijn ; — kondylomateus, adj. den aard van vijgwratten hebbende, daarmede hehebd.
Kong–foe–tse, z. Confucius.
Koningswater, n. een mengsel van
zoutzuur en salpeterzuur, dat het goud, den
koning der metalen, oplost.
Konj oe, m. een titel van den grooten
lama.
Konkel, f. (hoogel. kunkel, mid.lat. concub) het spinrokken; oneig. het vrouwelijke
geslacht, in tegenstelling met het zwaard
of het mannelijke geslacht; tegenwoordig
meestal eene babbelaarster, knoeister, een
kwaadbrouwend wijf — konkelleen, n.
een leen, dat ook op vrouwen voorterft; —
konkeladel, m. de adel van moederszijde.
Konradine, z. ond. K o e n r a a d.
Konstapel, z. eonstabe1.
Konterfei, z. conterfeitsel.
Konzenielj e, verbasterde spelling en
uitspraak van cochenille (z. ald.).
KOOI, f. naam der planken slaapplaat
bedsteden langs de wanden van het-senof
schip in het logies, enz.; ook de slaapplaatsen in tucht- en verbeterhuizen.
Koor, n. gr. (chorós) 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. katte. kerken de door trappen
verhoogde afdeeling, in welke het boofdaltaar staat (in tegenst. niet het schip der
kerk), alwaar in stifts- en domkerken de
getraliede koorstoelen voor de aanzienlijke geestelijkheid zijn aangebracht ; —
koorlbissehoppeis, sedert de Ode eeuw
;

;
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priesters, die de plaats van de bisschoppen
op bet land vervulden ,, — koorheer, z.
V. a. canonicus, z. ond. kanon; —
koorrok of koorhemd, een priester
; — koortoon, m. de stemming der-rok
oude orgels, hooger dan de k a m e r t o o n
(z. ald. ond. k a m e r) ; — koraal, n. de
zangwijze, volgens welke de godsdienstige
gezangen bij de openbare eeredienst door
de geheele gemeente gezongen worden ; -koralist, m. een koorzanger, ook korist,
een koorleerling.
Koorde, z. c h o r d e.
Kop, m. de eenheid der tegenwoordige
ned. inhoudsmaten voor droge waren, gelijk
aan eene kubieke palm (litre), verdeeld in
10 maatjes (décilitres); — 10 koppen doen
1 schepel (décalitre) en 10 0 koppen een
mud (hectolitre). De oude kop hield als
graanmaat 0, 8 6 2 2, als kalk- en cementmaat,
l,oii nieuwe koppen.
Kopa, f. eene poolsche munt = ruim
2 poolsche guldens of 56 centen.
Kopeke, kopek, f. russ. (kopéika,
van kopjë, lans, dewijl deze munt oorspr.
een' ruiter niet eene lans op haren stempel
droeg ; v. a. van het turksch kópek, hond)
dat de stempel van eene tataarsche munt
was, eene russische koperen munt (vroeger
van zilver), waarvan 100 een' roebel doen.
Kopf, m. eene duitsche korenmaat
2 6 dresdensche kannen of 2 4, 3 6 liter.
Kopfer, m. eene duitsche vochtmaat,
te Weenen — 1 liter, te Regensburg iets
grooter.
Kophósis, f. gr. (van kdphoen, stomp
of doof maken, kóphós, doof) de hardhoorigheid, doofheid.
Kophta, m. opperhoofd van een geheim
genootschap of verbond (in Egypte ?) ; van
daar kophtisch, adj. daaraan eigen, daarmede overeenkomstig.
Kopoe, m. Chin. (poe, doek, laken)
chineesch neteldoek, uit de 2de schors eener
plant k o of C o vervaardigd.
Kopos, m. gr. (van kóptein, slaan, hou
gevoel van groote afmatting; ver--wen)ht
slagenheid, neérslachtigheid; — kopiopie,
f. de oogenmatheid, eene oogziekte.
Koppermaandag (v. s. van k o pp 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 ;- c o p p e r c k e n s, gildebroeders) , de
tweede maandag in bet jaar, die op vele
plaatsen van Nederland door sommige handwerkslieden, inz. door de gezellen der boek
als een' feestdag wordt gevierd,-drukeij,
daarom ook verloren maandag, bij de
Gelderschen r a a s in a a n d a g geheeten.
Kopragogie, f. (van kópros, mest,
drek) de drekafvoermg ; -- kopragógisch, adj. drekafvoerend — kopra
(spr. t ts) f. de onwillekeurige ont--kratie
lasting van drekstoffen ; — kopremesis,
het braken van drekstoffen, het m i s e r é r e;
;

KOPSTUK- koprokritka, n. p1. buikontiasteitde
middelen koprolIthen, rn. p1. drek
versteende th'ek of afgang van voor--sten,
wereldlijke dieren ; kopronmus,
bijnaam van den gr. keizer Konstantijn
V., dewijl hij bij zijnen doop de vont bevuilde ; -- kopropIansis, f. de verdwaling of uitstorting der drekstoffen in de
holte van andere deden, b. v. door eerie
darmfistel in het bekken ; - kopror
rhcea, f., z. v. a. diarrhua en koprak rat i e ; •- koprôsis, t. de drekvorming;
- koprosklerôsis, f. de verharding der
drekstoffen door te lang verblijf in den endeldarm ; - koprostazie, f de hardlijvigheid, volkomen verstopping van het darmkanaal.
Kopstuk, ri in 't algemeen elke munt,
die het borstbeeld van haren muntiteer toont;
meer bepaald : de 20 kreutzer-stukken van
Oostenrijk, die van 12 grooten in Bremen
en die van 20 skilling in Denemarken.
Kopten, pi. (arab. Icibt, p1. kibt, Egyptenaar, eerie verminking van 't lat. 2Egyptius, gr. A'igp1ios) de in Egypte verstrooid
wonende afstammelingen der oude Egyptenaren; van daar koptisehe taal, eflz.;
eerie soort van Christenen in Egypte, die
zoowel den doop als de besnijdenis hebben.
Koptographïe, t. gr., het sc.haduwspel
met uitgesnedene kaarten ; - koptographisch, adj. daartoe bohoorende.
Kora, f arab., een bedehuis der Muhamedanen.
Koraal, koralIst, z. ond. kooi.
Koraal, H. gr. (kordilion, p1. kordllia)
de boomvormige hoorn- en steenachtige,
door kleine zeewormen gebouwde en bewootide huisjes of hulsels ; ook de balletjes,
die tot voorwerpen van opschik uit die
steenachtige stof gedraaid worden ; - koraal agaat, m. een schoone, veelkleurige
steen met roode, koraalachtige streepen ; korallieten, m. p1. versteende koralen ; koraalrif, n. eerie lange hank van koralen
in de zee.
Koran of alkoran, in. arab. (al 1wMn, eig. de lezing, het boek, van karaa,
lezen) het muhamedaansche wet- en godsdienstboek, Muhameds geloofsboek.
koranzen of kuranzen, hoogd. (misschien van het mid.lat. carena, carentia,
boete door vasten, geeseling, enz.) kwellen,
plagen, uitsehelden, de huid vol slagen geven.
Korbuis, f. een japansch roeivnartuig
voor de vaart op de binnenwateren.
Kordinëma, n. gr. (v. kordinomai,
Ik ben duizelig) Med. duizeligheid, zwaarte
in het hoofd.
Koredialïsis, f. gr. (van /eôrP, pupil,
oogappel) Chir. de kunstmatige pupilvor
ming door losmaking van den vergroeiden
regenboog, beter iridodialsis; —korektomie, f. pupilvorming door uitsnjding
vaii en stukje der iris; -~ koremorphörna, D. ziekelijke verandering der pu-
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pil ; - koremorphösis, t. kunstmatige
pupilvorming ; - koretomie, r. pupilvorming door insnijding der iris.
Koreisehieten, m. p1. arab. (Icoerasj),
naar hunnen stamvader Koreisch, arab. Koeraise/i, . benoemd) een edele arabische stam,
waaruit Muhamed, wiens grootvader Abdoel
Moetallab vorst daarvan was, is oortge
-sproten.
Korekore, benaming van zekere soon
van groote roeischepen op de Moluksche
eilanden
Koriánder, m. (lat. coriándrurn, gr.
leoriannon, van kOris, wandluis, wegens den
reuk der bladeren dus genoemd) eene naar
anijs gelijkende plant en haar aromatisch,
maagversteikend zaad.
KorInthen, f. p1. (van de stad K on i iithe in Griekenland) eene soort van kleine razijnen zonder kern, kranten ; - korinthisehe bouworde, de schoonste den
5 bouwoiden, inz. bevallig door het pnach
door Kallimachus van K o--tigkapel,
ri ii t ii e uitgevonden ; -- korinthisch
koper (aes corint/iium) een gemengd metaal, bij de Ouden zeer hoog en in waarde
boven zilver geschat ; men kent zijne bestanddeelen niet.
Korkorre, z. flamingo.
Korlin, kortlin, n. allentïjnst gouden zilverdraad.
Kornak, in. (fr. comae), z. co rn ac.
Korneool of kornalijn, m. een gesteente van het geslacht der chalcedonen,
met kleurschakeeringen, die van wasgeel tot
in donker granaatrood overgaan. De schoonste meesterstukken van oud-grieksche en
etrunische steensnijkunst zijn k o r n e o 1 a n.
Kornis, z. corniche.
Kornoelje, z. coniielboom, ond,
Cornelius.
Koroesters, eeoc soort van oesters
(van k a r r a, een sleepnet voor de oestervangst).
Korónis, t, gr. het uiterste, hoogste;
sluitteeken ; het teeken der k r a s i s (z. aid.)
in het grieksch.
Korrel, m. een klein ned. gewicht =
kilo of een décigramme.
T1fl5Ï1
Korro, in. de harp der Negers met 18
snaren.
Korsak, m., 1)1. korsaki, russ. kleine
steppen- of heidevossen met een voortreffelijk vel in Aziatisch Rusland.
Korsi, arab., de kansel in de moskeen.
Kortage, z. C 0 U 1 t a ge.
Kortegaard, f. (verbasterde uitspraak
'van corps de garde, z. aid.) eene stadsgevangenis, inz. te Amsterdam, een wachthuis.
Kortelas, z. v. a. coutelas, z. ond.
couteau.
Korvet, z. corvette.
Korybrnten, m. p1. gr. (Koribantes,
V. den sing. Korbas) priesters (doorgaans
ontiiiand) van Cybele, wier feest zij met
veel geruchtmakende muziek in doizinnige
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opgewondenheid en uitgelatenheid vierden;
hunne luidruchtigheid diende ter gedachtenis van bet geraas, dat zij maakten, toen
zij den jongen Jupiter ter opvoeding kregen, om zoo te beletten, dat Saturnus zijn
geschreeuw boorde ; — van daar: korybantiseh, adj. uit gelaten, wild, opgewonden, tierend en razend ; — korybantís mus, n. Med. slaap. met open oogen ; ook
een razende gemoedstoestand, de koortsige
ijlhoofdigheid.
Korydális, f. gr. Bot. helmbloem, zeker plantengeslacht tot de papaveraceën beboorende ; — korydaline, f. een alkaloide, door W a c k e n r o d e r in den wortel
van de corydalii bulbosa (hol- of baarwortel) gevonden.
Kordon, m. gr. een herdersnaam:
arme herder, beklagenswaardig mensch.
Korymbus, m. gr. (kórymbos, lat. cor^mbus) of korymbe, f. gr. de scheedel;
Bot. de bloemtuil, wanneer de bloemsteel.tjes op verschillende hoogte zijn geplaatst
en de onderste de zelfde hoogte als de bovenste bereiken ; — korymbiferte, f.
pl. bloemtuildragende planten.
Korypheeus, m. gr. (koryphii os, van
koryl)h" , hoofd, top) eig. de overste, aan
voorzanger. kooraanvoer -voerd;inz
bij de schouwspelen-derofibstu
der oude Grieken ; ook in 't algemeen de
voornaamste, het opperhoofd, een volksmenner, raddrijver, belhamel.

Koryza, f.

gr. (v. kórys, kórrê. hoofd)

Med. de verkoudheid, de katarrhale ontsteking van het slijmvlies.

Korzee, m . (spr. korzjetz) het poolsche
schepel = 2 dresdensch schepel of 5 9., 9 ^ 4
liter.
Kosehab, m. een drank der Oosterlingen, uit p i s t a c b e s, razijnen, enz. bereid.

Koscher of kauscher, joodsch (chald.
kóschar, ko4scher) recht, betamelijk, gepast
zijn) volgens godsdienstwetten geoorloofd,
voorschriftmatig, rein , zuiver, bruikbaar,
goed ; — koschéren, kauschëren,
reinigen, zuiveren, enz.

Kosjoeban, kosjoekin of kos_joekni, m. eene gouden rekenmunt in
Japafi = 5 francs of ongeveer 2 gl. 4 0 et.
Koskinomantie (spr . t=ts), f. gr.
(van kóskonon, zeef) de waarzeggerij door
middel van eene zeef, de zeefwaarzeggerij,
bet zeefloopen ; in Duitsehland nog in de
vorige eeuw gebruikelijk.
Kosmarchie, z. ond. kosmos.
KOSmésis, f. gr. (van kosméin, ordenen, i:ooijen) de opsiering, optooijing; —

kosmetiek, f. gr. de verfraaijingskunst,
opschikkunst — kosmetika, n. pl. middelen, inzonderheid ter verfraaijing van het
vel, ook van de haren, blanketsels, reuk
zeep, pommade, enz.;-waters,'liknb
— . kosmétisch., adj. verfraaijend, op;

sierend.
Kosmos, m. gr. orde, sieraad; de we-

KOTHURN.
reld, het heelal ; — kosmarehie, f . de
wereldheerschappij, welke b. v. het paus
uitoefende ; — kósmisch, adj. gr.-dom
wereldlijk, de wereld of het heelal betreffende; kosmische op- en ondergang,
Astron. het op- en ondergaan der sterren
gelijktijdig met den opgang van de zon ; —
kosmognozie, f . de kennis van de wereld en alle zich daarin bevindende dingen;
— kosmogoni.e, f. de leer der wereld
wereldschepping, de theorie van-wording,
het ontstaan der wereld; — kosmogóniseh , adj. deze leer betreffende ; — kosmographie, f . de wereldbeschrijving ; -kosmograaph , m. een wereldbeschrijv er;
— kosmokratie (spr. t ts) f. de wereld
i e;— kos--herscapij,z•v.komrch
mologie of kosmiek, f . de wereldleer,
leer van de wereld ; — kosmológiseh,
adj. tot de wereldleer beboorende, het heelal
betreffende, b. v. kosmologische beschouwingen, beschouwingen van het
heelal; het kosmologisch bewijs van
Gods bestaan, het bewijs, waarbij men
uit de toevalligheid der wereld tot een
hooger wezen besluit ; — kosmonomie,
f. de leer der wereldwetten ; — kosmo-

physika, f. de kennis van de natuurwetten des heelals: — kosmopoliet of
kosmopolitaan, m. een wereldburger;
— kosmopolitismus, m. het wereld burgerschap, de wereidhurgerlijke zin, in tegenstelling met het patriotismus; —
kosmopolitiseh, adj wereldburgerlijk ;
kosmopolitizeeren, den wereldburger
uithangen; — kosmor^ma, n. wereldbeeld, wereldschilderij, eene soort van panorama (z. aid.), eene vertooning van fraai
geteekende of geschilderde gezichten en natuurtooneelen ; — kosmoskopie, f . wereldbeschouwing ; — kosmosophie, f.
de kennis van het heelal door innerlijke
aanschouwing, eene van de geheime weten
Vrijmetselaars (?); — kosmo--schapendr
spheer, f. de wereldbol ; — kosmotheísmus, n . de wereldvergoding, de leer,
die God en de wereld voor één verklaart;
— kosmotheologie, f. de leer, die
Gods bestaan uit het bestaan der schep-

ping afleidt ; — kosmotheológisch, adj.

deze leer betreffende of daartoe behoorende.

Kosmus of C o s m u s, m. manse. (van.
't gr. kósmos, sieraad, tooi) de opgetooide.
Koss, m. eene oostindische mijl, omtrent = 2 duitsche mijl.
Kost, m. een egyptisch gewicht van
2 0 rom. oasen, omtrent — 5: ned. ons.
Kostwortel, het zelfde als c o s t u s,
z. aid.
Kothíurn, m. gr. (kóthornos, lat. cothurnus) eene hooge tooneelschoen, door 1T-schylus ingevoerd om bij de vertooning zijner
treurspelen den spelers meer majesteit bij
te zetten, een schoeisel met eene handhooge zool (calcceus) van leder of hout en
een bovengedeelte (caliga) van doorgaans
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kostbare stof, steitsdhoentje, broos ; oneig.
tie taal of wijze van uitdrukking in het
treurspel ; een hoogdravende, gezwollen stijl.
Kottbos, m. gr. een oudgi. gezelschapsspel, waarbij men het grondsap van
ongemengden vijn in een metalen vat liet
vallen, het bekerspel, schoteispel ; kot
Med. drophad.
-tabIsmu,
Kotter, m, (eng. cutter, misschien van
cut, snijden, doorsnjden ) een sneizeilend
éthirnast-vaartuig of jacht ; in Engeland ge'wapende vaartuigen voor de kustwacht ; in
den oorlog gebruikt men ze als kapers en
adviesjachten.
Kotüla, f. gr. de stinkende kamille,
moederkruid, koedille.
Kotula, kot1a, f. cciie oudgr. maat
voor vloeistolren, omtrent 3,8 liter; zij was
verdeeld in 60 cochliaria; ook eene
maat voor droge waren en dan omtrent
= 6,5 liter, verdeeld in 15 cochliaria.
Kotyledônen, f. p1. gr. (sing. koty1P
don, in 't algemeen uitholling, indieping)
de zaadlobben of zaadbladen aan heide zijden van de kiem of het pluimpje der plant,
het orgaan van hare voeding ; planten met
zulke zaadlobien voorvien noemt mcii ko-

tyledonaire planten ; - kotylé.don, m. gr. Bot. het navelkruid, tot de
familie der crassulaceen behoorende.
Kouan, m. liet zaad, dat tot bereiding
der karmozijuverw wordt gebruikt ; de plant,
die dit zaad levert (z. c h o ii a ii).
Koubais, Ia. een japansch roeischip
voor de riviervaart.
Kou].ams, z. v. a. goulams (z.ald.)
Kova, m. het ou(le hiëroglyphische
schrift der Chineezen
Kovit, in. (fr. cobit) eene indische leng
meter.
temaat = ruim
Kozákken, m. p1. (russ. kosdk of kasák,
een soldaat, met eene lans gewapend ; ook
een daglooner; vgl. het pooisch kozak, een
kozak en een geitenhoeder; turk. kazâk,
lichtgewapend soldaat) de volksstammen in
de zuidelijke en oostelijke streken van Rusland, Polen, enz. ; - kozâcka, een levendige russ. dans in 4 maat.
Kraaijer, m. een driemastschip in de
Oostzee, op de wijze der polakkers getuigd.
Kraak, f. (fr. caraque, sp. en port. carrdca, eng. carrack) de grootste soort van
de voormalige, inz. hij de Spanjaarden en
Portugeezen in gebruik zijnde schepen, zoo
ter koopvaardij als ten oorlog, z. v. a. c a r aque (z. caraca).
Kraal, m. naar men wil van koraal,
z. ald.) een dorp der ilottentotten, wegens
de naar een halssnoer gelijkende kringvor
mige bouwwijze dus geheeten.
Krabs, n. eiIg. een dobbeispel met 2
dobbelsteenen.
Krakówiak, m. een poolsche dans,
naar de stad K r a k a U (Krakow) benoemd.
Krakuzen, p1. lichte poolsche ruiterj.
Kral, z. karali.
-

-

Krambamboeli , m. (vgl. het bob.
krampanpule, f. toebereide brandewijn) eene

soort van brandewijn, Dantziger kersebrandewijn.
Kranion, n. gr., of krathum, nw.
lat. de scheedel, het bekkeneel, de bersenpan ; — kranio–abdominaa1, tot scheedel en buik behoorend ; kraniocephálisch, adj. tot hoofd en scheedel behoorend ; - kraniofacaal, tot scbeedel
en gelaat behoorend ; - kraniognomika, t. do scheedelkunde en scheedelverkla
ring, de bepaling der geestvermogens en neigingen van eenen mensch uit den vorm des
bekkeneels; - kraniolIthen, m. p1.
versteende doodekopsscbelpeii ; - kranioloog, m. een scheedelleeraar ; -- kraniologie, f. de scheedelleer, eene wetenschap door Dr. G a 11 in het begin dezer
eeuw tot een geregeld stelsel gebrachi ;
--- kraniomantie (spr. t=ls) f. bet
waarzeggen uit bet hekkeneel ; - kra–
niometrïe, t de scheedelmeting -- kra
niopathie, f. het scheedellijden, eene aandoening des bekkeneels ; - kranioskoop,
0. een scheedelbeschouwer ; - kranio–
skopïe, t. de scheedelbeschou win g;—kra
niostegnösis, f. de scheedelvernaauwing;
-- kraniothoráeisch, adj. tot scheedel
en borst beboorende ; - kraniotoom,
m. eene scheedelboor, soort van t r e a a n
(z. ald.) ; - kraniotomie, f de schee
verbrijzeling van den scheedel-delontig;
bij de geboorte.
Krãsis, f gr. (v. iîerannnai, mengen)
de menging, b. v. der vochlen, het ligchaams
het temperament; Gram. de ineen--gestl,
smelting, samentrekking, koppeling van twee
lettergrepen tot een' gemengden klank, inz.

wanneer zij lot twee verschillende woorden
bebooren ; - krasiologie, t. de leer
van de temperamenten ; - krasiographIe, de beschrijving der temperamenten;
- krasioristika, f. de leer van de
kenteekenen des temperaments; --krater,
III. gr. bet mengvat, eene groote dritikschaal,
waarin men naar oud-gr. gebruik den wijn
met water merigde de ketel, trechter of
trecbtervormige opening van een' vuurspu
berg; - kraterôma, n. een-wend
mengsel van koper en tin; -- kratizee
ren, onmatig drinken, zuipen.
Krates, m. naam, dien men soms aan
een misvormd mensch geeft, naar K r a t a
van Theben, een oud-gr. wijsgeer, gebogcbeld en verdraaid van ligehaam, van walgelijke levenswijs en overdreven cynische
gevoelens ; de schoone en rijke Hipperchia
wilde echter geen ander dan bern tot man.
Kraveel, n. eene maat, volgens welke
eiken delen verkocht worden.
KreatIne, f. gr. (van kréas, vleesch)
Chem. eene bijzondere kristallïzeerende, silkstofhoudende zelfstandigheid, die men uit bet
vleescb der werveldieren verkrjgt, vleescbstof; - kreãtiseh, adj. Med. tot bet
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darmscheil behoorende ; — kreatophagie, z. V. a. kreophagie, z. aid.; —
kreatophágisch, adj. vleeschetend.
Kredémnon, n. gr. (v. kras, hoofd,
en déó, ik bind, déma, verband) hoofdwindsel, sluijer.
Kreeftdichten , lat. of canerinisehe verzen, zoodanige rerzen, die men
zoowei van achteren af als van voren kan
lezen, b. v.
Signa te signa; temerè me tangis et aegis,
Roma, tibi subito motibus ibit amor.
Minder moeijelijk te maken kreeftdichten zijn
die, waarin men de woorden, en niet gelijk
in het bovenstaande de letters, van ieder
woord van achteren af leest, b. V.
ABEL. Sacrum pingue dabo ; non ma(crum sacrificabo.
KAIN. Sacrificabo macrum; non dabo
(pingue sacrum.
Krek ! een plat woord voor c o r r e c t
(z. aid.)
Kremástér, m. gr. (eig. de ophangende , v. kremannynai, ophangen) spier, pees,
band, waaraan iets hangt, inz. Anat. de
seb ortspier van den zaadbal ; — kremáthra, f. de hangmat, hangmachine.
Krembálon, n., pl. krembála, gr.
(van den wortel in 't lat. crep-are, klapperen, crepulus, klapperend) een dansklapper;
mondtromp, mondharmonica.
Kreml, kremlin, m. russ. (van kre7nénj, kiezelsteen) in 't algemeen binnenves-

KRISIS.
Kreutzel, m. eene silezische munt, iets
minder dan 2 centen.
Kreutzer, m. eene duitsche koper- of
zilvermunt = J. gulden; 3 rheinkreutzers
= 3 centen ; 10 kreutzers conventie-munt
21 centen.
Kri, n. joodsch (eig. het gelezene of
dat te lezen is) eene rand- leeswijze iii den
hebreeuwschen bijbel.
krikoídisch, adj. gr. (van krikos, ring,
enz.) ring-, kring- of cirkelvormig; — krikopharyngeus , adj. (stil. musculus)
een gedeelte van den ondersten toesnoerder
van het keelgat, dat van het ringswijze
kraakbeen ontspringt ; — krikostómisch, adj. met ringvormige opening.
Krimatologie, f. gr. (van krima, beslissing, oordeel, van krinein, onderscheiden,
beslissen) de leer van de oordeelen of besluiten;
— krinoménon, n., p1. krinoména,
kenteekenen, onderscheidingsteekenen.
Krip, z. crêpe.
Kris, f. (maleisch en javaansch, kris,
kres, kdris) een getande, doorgaans vergiftigde dolk, in 0. Indië gebruikelijk.
Krischna, krichna (van het sanskr.
krischna, zwart, donkerblaauw) eene godheid
der Indiërs, eene der vleeschwordingen van
Vischnoe, welke den wtber beteekent.
Krisis, f. gr. (van krinein, afzonderen,
scheiden, onderscheiden) de scheiding, beslissing of beslissende wending eener zaak,
het beslissingspunt of -tijdstip, keerpunt ; be-

ting, citadel ; inz. het keizerlijke paleis te

denkelijke staat der omstandigheden; Med.

Moskwa, waarin zich het keizerlijke slot, het
arsenaal, de schatkamer, verscheiden kerken en kloosters, enz. bevinden.
Kremnométer, m. gr. een werktuig
om hellingen of glooijingen te meten ; —
kremnometrie, f. de hellingmeting.
Krenologie, f. gr. (van kréné, bron)
de bronkunde, leer van de geneeskrachtige
bronnen.
Krenten, z. k o r i n t h e n.
Kreographie,f. gr. (van kréas, vleesch)
de vleeschbeschrijving; — kreophagie, f.
het vleescheten, eene schimpbenaming van
de luthersche avondmaalsleer, door de tegenpartij daaraan gegeven ; — kreosoot,
n. (de uitgang soot van sódzein, redden, behouden) een door Dr. R e i c h e n b a c h in
1832 ontdekt bijzonder bederfwerend bestanddeel van den rook, den houtazijn, enz.,
het welk tot bewaring van het vleesch (van
daar de naam), als geneesmiddel, inz. tegen
de tandpijn, enz. dient.
Krepost, russ. eene schans, vesting.
Krethi en Plethi, hebr. (kréthï, eig.
scherprechter, van kdrath, snijden ; plêthi,
koninklijke renbode, van palath, ontvlieden)
eig. de lijfwacht van koning David; oneig.
allerlei gepeupel (2 Sam. VII!, 18 en
XV, 18.
Kretscham, m. poolscb, eene herberg,
kroeg ; — kretschmar, m. de waard,
herbergier.

de scheiding der ziekte, de weldadige verandering in de bewerktuiging, 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 krisis; — krisiacus, in. gr. de gemagnetizeerde, de persoon, die gemagnetizeerd wordt; — kriterium, n. gr. (kriterion), pl. kriteria of kriteriën, het
merkteeken, kenteeken, onderscheidingsteeken, richtsnoer, 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. vol
Ouden den 7den, 11den, 14den,-gensd
2 Osten dag, enz. ; — kriticísmus, n.
Phil. het stelsel van K. a n t, 't welk ook de
grenzen en de geoorloofde oefening van ons
ken vermogen wil bepalen ; — kritieíst,
m. een aanhanger van het kriticismus, K a nt i a a n; — kriticus, m. (gr. kritikós)
een kunstrechter, onderzoeker en beoordeelaar van geschriften , boekenrechter, r ec e n s e n t; een bedillaar, hekelaar, vitter;
-- kritikáster, m. een slecht beoordeelaar, nietsbeduidend, verachtelijk recensent,
muggezifter — kritiek, f. (gr. kritiké,
stil. téchné, kunst) de toetsing, beoordeeling,
monstering, kunstbeoordeeling; de kunst van
beoordeelen, het kunstrechterschap, kunst;
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gericbt ; 1hz. het onderzoek naar de echtheld en onvervalschthcid van geschriften en
gedenkstukken (historische, phulologische krituek), zoowel in hun geheel
(hoogere lritiek), als met betrekking
tot enkele bedorven en te verbeteren plaatsen (lagere kritiek); --- beneden
kritiek, beneden alle kritiek, der
beoordeeling onwaard, kennelijk slecht, gemeen ; - kritiek, als adject. : I)edenke
hagchelijk, zorgelijk, gevaarlijk; - kri- -lijk,
tisch, adj. wat tot de kritiek behoort, kunstrechterlijk, toetsencl, enz. ; - kritizeeren of kritiqueeren, eig. beoordeelen,
toetsen ; bedillen, vitten, muggeziften, enz.;
- kritomanie of kritikomanïe, f.
de overdrevene zucht tot beoordeelen, de
vitzucht, bedilzudht.
Kristal, z. krystal.
Krithe, t. gr. (krit/ia; gerst) Chir. de
gerstekorrel, een klein, ontstoken gezwel
( fu'runcblus inflarnmatorus), het welk zich
ontwikkelt bij den vrijen rand der oogleden
in de nabijheid van den binnensten ooghoek;
- krithiäsis, 1. de overlading van haver of gerst, de droezigheid der paarden;
ook de brooddronkenheid , overmoedigheicl,
het zoogen. steken der broodkruimels ;
krithomantie (spr. tie=tsie) f. de wigchelarij uit het gerstemeel, waarmede de offerdieren bestrooid werden.
Kritiek,kritieus,enz., z. ond. krisis.
Krodo, m. de naam van een' onderstelden
god der oude Duitschers in het Hartzgebergte.
Kroeschka, russ., in 't alg. kruik;
inz. eene vochtmaat, bijna1 1 liter.
Krcesus, m. (gr. Kroisos) de naam van
een' zeer rijken koning in Lydib in de Ode

Krônhyorneter, m. gr. , een werktuig
om het regenwater van een geheeljaar te meten.
Kronijk, t. gr. (van chronos, tijd) het
tijdboek, de tijdgeschieden is, plaatsgeschiedenis; eene opsomming der voornaamste gebeurtenissen naar volgorde van tijd (z. verder chronica).
Kronos, m. gr. Myth., z. Saturnus;
- Kronion, m. de zoon van Kronos:
Zeus of Jupiter; - KronIden, p1. de
zonen van Kronos en Rhea; - kronn,
p1. (gr. KrOnia) z. v. a. saturnaliën.
Krônthaler ,, w. kroondaalder,, eene
zilvermunt in Beyeren, Wurtemberg, Baden, Frankfort, enz., = 2 II. ï2 kr. of ongeveer 2 gl. 70 et.; - kroon, eene zilvermunt in vele landen, zeer uiteenloopend van
waarde als voorm. nederl. rekenmunt=z 2 gl.
Krotâlen, p1. gr. (krOtd7a, van den
sing. krôtd)on) dansklappers, houten of blikken klappers bij den dans der priesters van
Cyhele, overeenkomende met de castagnett e n ; - krotalIst, m. een danser op de
muziek der klappers; - krotalara, f.
Bot., eene plant uit de familie der peuldragers (legurni 05cc), de rammelaar.
KrotaphItes, m. gr. (van Icrötphos,
de slaap van het hoofd) Anat. de slaapspier;
—krotaphium,n. Med. een lastig kloppen
in het hoofd, inz. in de streek van de slapen.
Kroton, m. gr. (krotdn, eig. de bondsluis, op welke de vrucht van den naar haar
benoemden boom gelijkt ) een plantengeslacht tot de familie der wolfsmelkachtigen
(eupliorbiaceën) behoorende. Onderscheidene
soorten van kroton leveren aan de kunsten, aan de huishouding en de geneeskunde
belangrijke voortbrengselen. De c a s c a r ii
I e-b a s t is de bast van den croton-cascarille
L. en groeit in de zuidelijke cleelen van
Amerika ; het 1 a k m o e s wordt door den
croton tinctoriuns L., en de grana Tiglii
(purgeerkorrels) door den croton Tigliuns L.
opgeleverd. De zaden van den croton sebi
ferum L., geven eene soort van vet, waarmede men kaarsen maakt. Tot deze familie
behoort ook de boom, waaruit het stoklak
verkregen wordt, en die croton lacciferuns L.
wordt genoemd ; kroton–olie, f. eene
sterk afvoerende olie uit de purgeerkorrels.
Krotophâga, n. gr., madevreters, tot
de familie der wigbekken (cuneïrostres) behoorende
Krüppel, kroppel, m. eene maat
voor houtskolen in de karinthische bergwerken 3 zakken.
KryolIth, m. gr. (van kros, vorst, ijs),
ijssteen, eene uit vloeispaathzuur, kleiaarde
en soda bestaande delfstof; —kryophoor,
m. een koudekelder; een werktuig, waardoor
bet water zich tot bevriezing verdicbt hij

eeuw vóór Chr. ; van daar een schatrijk

mali, een millionair.
Krok, z. grog.
KrododIl, m. (gr. krokddelos) de grootste soort van hagedissen in de groote stroomen van Afrika, inz. in den Nijl ; - krokodillen–tranen , huichelaclitige , bedriegelijke tranen (volgensde fabel, dat de
krokodil, als hij op roof loert, de stem van
een weenend kind nabootst.
Krokus, m. gr. (krokds, lat. crocus)
saifraan, de bloemstempels van eene verscheidenheid van den crocus sativus (welke
door Hoffman h e r f s t s a f f r a a n genoemd
is), uit de bloemen gesneden en gedroogd;
zij zijn naar de punt toe breeder, en rijk
aan een geel kleurend beginsel ; --- crocus
martis, ijzeraffraan, onderkoolstofzuur ijzer;
- krokomâgma, IL Chir. saifraanzalf.
KrokydolIth, m. gr. (v. 1cro1cs, genit.
kroIpdos, vlok, draadje) blaauwijzersteen, eene
soort van zoutbevattenden ijzererts.
Krokylégmos, n. gr. (van kro1cs,
vlok, draadje) muggezifterj, vitterij, klein-

geestige bedilzucht ; ook lage dienstvaardîg
held jegens aanzienlijke lieden.
Kromyomantie (spr. t=ts) f. gr. (van
krdrnyon, uije), de waarzeggerij uit uijen.
-
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het verdampen.
Krypte, t. gr. krpt, lat crypta; van
bet gr. krptein, verbergen) eene bedekte
plaats of gang, eene groeve, een onderaardsch gewelf; inz. eene onderaardsche
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kerk — kryptándriseh, adj. gr. (van
het volg. krypto ), zonder zichtbare mannelijke
;

-

ges!achtsdeelen ; — kryptanthériseh,
adj. met verborgen meeldraden ; — kryptánthiseh, adj. bedekt bloeijend,--kryptisch, adj. geheim, verborgen, heimelijk;
krypto–, in samenstellingen ; verborgen,
geheim of heimelijk, b. v. kryptobiótisch, adj. verborgen levend ; --bránchisch , adj. met. bedekte kieu w en;
— kryptoealvinIst, m een heimelijk
aanhanger van Calvijn ; — kryptocephaliseh , adj. met verborgen hoofd ; —
kryptogamïe, f. de geheime of verborgen echt ; — kryptogamia of kryptogámen, n. pl. Bot cle geheim telende
of bedekt bloeijende planten, namelijk varens,
mossen, wieren en paddestoelen, de 2!1ste
klasse in het stelsel van L. ; --- kryptogámisch,adj. geheimbloeijend, in verborgen
huwelijk levende; van raadselachtige voortplanting ; kryptogamologïe, f . de leer
van de planten met verborgen geslachtsdeelen ; — kryptogástrisch, adj. schijn
-baruikelos;—yptgah,m.
een geheimschriftmaker, bij, die met geheime
teekens schrijft ; -- kryptographïe of
kryptographiek, f. de kunst van het
geheimschrift -- kryptográphiseh,
adj. met geheime teekens geschreven ; -;

krypto j ezuïtísmus, n. de in 't verborgen rondsluipende leer der Jezuieten ; —
kryptokárpis ch, adj met verborgen
vruchten ; — kryptokatholiek, m. en
f. een geheime roomschgezinde ; — kryptokatholieísmus, n. het heimelijk aanhangen van het r. kath. geloof; — kryptokotyledóniseh, adj. met verborgen zaad

; — kryptoniem, geheimnamig,-loben
een' geheimen naam dragend; — kryptonymus, m. een geheimnamige, die zijn'
waren naam verbergt ; — kryptopódiseh , adj. met verborgen voeten ; —
kryptopóriseh, adj. zonder kennelijke
poriën ; -- m. gr.lat.
Arch. een verborgen of onderaardsche ingang;
—kryptorchieten, m. pl. gr. Med. zulke
mannen, wier teelballen in de buikholte zijn
terug gebleven ; -- kryptostemónisch,
adj. zonder zichtbare meeldraden.

Krystál, kr^stál, n. gr. (krystallos,
van krystainein, stollen, stremmen, bevriezen) een regelmagtig gevormd ligchaam uit
het rijk der steenen, inz. het bergkristal,
bergglas, zwitsersche straalsteen, een heldere, ondoorschijnende, kleurlooze steen, eene

KUFE.

--

tallíjn, adj. op zoodanige wijze regelma
gevormd; ook naar bergkristal gelijkende,-tig
zeer helder, zuiver, klaar, doorzichtig als
kristal , kristalhelder; --- krystállens ,
f. de ooglens, een volkomen kleurloos en
vastweek ligchaam van de gedaante eener
lens, het welk in een beursje besloten, vrij
dicht achter de pupil, in een kuiltje van
het glasachtig ligchaam, ligt, om zijne door-

schijnendheid zoo geheelen; — krystal-

lizeeren, in kristal veranderen, tot kristal
worden , hetzij natuurlijk of door schei
werking, bevriezen, tot ijs over--kundige

gaan ; -- krystallizatie (spr. tie=tsie)
of kristailizeering, f. de kristalvor ming, kristalwording, de overgang tot kristallen ; het gekristallizeer de — krystallographie, f. de kristalbeschrijving; -krystallogenie , f. de leer van het
ontstaan of de vorming der kristallen;
krystallomantïe (spr. tie--tsie) f. de
;

waarzeggerij uit spiegels --- krys tallometrïe, f. de wetenschap, die de hoeken
;

der kristallen meet en berekent, kristalmeting ; — krys tallophysika, f. de na
kristallen; — krystalloto--turled
mie, f. de kristalsplijting, - scheiding.
Kobel, m. eene duitsche kolenmaat =
3 dresdensche schepels of 311,49 liter.

Kubiek,kubeeren,enz., z. ond k u bus.
Kubit, m. eng. (cubit, spr. kjóebit) , de
meter.
voorm. e1=1 1 voet of ongev. 0
Kubo, m. het wer eldlijk opperhoofd in
, 4 5 7

;

Japan.

Kubus, m of cubus, (gr. lobos, lat.
cubus) Geom. een teerling, d. 1. een door
zes gelijke vierkante vlakken begrensd regelmatig ligchaam, een dobbelsteen ; in samenst . kubiek –duin, een ligchaam van
eenen duin lengte, breedte en hoogte of
dikte, teerling-(luim ; — kubiek – el, teer
-- kubiekgetal, teerlinggetal,-linge
d. i. het gedurig product van drie gelijke
factoren b. v. ? 7 = 3 ); 3 X 3 of= 33;_
;

kubiekmaat, eene teerlingmaat; — kubiekpalm, teerlingpalm ; — kubiek streep, teerlingstreep — kubiekvoet,
teer lingvoet , enz. ; kubiekwortel , het ge;

tal, de factor, waaruit een kubiekgetal (z, aid.)
ontstaan is; — kubatie (spr. t=t.c) en kubatuur, f . de berekening van den ruimte
; -- kubeeren, nw.-inhouderlgcam
lat., den ruimte - inhoud eens ligchaams berekenen, dien tot eenen kubus of teerling
herleiden, ook wel : tot de 3de macht ver
; -- kubieiet, m. eene in teerlingen-hefn

in 6zijdige zuilen kristallizeerende soort van

kristallizeerende soort van zeolith; — ku-

den kwarts; oneig. ook waterhelder, kleurloos glas, kristalglas. In 't algemeen noemt
men k r y s t a l l e n de regelmatige vormen,
die de ligch^ men bij hunnen overgang uit
den vloeibaren of dampvormigen toestand in
den vasten aannemen ; — krystal – agaat,
m. een steen, die uit een mengsel van agaat en
kristal bestaat, om zijne kleur ook wel ijs ag a at genoemd; — krystalliseh, kris-

boktaéder, m . een teerling - achtvlak; eene
teerlingvormige , achtvlakkige vloeispaathzure-kalkkristallizatie; — kubokubus,
nw.lat., de zesde macht van een getal, het
kubiekgetal met zich zelve vermenigvuldigd.
Kufe, ook kupe, hoogd. (spr. u=oe)
kuip, eene biermaat in Pruissen t hectoliters en 58 liters; zij is verdeeld in 2
vaten of 11 tonnen, eene ton in 100 kwart.
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KLF1SCII SCHRIFT
ku fisch schrift, een der oudste ormen van het arabisch schrift (naar de stad
Kufa in het gebied van Bagdad benoemd).
Kuguar, z. puma.
Kuhi, m. eene japansche iiihoudsrnaat
voor droge waren, omtrent = 30 9 kilo.
Kuhreihen of kuhreigen, m. (spr.
u=oe); fr. ronz-des-vaclies) naam der oude
volkswijs, die de alpenherders in Zwitser
land hij het drijven hunner kudden plegen
te blazen of te zingen. Zij bestaat uit weinige eenvoudige intervailen, past uitstekend
hij de eenvoiidigheid dezer herders en hij
den alpenhoorn, waarop zij haar voordragen, en doet in de weêrkaatsende geberg
ten eene ongemeene uitwerking.
Kuka, turksch (van 't perz. koekah, strik
aan den tulband) eene met struisvederen en
edelgesteenten bezette muts, eene dracht,
waarop de vorsten van Moldavid en Wallachije, alsmede de aanvoerders der .lanitzaren,
recht hadden.
Kukuruz, m. turksche tarw of maIs
in Hongarije, Dalmatie en Slavonid.
Kulagus, m. turk., de leidsman, wegwijzer, vooraantreder bij optochten ; aanvoerder ; stuurman.
Kulak, z. koelack.
Kulan, m. tataarsch, de wilde ezel, inz.
in Tartarije, Perzid en India.
Kulmet, m. eene korenmaat in Lijfland, = ton.
Kuluglis, p1. half-Turken, z. v. a. c of oris, z. aid.
Kumbarádsji, m. turk. (van humbarali., bom) vuurwerker, bombardier.
Kumiss, z. koemiss.
Kumpf, m. (spr. koempf) eene hessische
m a I t e r of S liters, verkorenmaat,
T
deeld in g e s C h a i d en 16 maatjes.
Kunigunde, t. oudd. vr.naam ( van
't goth. kuni, oudhoogd. chunni, stam, gesiadilt, en gund, oorlog) de stamheldin, beroemde strijdhaftige vrouw.
Kuno, oudd. (Kuono; waarsch. van 't
oudhoogd. icuoni, k o e n, stout) de k o e n e,
onversaagde.
Kunschut, z. sesam.
Kunwar, m. titel van den vermoedelijken erfgenaam des troons in Indische staten.
Kupe, z. kufe.
Kuras, n. (fr. la eiiirasse, ital. corazza,
sp. coraza, provenç. coirassa, mid.lat. corata,
coratium, curacia, curata, oorspr. lederen
borsthedekking, van 'tiat. corum, fr. cuir,
ieder) een borstbarnas, harnas, pantser;
kurassier, m. (fr. cuirassier) een gehar
nast ruiter, pantserruiter.
Kurbaan-beiram (van 't arab. kurban, offer; vgl. beiram), het feest der offers, een groot feest bij de Turken.
Kurëten, m. p1., in de oudheid priesters
op bet eiland Kreta, die luidruchtige wapendansen uitvoerden, kory banteit (z. aid.).
Kursawska, m. poolsch : de kleilaag, die
den looderts overdekt te Tarnowitz in Silezid.
-

=

-

Kurtka, f. poolsch : het naauwsluitend
wambuis der poolsche lansiers, vroeger in
fransche dienst.
Kurtsjis, p1. een adellijk ruitercorps
in Perzie.
Kussir, m. turk., turksche trommel, een
speeltuig met 5 snaren, gespannen over een
vel, dat een' houten schotel bedekt.
Kutuchta, m. het geestelijk opperhoofd
der Mongolen, een opperpriester, die echter
onder den nog meer goddelljk vereerden dalai-iama of lama-eremboersjin staat,
welke onde r chineesche opperheerschappij te
Tibet regeert. In bet zuidelijke Tibet is de
bogdo-lama (taisho of Iesjoe-lama)
bijna van gelijk aanzien en onafhankelijk
van den chineesdhen keizer.
Kuur, f. (iloogd. cur of kur; fr. cure, van
't lat. cure, z. aId.), eig. zieken-verpleging,
zieken-oppassing ; de genezing, lierstelling,
artsenhulp, gelukkig afgeloopen behandeling
van een' zieke ; - b r o ii k u U 1', 't gebruik
der bronnen, de genezing door het drinken
dei minerale bronwateren ; - b a d k u u r, het
badgebruik, het bad ; - koergast (hoogd.
kurgast), badgast, bezoeker der baden; koerzaal, badzaal.
Kux, M. (boheemsch kukus, v. 't bob. en
russ. kus, eene beet, een stuk, van 'truss.
kusdtj, bijten) een aandeel aan een bergwerk, doorgaans bet Tu van een zeche
of den grond, die tot eenig bergwerk is afgestaan, benevens de daartoe behoorende ge
bouwen, smeithutten, enz.
Kwaker, m. eng. (quaker, d. i. bever,
sidderaar, van to quake, spr. kweek, beven;
dus geheeten, omdat hunne godsdienstige opgewondenheid zich door bevingen en stuiptrekkingen placht aan te kondigen ; vgi.
shakers) aanhangers der door George
Fox in 1650 gestichte christ. secte, die
zich zelve bet gezelschap der Vrienden noemt.
Kwart, kwartier, kwarts, z. op
qu—.
Kwarta, t. p0015db (=lat. quarta, scil.
pars) een vierendeel, kwart, eene vochtmaat

in Krakau en Polen, juist = 1 ned. kan;
ook eene pooische graanmaat.
Kwarteel, n. (fr. quartaud) eene maat
voor natte waren ; eene specerij-maat der
voorm. ned. oostind. compagnie.
Kwarterka, f. eene vochtmaat in Polen omtrent =:L liter.

Kwas of kwass, m. slay. (russ., pooisch
en bob. kwass, zuur, zure smaak, zuurcieeg,
zure drank) een gegiste drank van den gemeenen man in Rusland ; ook een met 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, Moskwa en elders gelapt wordt.

Kwassiehout, z. quassia.
Kyanizatie (spr. tts) of kyani-.
zeering, f. de handelwijze van den En51.

LABADISTEN.

602 KYEMA

Kyrtóma, n. gr. (van kyrtos, ê ón,
krom, gebogen) Med. een bogchel ; ook ieder
begrensd gezwel, buil, het begrensde lucht
-gezwl
(emphysema).
Kyssótis, f. gr. Med. de aarsontsteking.
Kysthïtis, f. gr. (van kysthos, vrouwelijke schaamte) ontsteking der scheede.
Kystikérkus, ni. gr. ( van k jstis ,
blaas, en kérkos, staart) een in eene beurs
besloten blaasworm, welke bij menscben in
het celweefsel en ook in de hersenen voorkomt.
Kystis of cyste, f. gr., of cystis, de
pisblaas ; ook een beursgezwel ; — kystalgie, f. pijn in de pisblaas ; — kystanastrophe , f. de omkering der pisblaas ; kystauchenotomïe, f. de blaashalssnede, eerr c wijze van steensnijden ; —
kystheemorrholden,pl. blaasaanbeijen;
-- kystibranchisejh., adj. met in blazen beslotene kieuwen; kystidelkósis,
f. pisblaaszwwweer ; — kystidikólisch, adj.
nw.lat., in de galblaas levend ; — kystika,
n. pl. middelen bij ziekten van de pisblaas;
— kystisch, adj. de pisblaas betreffende;
ook blaas- of zakvormig ;— k y s t i s c h e
g e z w e l 1 e n, beursgezwellen; — kystitis,
f. de pisblaas- of blaasontsteking ; — kystocele, f. eene blaasbreuk ; — kystolithiásis, f. de steenziekte der blaas; —
kystónkus, nl. pisblaasgezwel ; — kystoparalysis of kystoplegïe, f. ver
pisblaas; — kystophthisis-lamingder
en kystophthtoë, f. pishlaastering, -kystoptÓsis, f. uitzakking der pisblaas ;
— kystorrhagïe , f. bloeding uit de
pisblaas; — kystorrhéxis, f. de scheuring der pisblaas; — kystornccea, f. bij
sommigen pisvloed, bij anderen slijmvloeijing
van de blaas, bij nog anderen bloeding uit
de blaas ; — kystoskoop, n. de blaas
een werktuig om in de blaas te zien -spiegl;,
— kystospásmus, m. de blaaskramp;
kystotoom, n. het steensnijmes; — kystotomie, f. de blaassnede, steensnede,
ook lithotomie.
Kytos, n. gr., de buik, het moederlijf;
— kytothéee, f. dat gedeelte der pop,
dat de buik van het insect bedekt.

gelschman Kyan, om hout tegen verrotting
te bewaren door het met eene oplossing van
kwiksublimaat te doortrekken.
Kyéma, n. gr. (van kyéin, zwanger
zijn) de vrucht in het moederlijf, z. v. a.
embryo ; — kyosis, f. (gr. kyésis) de
zwangerschap ; -- kyesiologïe, f. de
leer der zwangerschap.
Kyllósis, f. gr. (van kylloen, krommen,
van kyllós, i, ón, krom, verlamd) Med. ver
uit hoofde van verbuiging der lede--laming
maten, verbonden met een' waggelenden gang.
Kymation, n. gr. Arch. de wrong aan
de ionische zuilen, de bollijst.
Kyophorie, f. gr. (van k'os, n. lig
duur der zwangerschap,-chamsvrubt)de
eig. het dragen der ligchaamsvrucht ; —
kyotrophïe, f. de voeding der vrucht in
het moederlef.
Kypellomachie, f. gr. (van kypellon,
beker) een bekerstrijd, wedstrijd in het drinken.
Kyphóma, n. gr. (van kyphós, , On,
krom, bultig) een bult op den rug, bogchel;
— kyphon, n. het juk, werktuig tot
kromsluiting; --- kyphonísmus, n. het
kromsluiten ; — kyphósis, f. de vorming
eener ruggegraatskromming; ook de bogchel zelf.
Ktrben, pl. gr. (kyrbeis) houten vet zuilen, driekante draaibare pilaren te Athenen, op welker drie vlakken de oudste wetten
opgeteekend waren.
Kyrie eléïson ! gr. (van k rins, heer,
en eleïson, z. ald.) Heer, erbarm u ! de eerste
woorden der gezongen missen in de r. kath.
kerk ; --- f., z. v. a. 1 i t a n i e.
Kyriologïe, f, gr. (van kyrios, a, on,
hoofdzakelijk, geldig ; eigentlijk) eigentlljke,
gewone of algemeene beteekenis; -- kyriologisch, adj. in den eigentlijken zin te
verstaan, in eigentlijke uitdrukking, in natuurlijke voorstelling.
Kyropeedie, f. gr. (samengetr. uit Kyron paideia) een geschrift van Xenophon
over de opvoeding en het gedrag van C yr u s, een historische of liever wijsgerig staat
om het ideaal van een' goe--kundigeroma,
den regent en eene goede regeeringte teekenen.

-
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L. of Liv, afkorting voor livre (z. ald.) ;
— 1. a. = lege artis, z. ond. lex ; L. A.
M., afkorting voor liberalium artium magister, z. ond. liberaal; — L. B. = lectdri
benevólo, aan den welwillenden lezer ; —
ook wel voor Liber Baro, vrijheer, baron ;
op titles van boeken voor Lugduni Batavprum, Leiden ;' — L. B S. = lectori
benevóle salutem, den welwillenden lezer zij
heil ! — 1. c. loco citáto ; — L. D.
laas Deo (z. ald.) ; — L. D. S. P.
Taus

Deo salus populo (z. ald.) ; — L. dor
buis dor; — L. gr.
livre gros, een
pond vlaamsch ; — L. 1. — lingua Latina,
de lat. taal; — LL. D. = legven Doctor,
in Engeland z. v. a. doctot in de rechten ;
-- (L. S.) = loco sigilli (z. ond. locus); L.
S.
lectori salutein, heil den lezer !
livre sterling, een pond sterling.
L. st.
Labadísten, m. p1. aanhangers van
Jan de L a b a d i e, een vroom dweper der
17de eeuw, die de geestelijke hierarchie
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afgeschaft, de gemeenschap der goederen ingevoerd wilde hebben, en de innerlijke ingeving boven de kerk en den bijbel stelde.
Labarum, n. later lat., de oud.-rom.
krijgsvaan, inz. onder de latere keizers, sedert Constantijn den Groote het teeken des
kruises voerende ; eene omgangsvaan bij de
R. Kath., bestaande uit een vierkant stuk
kostbare stof, met een kruisbeeld of liet beeld
van een' heilige prijkende.

Labberdaan, laberdaan, z. aberdaan.
Labdací.smus, z. v. a. 1 a m b d a c i smus; — labdanum, z. 1adanum.
labefacteeren, lat. (labefacti re) ver
wankelend maken ; — labefáe--zwaken,
tie (spr. tie=tsie) f. de wankeling; ver
-zwaking.

labent, adj. lat. (lPbens, van labi, val len, glijden) vallend, zinkend ; glijdend.
Labeur, z. ond. laboreeren.
labiaal, labiëeren, enz., z. ond. 1 abium.
Labis, f. gr. (labis) de tang, inz. der verlos
labidométer of labimé--kundige;
ter, m. tangmeter, een werktuig, waarmede
het nog in he bekken zittende hoCJ, door
de vaneenwijking van de lepels der tang,
wordt gemeten.
labium, n., p1., labga, lat. de lippen ; —
labium, n. de lip of het mondstuk aan
eene orgelpijp; labium lepporinu2n, n. de hazelip, gespleten bovenlip (lagostóma, gr.) ;
labium leontinum, leeuwemuil ; — labiaal,
adj . nw.lat., wat tot de lippen behoort, b. v.
labia 1 e letters (labidles), lipletters, als
b, p, m, f, v. w ; -- labiëeren, de orgelpijpen door middelvan 't 1 a b i ë e r ij z e r met
lippen voorzien ; — labiodentaal, adj.
tot de lippen en tanden behoorende, met de
lippen en tanden uitgesproken.
Labiza, eene welriekende gom uit Amerika, die tot armbanden, oorringen en derg.
wordt verwekt.
laboreeren, lat. (labordre) eig. arbeiden, werken ; (chemisch) scheiden, aftrekken
(d e s t i 11 e e r e n), smelten ; aan eene ziekte,
kwaal, enz. laboreeren, daarmede behebd
zijn, daaraan lijden, bedlegerig zijn door enz.;
— labor, :lat., labeur, fr. m., arbeid.
zwaar werk, moeite ; -- paarden van
Iabeur, werkpaarden, in tegenoverst. van
pleizierpaarden (bij het belastingstelsel); labor imprbus ornnia vincit, een onvermoeide
arbeid komt alles te boven; — laborant,
m. eig. een arbeider, werkman ; inz. een
scheikundige; ook goudmaker, z. v. a. a 1c h y m i st ; -- laboratorium, n. mid.
lat. (van 't midlat: laboriitor, arbeider) de
werkplaats van den scheikundige, den artsenijbereider, den vuurwerker, enz. ; een stookhuis, smelthuis, smeltvertrek ; -- laborieus, adj. (lat. laboriósus, a, um; fr. laborzeux) arbeidzaam, vlijtig, bedrijvig; moeijelijk,
bez waarlijk.
Labrador-steen, m. een zwartachtig

graauwe steen, veldspaath, waarin zich velerlei fraaije kleuren weerkaatsen (schiller
vooral op de noord-amerik. kust-spath),
van Labrador, enz. gevonden.
labruum, n. lat., de lip, z. v. a. labium;
in 't algemeen de rand van een vat, enz.;
ook eene badkuip.
Labyrinth, n. gr. (lab'rinthos) bij de
Ouden een groot en kunstig gebouw, dat
eene zoo groote menigte in elkander krui
gangen en ineenloopende kamers had,-send
dat men er licht in verdwaalde ; de beroemd
waren: het labyrinth in Midden --ste
Egypte en bet labyrinth op Kreta; een
doolhof, een tuin met vele kunstig dooreen
slingerpaden ; oneig. eene verwarde,-gevlochtn
duistere zaak ; de ingewikkelde en drukkende
omstandigheden des levens; het duistere, raad
rede; ook Anat. de doolhof-selachtign
van het oor, achter de trommelholte gelegen ;
— labyrínthisch, ad). doolhofachtig,
verward, ingewikkeld, duister, raadselachtig.
lac, n. lat., de melk ; lac sul furis, ook magi-sterzum suljllris, zwavelmelk, eene verbinding van zwavel met water.
lacca f. nw.lat., z. v. a,. l a k, z. aid. ;
lacca caeruic a, lakmoes; 1. globs lc `a, kogellak ; 1. sigilldta, zegellak.
Lacepédea, f. een mexicaansche boom,
zoo geheeten naar den beroemden fr. natuurkenner Lacépède.
laceeren, fr. (lacer, van 't lat. laquedre,
vgl. lacs) snoeren, rijgen ; iret band doorvlechten ; Piet. met eene dunne, doorzichtige
verw overdekken ; — lads, n. (spr. lassi)
Anat. het aderweefsel ; ook een netvormig
weefsel, maaswerk ; eene halfzijden stof, z.
V. a. marli.
lacereeren, lat. (laceriire) verscheuren,
scheuren (b. v. eene gelacereerde wond,
eene gescheurde wond) ; oneig. belasteren ;
-.- laeerátie (spr. tie tsie) f. de opseheuring, oprijting.
Lacerta, f. lat. N. H. de hagedis; inz.
de eigentlijke hagedis, in onderscheiding van
den krokodil.
lacesseeren, lat. (lacessere) tergen, uitdagen, tarten, plagen.
Lacet, n. fr. (spr. lassè; vgl. lacee
en lacs), pl. lacets, rijgsnoer, rijgveter-ren,
voor vrouwekleeding.
lache, adj. fr. (spr. lasj', van 't lat. Taxus)
slap, traag ; laf, lafhartig, laag, gemeen ; —
laeheté, fr. (spr. lasj'té) de slapheid, traag
lafheid, blooheid ; laaghartigheid ; —-heid;
lacheeren, fr. tither; van 't lat. laxdre) los
maken, vieren, bot of schot geven ; — ldche !
(spr. laasj') laat los! (toeroep aan den patrijshond om het geapporteerde af te geven.
Lachesis, f. gr. Myth., eene der drie
Schikgodinnen of P a r c e n (z. ald.) ; ook
slangegift uit de gifttanden eener braziliaansche slang (trigonocéphalus lachesis), een
homoeopathisch geneesmiddel.
Lachte, m. eene lengtemaat in Dene
marken en N. Duitschland 3 a 4 ellen•
-

;
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Laois, z. ond. laceeren.
Lack, lak , n. (perz. lak, hindost. lala,
lakh, laksch, sanskr. laksja, een teeken, het
getal 100,000) in 0. Indië eene aangenomene
(gefingeerde) rekenmunt,
100,000 ropijen
of 12 0, 0 0 0 gl. courant (vgl. ropij en k r o r e.
Laconicum, laconisch, z. 1 a k o nisch.
lacryma of lacrima, f. lat., de traan ; —
lacrymae Christi, pl. lat., of it., lagrima Christi,
d_ i. eig. Christustranen, de naam van den
fijnen ital. wijn van donkerroode kleur, zoeten maar p i q 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; -- lacrymae vitis, lat., wijnstoktranen,
het water, dat uit den aangesneden wijnstok vloeit ; -- lacrymaal, adj. nw.lat.
Med. de traanwegen betreffende; — laerymábel, adj. (lat. lacrymnabilis, e) tranen
waard, betreurenswaard, jammerlijk; — laerymatorium,n . tranenvat, traanfleschje,
waarin men bij oud.-rom. begrafenissen de traeen liet vloeijen ; — lagrimóso, it Muz. klagelijk, jammerend, op wenend-roerenden toon.
lacs, in. fr. (spr. lá; provene. latz, sp. lazo,
it. laccio, van 't lat. laqueus) strik, knoop;
— lacs d' amour, (spr. damóér) liefdestrikken,
in elkander gevlochten linten, letters, enz.
Laetáten, n . pl. nw.lat. (van lac, melk,
genit. lactis) Chem. melkzure zouten ; —
lacteine, f. de voedingstof der melk ; --lacteseéntie, (spr. tie tsie) f. melkach tige gesteldheid; — lactesceerend, adj.
(v. 't lat. lactescére, tot melk worden) melkachtig ; — laetátie (spr . tie= tsie), f. nw.
lat., de voeding met melk, zooging, het zoogen;
— lacteeren, lat. (laclhre) zoogen ; —
lactdnt, adj. (lat. láctans), zoogend; —
lacticinien, n. pl. ( lat. lacticinta) uit
melk bereide voorwerpen, gelijk kaas, boter,

=
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enz.; ook melkspijzen;— lactischekoorts,
-- melk of zogkoorts ; — lactigénisch,
adj. de melkafzondering bevorderend ; lactine, lactoline, f . fr. de melksuiker; —
lactisugium, n. nw.lat. Med een melkzuiger, eene melk- of borstpomp ; — lactoskoop, n. een werktuig om het roomgehalte
der melk te onderzoeken, onlangs door Donné
uitgevonden.
Lactuea, f. lat. (v. lac, melk, dewijl
er, bij 't insnijden des stengels, een melk
uit vloeit) latuw, tuinsalade; —-achtigsp
lactucarium, n . nw.lat., eene bijzondere
plantenstof uit de latuw ; — lactucine,
f. de grondstof uit het 1 a c t u c a- z u u r,
een eigen zuur, in de giftlatuw (lactuca
virósa) bevat.
Lacune, f. lat. (lacuna, eig. kuil, diepte)
eene gaping, een open vak, eene uitlating
b. v. in een boek ; — lacuneus, adj. (lat.
lacunósus, a, um) met gapingen, vol uit
-latinge.
Ladánum, n., lat. gummi lailánum) gr.
ládanon, lédánon perz. lddan, ldden, bebr.
-

.

loth), ook labda'nu.m

o( laudanum, n.

eene gomhars met balsamieken geur, van
geneeskrachtige hoedanigheid, uit het eiland
Candia, Cyprus, enz.
Ladlnes, pl . bonte glanzige wollen
stoffen uit Norwich in Engeland.
Ladon, z. tarok.
Lady, f. eng. (spr. lédi, van 't angels.
hldf day, d. i brooddag, wegens dè brooduitdeeling. die weleer de adellijke vrouwen op
een' bepaalden dag der week aan de bedienden
deden) de titel der aanzienlijke vrouwen in
Engeland, wanneer men van haar spreekt,
z. v. a. d a ni e; voor 't overige echter alleen
de titel der vrouwen van hoogen adel ; —
ladyship, 1 a d y s e h a p, de stand en titel
eener lady.
12edeeren, lat. (laedcre) beschadigen,
kwetsen, beleedigen ; verkorten, benadeelen
— leedént, m . (ld dens) de beleediger ; de
beleedigende partij; — 1OBSUS, m. de beleedigde , benadeelde ; — 12ezie, f. (lat.
laesio) de beschadiging, kwetsing; verkorting.
benadeeling.
Laen, z. v. a. l e a n g, z. tail.
Leen, n. zw. (eig. het 1 e e n) de provincie, het stadhouderschap in Zweden.
Ltendler, m. hoogd. eerie langzame
soort van wals en de muziek daarbij ; eene
soort van Tyroler-lied.
L estrigónen, m. pl. gr. (Laistrygónes) een fabelachtig wild volk in Sicilië en
Beneden-Italië, dat Homerus in zijne Odyssea als m^'nscheneters van reusachtige grootte
afschildert.

L2etáre, lat. de tide zondag in de vasten, naar de aanvangswoorden der lat. mis,
Jes. LXVI, 10 : laetare, Jerusalem, verheug
u, Jeruzalem, enz. ; ook rozenzondag ge
-hetn.
L2etificantia, n. pl. lat. (van laelificure, verheugen) Med. verheugende, opwek
geneesmiddelen.
-kend
Laetitia (spr . — ti - ts)a) f. lat. (laetita,
van laetus, a, um, vrolijk) de vrolijkheid,
blijdschap ; verlustiging ; — Lsetitia, als
vr.naam : de vrolijke, opgeruimde ; rom. Myth.
de godin der vrolijkheid.
laeva manu, lat. Muz. met de linkerhand.
leevigeeren, z . l e v i g e e ren.
Laga, f. een ochtendgewaad, badkleed
der vrouwen, naar den naam der heilaan
brengende beschermster der baden in de
scaldische mythologie.
Lagéna, f. lat. eene wijnflesch met
naauwen hals en met ooren ; — lageni fórm, adj. nw.lat. fleschvormig; — lageniet, m. de fleschsteen ; — lagenophoriën, pl . gr. (van lágênos, f. flesch)
drinkfeesten, bij welke ieder zijne flesch
medebrengt.
Lagnia, f. gr. (lagneia) geilheid, wellust; mannelijk zaad ; — lagneuma, n.
de zaadstorting, inz. in den bijslaap.
Lago, ni. it. en sp. (van 't lat. locus)
het meer, de landzee ; — lagunen, pl.

LAGOCIIILUS
( =lat. lacunae) kleine meren, strandmeren,
ondiepten en eilanden in de Adriatische zee.
Lagochïlus, m. of lagostoma, n.
gr. (van lagts, de haas, en chnlos, n. de
lip ; stóma, de mond) Med. de hazelip ; ook
een mensch met eene hazelip; — lagographïe, f. de natuurlijke historie der
hazen ; -- lagophthalmie, f. het hazenoog. een gebrek der oogleden, waarbij
zij in den slaap, gelijk die der hazen, geopend blijven ; — lagophthalmos, m.
die bazenoogen heeft, een hazenoog.
Lagonoponos, m. gr. (van lagdn, de
lies, zijde) Med. zijdewee, zijdesteek.
lagrima Christi, lagrimóso, z. ond. lacryma.
Lagthing, m. zweedsch (lag, wet, angels. lag, eng. law) het wetgevend ligchaam
der noorweegsche rijksvergadering of st orthing (z. ald. en vgl. thing).
Lagundsji, m. pl. de mineurs bij het
turksche leger.
Lagunen, z. ond. lag o.
Lai of lay, m., pl. lais (spr. lee ; van
't celtisch, llais, laoidh, laoi, d. i. klank, melodie, lied, gezang), in de oud-fr. en oud eng. poëzie eene soort van epische en lyrische gezangen, oorspr. van een meer volksmatig karakter, in tegenst. met de kunstmatige, geleerde, hoofscbe dichtkunst.
ld cus, m. lat. (van 't gr. láïkós, tot het
volk behoorende, van Mós, volk) een nietgeestelijke, wereldlijke, 1 e e k ; een oningewijde, onervarene, onkundige in deze of gene
kunst, ---- láieIsmus, n. nw.lat. de leer
van het recht der leeken om de kerk te
regeeren.
Laird, m. schotsch (spr. lèrd), z. v. a.
het eng. 1 o r d : de heer, grondeigenaar, edelman.
Lïs, f. de naam van twee beroemde boeleersters der gr. oudheid, te Ko
levende ; eene galante en geestige-rinthe
vrouw, die den schijn der deugd weet te
bewaren.
Laisser–aller, n. fr. (spr. lèssé-allé),
eig. laten gaan ; natuurlijke ongedwongenheid van gedrag, van schrijfwijze; al te
groote toegevendheid ; — laisser–passer,
n. (spr. passé) een vervoerbiljet, gelei
-briefj.
La.itage, f. fr. (spr. lètáázj', van Tait
= lat. lac, melk) melkspijs, pap; -- laiterie, f. (spr. lèt'rie) het melkhuis, de
melkerij
Laiton, m. fr. (spr. léfón), l a t o e n
(z. aid.).
Lak, n. perz. (lak, sanskr. ldksjd en
rdksja, v. - randsj, verwen; nw.lat. en it.
lacca, sp. en provene. laca, fr. laque, hoogd.
lack) ondoorzichtig vernis van onderschei
kleuren en uit verschillende harsen-den
bereid, inz. ook v e r w e r s 1 a k (eng. lac dye,
lack-lack), 1 a k v e r w, eene met kleiaarde
verbondene verwstof van indische bereiding,
die in den handel als vierkante koekjes
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voorkomt ; in het dagelijksch leven voor z eg e 1 l a k, een samenstel doorgaans van 4
deden gomlak, 1 deel terpentijn en 3 deelen vermiljoen, in het fransch s p a a n sc h
lak (eire d'Espagne) geheeten, omdat Spanje
het eerst niet dit indisch product een' aan
handel dreef; voorts voor gom--zienljk
lak of harslak, de stof, waaruit de lak
lak - schildluis hare-cohenilf
cellen bouwt, welke zij met een rood vocht
opvult; — stoklak, korrellak, schellak, verschillende soorten van het gomlak,
in den handel voorkomende; — lakkeeren, lakken, verlakken, met lak of
vernis bedekken ; — lakmoes, n. eene
roodachtig-blaauwe verfstof , uit verscheidene planten gewonnen, z. k r o t o n en orseille.
Lakísten, m. pl. eng. (spr. leekisten;
eng. lakists, lakers, spr. léékists, léékers)
engelsche natuurdichters van de sentimenteele school, zoo als b. v. Rogers, Wordsworth, Coleridge, Southey, Campb e 11, e. a., meerdichters, zoo geheeten naar
de meren (lakes, spr. leeks) in Westmore}
land, aan welker oevers zij zich nedergezet
hadden.
Lakkei, m. (fr. laquais, spr. lakè ; sp.
lacayo ; oorspr. duitsch van 1 it c k e n, goth.
laikan, loopen, huppelen, springen) een looper, volgdienaar, lijfknecht, voetknecht.
Lakkris, lakkeris,f. (hoogd. lakritze,
van het lat. liquiri-tia, en dit van het gr.
g l y k C r r h i d z a, v glykys, zoet, en rhidza,
wortel ; vgl. g 1 y c r r h i z a) het zoethout,
de zoetwortel of zoethoutplant ; -- lak
n. (lat. succus liquiritiae) zoet--krísap,
houtsap, uit welks vermenging met suiker
`T

en arab. gom men het drop maakt.

Lakmoes, z. ond. lak.
lakónisch, adj. gr. (lákón, lakonikós)
kort en nadrukkelijk, kort en bondig, kernspr.eukig, pittig, eenlettergrepig, spaarzaam
in woorden (naar de manier der oude L akd n e n, d. i. Lacedwmoniërs of Spartanen)
— laconium (scil. balneuiis), n. lat. eene
badstoof, zweetkamer in 't bad, droog zweetbad, dampbad; — lakonísmus, n. de
zinrijke kortheid en bondigheid in spreken
en schrijven, de spaarzaamheid, karigheid
in woorden ; — lakonizeeren, kort en
bondig spreken, met weinig woorden veel
zeggen ; — lakonomanïe, f. overdreven zucht om lakonisch te spreken.
Lakooi, f. (hoogd. levkoje, van het gr.
leukó-ïon, d. I. wit viooltje) een bekend tuingewas met veelkleurige, welriekende blocmen, ook violier genoemd.
Lakris, z. V. a. lakkris.
Laksau, m. eene rekenmunt te Batavia,
19000 kasjes of ruim !O gulden.
Laktísma en laktísmus, n. gr. (van
laktidze'in, met de voeten treden) Med. de
voelbare beweging van het kind in den moe
-derschot.
la, la, fr. zoo zoo, middelmatig, tamelijk.
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Lalánggras , H. maleisch (maleisch
en javaansch lalang, alang-alang) eene soort
van hoog, weelderig groeijend gras in 0.
Indië, b. V. op de Nikobarische eilanden.
Lalie, f. gr. (lalja, van laléin, spreken,
kouten = lallen) de rede, het spreken; —
lallátie (spr. t ts) f. nw.lat. het lallen,
de verkeerde verdubbeling der L in de uit
-sprak,lmbdciu.
Lalla, m. titel van den turkschen groot
voogd, pleegvader.
-vezir,.a
Lama, ni. tibetaansch (blama , uitgespr.
lama, een overste, opperpriester) een tibetaansch priester, opperpriester (vgl. d a 1 a i 1 a m a ); - de lamáïsche godsdienst
of het lamaísmus, de godsdienst der
boeddhistische Tibetanen en Mongolen, die
daarom lamaïeten heeten.
Lama of llama, n. peruaansch (llama,
spr. ljama, bet lama, ook vee, dier, in 't
alg.) de schaapkameel, een in de bergen van
Peru bij kudden levend langhalzig dier ter
grootte van een hert, dat, getemd zijnde,
een nuttig huis- en lastdier is ; ook eene
soort van fijne wollen stof.
Lamalgue, f. fr. (spr. lamalp') eene
soort van wijn uit Provence.
Lamanáge, f. fr. (spr. lamanáázj')
Mar. loodsgeld, het loon voor den lamaneur of loods (van het celtisch loman, gids).
Lamánda, m. eene slang op Java, de
oningssia i r , afgodssiang.
Lambda, n. de gr. naam van de L
(j) ; — de lambda–naad, Anat. de
d- wormige vereeniging van de scheedelbeenderen met het achterhoofdsbeen ; — lambdaeísmus, m. gr. een spraakgebrek, waarbij de L moeijelijk of in plaats van de R
wordt uitgesproken ; — lambdoidisch,
adj. ,1-vormig, de gedaante eener lambda heb
-bend.
Lambertsnoten, minder goed lamm.ertsnoten, f. p1. eene soort van groote
hazelnoten, uit L o m b a r d ij e afkomstig (van
daar de naam) .
Lambris, n. fr. (spr. lanbri ; oudfr.
lambre, V. 't lat. laminb, lamna, dun blad,
dunne plaat), of lambrizeering, f. het
beschot of de bekleeding van het benedendeel eener kamermuur met planken, paneelhout, enz.; Z. v. a. paneel; ook pleister
gipsgewelf, zoldering ; -- lam--zoldering,
brizeeren (fr. lambrisser), met zulk schot
lamelle, f. lat. (la--werkbldn;—
mélla, verklw. v. lamina) een blaadje ; dun
blik van allerlei metaal; — lamellair,
lamelliform, adj. nw.lat., blik, blad- of
plaatvormig.
lamenteeren, lat. (lamentdri) weeklagen, jammeren, kermen, beweenen, bejammeren ; — lamentábel, adj. (lat.
lamentabilis, e), klagelijk, jammerlijk, erbarmelijk, beklagenswaard, droevig, ellendig; —
lamentábile en lamentóso (spr. s=z), it. Muz.
klagend, droevig, op klagenden toon ; — lamentátie (spr. tie=tsie) f. lat. (lamen-
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tatio) ook lamento, m. en n. it., de weeklacht, het jammeren, klaaglied, de jammerklacht — lamentíjn, m. nw.lat. de
zeekoe, m a n a t i.
Lámi, n. (samengest. uit de namen
der noten la en mi) in de muziek : iets
kwalijk klinkends, een wanklank; — op
een l a m i u i t l o o p e n, slecht afloopen,
treurig eindigen.
Lama, f. lat. en gr., pl. lamiën,
(lat. lamiae) heksen , spoken , gevaarlijke
booze geesten, waarmede men de kinderen
bang maakte.
lamineeren, nw.lat. (van bet lat. lamina, blad, blik, enz.) metaal tot blik slaan,
pletten, tot platen maken.
Lamiodónten, p1. gr. (van lamía,
een groote, vraatzuchtige zeevisch, en odoes,
genit. odóntos, tand) versteende haaijetanden met zaagvormigen rand.
Lamoen, n. (fr. limon) gaffeldissel, de
tweearmige disselboom, tusschen welke het
paard, enz. loopt.
Lamónhout, n. eene soort van rood
verfhout uit Brazilië.
Lampadarius, m. lat. (van 't gr, en
lat. lampas, fakkel, lamp) een lampdrager;
— lampadátie (spr. t=ts) f. de foltering der martelaars door in de knieholte
gehouden brandende fakkels; — lampadedromie, lampadodromie, f. gr.
fakkelloop, een wedren met brandende wastoortsen ; — lampadíst, m. een fakkel
een fak--loper;—amdh,in.
keldrager.
Lamparillas, z. nonpareille.
Lámpas, p1. (fr. lampás , lamppasse )
oostind. en chineesche zijden stoffen, naar
gebrocheerd gros de tours gelijkende.
Lampét, n. eig. eene lamp ; eene kan,
waterkruik (wegens de overeenkomst van
gedaante met de lampen der Ouden) ;
lampetkan,, waschvat.
Lampión, m. fr. (spr. lanpióh ; ver
lamme, lamp) een lampje, glas -klw.van
lij openbare verlichtingen ; —-lampje,inz.
lampioneeren, niet lampions bezetten,
illusoineeren.
Lampons, m. pl. fr. (spr. lanpón; van
lampons, laat ons drinken, gebiedende wijs
van lamnl)er, druk pooijen, van lampée, groote
romer) drinkliederen ; rondgezang.
Lamprei (van 't mid.lat. lampreta, lampetra, it. lampreda, dat gevormd is uit het
lat. lambére, likken, en petra, steen, omdat
deze visch zich aan steenera onder water
vastzuigt) steenlikker, steenzuiger, eene soort
van zeer groote en uitmuntende prikken of
negenoogen, inz. in de Noordzee, enz.
Lamprométer, in. gr. (van lamprós,
schitterend, helder) een werktuig om de sterkte van het licht te meten ; — lamprophonie, f. helderheid, van stem, eene zeer
duidelijke, vérklinkende stem ; -- lamprophóniseh, adj. helderklinkend van stem
Lamp-rris of lampuris, f. gr. (lam;

-

LANA
2)yris, van lámppein, lichten) de glimworm,

het johanniswormpje, de johanniskever.
Lana, n. een russisch handelsgewicht,
— 8 solotnik of bijna O,O341 kilo.
lana, f. lat., wol ; lana capr-zna, f. lat.,
geitewol; oneig. onbeduidende dingen, beuzelarijen ; de lana caprina (twisten), om gei
dat is om iets onbeduidends, om's-tewol,
keizersbaard ; lana philosophi ca, bij de alchimisten : zinkbloemen,witte, lichte vlokken van zinkoxyde, nihil album.
Lancade , laneadeeren , z. ond.
lans.
Lancástersche methode, het wederkerig onderwijs, de leerwijze volgens
welke een groot aantal leerlingen van onderscheiden ouderdom in één vertrek gelijk
worden bezig gehouden, terwijl de be--tijdg
kwamere als onder-leermeesters de minder
geoefenden onderrichten, het eerst door Andr.
Bell, een' eng. geestelijke in 0. Indië sedert 17 9 0, vervolgens door Jos. L a n c a s t e r te Londen in 18 0 5 ingevoerd ; -- Lancaster–school, eene school, waarin naar
deze leerwijze onderwezen wordt.
lanceeren, lancet, lancier, z. ond.
lans.
Landamman, m. in Zwitserland in
de meeste demokt"atische kantons de voor
wetgevende macht en de vol -ziteryand
besluiten ; in het kanton Bern-trekd
de bestuurder van den gang der zaken in
den grooten raad.
Landauer, m. eene soort van reiswagen met neêrslaande kap, voor 4 personen
(naar de beyersche stad Landau) .
Landes, f. p1. fr. (spr. land'; van cel
oorsprong) heidegronden, heiden, step--tischen
pen, inz. die langs de kust van den Bis
zeeboezem tusschen de Gironde en-cayshen
de Pyreneën in Frankrijk ; oneig dorre
plaatsen in een boek.
Landiras, m. (spr. landirá) Bene soort
van witten Bordeaux-wijn.
Landjobber, m. eng. (spr. léndzjobber; vgl. jobber) makelaar in landerijen
of in goederen, inz. in N .Amerika ; -landlord, m. eng. de grondeigenaar, landheer; ook de waard, herbergier.
Landspassaat, z. lanspesaat.
Langage, f. fr. (spr. langáázj' ; van
langue, tong, taal, van 't lat. lingua) de
spraak, wijze van spreken, taal ; — languette, f. (spr. lauigétt') een tongetje, eene
tong, b. v. aan orgelpijpen, aan eene balans ; de 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.
Langoiran, m. fr. (spr. lan,goarán;
vgl. het oudfr. langoirant, mat, zwak, krach
languissant) een witte Bor--telos,nw.fr
deaux-wijn.
Langueur, f fr. (spr. lapgeur ; van 't
lat. languor) de matheid, slapheid, verzwak,
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king, ontspannenheid, het kwijnen, smachten ; -- languesceeren, lat. (languescére) kwijnen, kracht verliezen , moede of
traag worden ; — languissánt, adj. fr.
(spr. langi -sán), mat, slap, zwak, kwijnend,
smachtend, ziekelijk ; — languénte en lanquido, it. Muz. smachtend, zuchtend, vurig
verlangen uitdrukkend.
laniëeren, lat. (lanii re) verscheuren,
aan stukken houwen of rijten ; — laniatie (spr. l=ts), f. (laniatio) de verscheuring, vaneenrijting; — lanist, m. lat.
(lanista) een scherm- of vechtmeester bij de
oude Romeinen.
Lans, f. (fr. lance, sp. lanza, it. lancia,
van 't lat.-eelt. lancea) eene spies, speer ;lansét, lancét, n. (fr lancette) het laatijzer, de laatvlijm, een tweesnijdend wond
-mesje tot aderlatingen of insnijdin--helrs
gen ; — lanseeren of lanceeren, werpen, slingeren, afschieten (eenen pijl, enz.);
bij jagers : het spoor van Benig wild met
den bond zoo lang volgen tot men bet, opjaagt ; — lanceerende pijnen, d. i.
schietende, rukkende pijnen (in tegenst. met
de borende, b. v. landpijn) — lancade,
f. fr. (spr. lansáád') een speer- of spiessteek, uitval ; eene snoeverij ; ook een boog
luchtsprong van een paard ; — lan--vormige
cadeeren, zulke sprongen maken ; -lansfeest, een feest der r. kath. kerk,
ingesteld tot aandenken van de lans, waarmede Jezus' zijde werd doorboord ; — lansier (fr. lancier), een speerruiter, spieswerper, lansdrager ; — lanspesaat, beter dan landspassaat, m. (gevormd uit
de it. woorden lancia spezzata, d. i. gebroken of geknotte lans) weleer de benaming
van den laagsten onderofficier bij het, voetvolk (eig. een krijgsman, die van de ruiterij
tot het voetvolk was overgegaan, en dus
zijne eervolle ruiterlans had verloren, het
geen men zinnebeeldig als eene verbreking
voorstelde).
Lansquenet, m. fr. (spr. lanskenè ;
van het duitsch l a n d s k n e c b t) naam van
een oud kaartspel ; de plaats, waar het gespeeld wordt.
Lanteas, pl. Mar. groote chineesche
roeischepen, voor den handel tusschen Macao
en Canton.
lanterneeren, fr. (lanterner) talmen,
dralen ; met nietige woorden ophouden.
Lanternína, f. it. (eig. verklw. v. lanterna, lantaren) eene florentijnsche rekenmu n t, Ii Lire.
lanternizeeren, fr. (van lanterne, lantaren), aan eenen lantarenpaal ophangen
(gelijk in de eerste fr. omwenteling).
Lanthanium, n. (v. 't gr. lanthánein,
verborgen zijn) een in 1831) door M o s a nder te Stokholm ontdekt nieuw metaal, de
55ste van de grondstoffen der scheikunde.
Lanturlu, rn. fr. (spr. lantuurlu), een zeker kaartspel, l a n t e r l u, het lanterluijen; 5
kaarten van ééne kleur in het pamphilusspel.
;

LANUGO

LARVE.

Lanügo, f. lat., m. een vlasbaard, het
zachte, wollige baardhaar.
Laodicëër, m. een inwoner der stad
L a o d i e é a in Klein -Azië ; een laauw, onverschillig menscb, iemand, die noch koud,
noch warm is (eene beteekenis, ontleend aan
de Openb. van Johannes III, 15 en volg.).
Laokioen ot Laotse, m. een godsdienststicbter in China, 200 of v. a. 600
jaren vóór Chr., wiens godsdienst de taogodsdienst of de godsdienst van den rechten
weg genoemd wordt; hare aanhangers hee ten taossen.
Laokoon, m. gr. Myth. priester van
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 Laokoön,
een uitstekend voortbrengsel der oude beeldbouwkunst, het gezegde treurtooneel voorstellende.
Laokratie (spr. t=ts) f. gr. (van labs,
volk) de volksheerschappij.
lapáktisch, adj. gr. (van lapádzein,
ledigen), Med zacht ontlastend, buikzuiverend ; — lapágma, n. lediging.
Laparocéle, f. gr. (van lapára, f. de
zachte deden zijdelings onder de ribben tot
aan de heup) Med. eene darmbreuk aan den
buik ; — laparoskopie, f. het onderzoek
van het onderlijf — laparotomie, f. de
operasnijding van het onderlijf in de zijde.
lapis, m. (genii. lapdis; -pl. lapides) lat.
de steen ; lapis aquilae, adelaar - of klapper
1. bezoardicus, z. v. a. bezoar- steen,-sten;
z. b e z o a r; 1. Bononiénsis, z. b o 1 o n i s c h e
steen; 1. calaminiris, z. v. a. galmei;
1. causttcus, bijtende steen, bijtende potasch
(kali causticum); 1. inferni lis, helsche steen ;
1. judaicus, jodesteen ; 1. lazuli, z. 1 a z u u rs t e e n; 1. milliarius, de mijlsteen, mijlpaal;
1. philosophorum, de steen der wijzen, waar
waande alle kwalen en ziekten-medn
te kunnen genezen en onedele metalen in
goud te veranderen ; 1. Pideriti, zwavelzuur
koper, een bloedstelpend middel; 1. speculdris, mariaglas, gipsspaath ; 1. spongiae of
spongites, de sponssteen, eene soort van koralen ; 1. termindlis, de grenssteen ; 1. Variolátus, de bladersteen ; — lapidariseh,
adj. in steen gebouwen ; — lapidaarschrift,n. in steen geschrevene letters,steenschrift -- lapidaar-stijl,m. de schrijfwijze
op steenen, gedenkteekenen, van daar ook
(omdat deze om de bepaalde ruimte kort
moet zijn) : korte en bondige schrijftrant;
— lapidátie (spr. t ts), f. lat. de stee
— lapidificátie (spr. t ts), f.-nig
de vorming of verwekking van steenen, steen
onderscheiden van p e t r i f i cat ie;-wording,
—lapidíllum, n. steenlepel, een werktuig
bij de operatie van den steen soms gebezigd.
Lappaliën, pl. (nederl. met lat. uit
V. lap) vodderijen, nesten, prullen,-gan,
nietswaardige kleinigheden.

Lappé, n. (v. lapper, lager, gretig oplekken, opslurpen) in het pharaospel: de
dubbele winst van bet geld, dat men op
eene aan de punt tot een oor omgebogen
kaart zette; vgl. p a r o l i.
lapsus, m., pl. lapsus, lat., het vallen, de
val ; de fout, misslag ; lapsus bonórum, m.
Jur. het verval des vermogens; 1. calámi,
eene schrijffout; 1. linguae, eene spreekfout,
bet verspreken ; 1. memoriae, geheugenfout,
misslag door vergeten ; 1. palpèbrae, Med.
eene uitzakking van het ooglid.
Larboard, m. eng. (spr. —boord; sa
uit het eng. lower, compar. van-mengtr.
low, laag, deenscb lav, laag, eig. dus de
lagere zijde) de linkerzijde van het schip,
bakkoord.
Larbouch, m. eerre nieuwerwetsche
egyptische muts.
lardeeren, fr. (larder, van lard, spek)
bespekken, met spekreepjes opvullen, doorsteken, b. v. liet vleesch ; — lardeer —
priem, het puntig werktuig, waarmede
dit gedaan wordt — lardon, m. (spr.
lardón) klein, langwerpig stukje spek, spekreepje ; oneig. een scherp woord, zet of
steek; ook eene heimelijk ingestoken kaart
in het spel.
Laren, p1. lat (Lanes, van den sing.
Lar), bij de oude Romeinen de familiegoden. huiselijke beschermgoden, huisgoden (vgl.
penaten) — lararium, n. de kas of
nis of kapel, waarin de beelden der laren
stonden ; -- laralia, n. pl. het feest, dat
op den 1 n Mei ter eere van de Laren werd
gevierd.
largus, a, um, lat. rijkelijk ; mild ; largu
mnanu, niet rijkelijke, milde, vrijgevige hand,
rijkelijk ; largitas sponsalitia, f. Jur. brui
largitie (spr. t=ts)-degomsvrin;—
f. (van largini, ruim uitgeven) de geschenkenuitdeeling, het schenken ; — large, adj . fr.
(spr. larzj') breed, wijd; au large (spr. o—),
in 't breede, ruim, rijkelijk ; largo, it. Muz.
langzaam, gerekt; K,mt. rijkelijk, in overvloed, en daardoor goedkoop ; largo assái, 1.
di molto en largíssimo, Muz hoogst langzaam en statig, uiterst langzaam ; larghétto,
eenigszins langzaam, minder langzaam dan
het largo, maar spoediger dan het adagio ;
— larghézza, f. overvloed ; Kmt. aan
geldvoorraad voor wissels op eene-zienljk
plaats.
Larf., larin, m. eene rekenmunt in
Malabar, ongeveer = 2 72 ct. courant; in
Arabië en Perzië 50 ets. courant.
Larifari (vgl. ons larie, zot gesnap,
beuzelpraat, l a r ië n, zotteklap uitslaan, en
lat. fdri, spreken) gesnap, onbeduidende taal,
wisjewasjes, l i r u m l a r u m.
larmoyant, adj. fr. (spr. larmoaján;
van larme, traan) weenend, in tranen smeltend, jammerend.
Larve, f. lat. (larva) bij de oude Romeinen een schrikbeeld, schadelijk spooksel;
een schrikgezicht, ook in 't algemeen z. v.
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LARYNX
a. m a S k e r; een insect, dat zich nog in zijn
onvolkomenen toestand bevindt of aan tie
gedaanteverwisseling onderworpen is, eene
pop, b. V. van eene rups, made, enz. ;
gelarveerd, ad). vermomd, gemaskerd.
Larynx, m. gr. Anat. het strottenhoofd ; - laryngIsmus, n. periodische
engborstigheid of ademstuiting (asthma) der
kinderen ; - laryngitis, f. Med. de ontsteking van het strottenhoofti; - laryn-.
gophthsis, f. Iuchtpijpstering; - la
ryngorrhagie, f. de hloeding uit de
luchtpijp ; - laryngostenôsis, f. vernaauwing van het strottenhoofd ; - laryngos7rinx, 1. eene Iuchtpijp- of longspuit ; - laryngotomie, f. de strotten
-hofdsne.
Lasagne, f. (spr. lasánje), it. (p1. v.
lasagna) eene soort van deegklompjes of
macaroni in Italië.
lascief, adj. lat. (lascivus, a, urn) dartel, weelderig, ontuchtig, wellustig, geil
lasciveeren (lascivtre) , uitgelaten zijn,
zich wellustig of ontuchtig gedragen ; Easciviteit , f. de dartelheid, geilheid,
ontucht.
Laserpitium, n. lat., z. lazerkruid.
Lasjitsen of laski, p1. (slay. lásiza,
poolsch. lasica, verklw. lasiczlia, hoh. lasice,
laska, russ. lastka, verklw. lastotschka, de
wezel) wezelvellen in den russ. handel.
Laskáren, p1. eng.
in (lâskars) indiaansche matrozen of kaiionniers, in dienst van
de eng. compagnie; ook soldaten der voorm.
keizers van Ceylon.
Laski, z. lasjitsen.
Lassitûde, f. Ir. (van las lat.
lassus, moede) de vermoeidheid , matheid,
ontspanning; verveling
Lasso, liever lazo (z. ald.).
Last, n. Mar. benaming van een gewicht,
waarbij de grootte en het draagvermogen
van een schip berekend wordt ; in Neder
land doet zulk een last 2 tonnen, ieder van
000 oude ponden ; de naam eener inhoudsmaat voor droge waren ; het n e d. 1 a s t is
verdeeld in 30 hectoliters of mudden, 300
decaliters of schepels, 3000 liters of koppen of kub. palmen ; bet o ii d e a m s t e r d.
last = 30,0888, bet pruiss. last =
30,8509, het bremer last =
bet bannoversche 3,7853 ned. mudden ; -- i. (van het mid.lat.
lastadum en dit van last) de plaats in
groote zeesteden, waar de schepen hunne
waren in- en uitladen.
Lasting, z.v. a. eerlasting(z.ald).
Latan, n. Chem. een nieuw, in het
cerium-oxyde gevonden metaal.
latent, lat. (ldtens, van latere, verbor
gen zijn) verborgen, verscholen; Chem. gebonden, b. v. 1 a t e n t e w a r m t a ; laid anguis in herba, lat. sprw. : er schuilt eene
adder onder 't gras, d. I. er steekt iets kwaads
achter, er is gevaar bij.
lateraal—, latereeren, z. ond. latus.
-

-

Lateraan, n. het aan dc Johanniskerk
grenzende paleis van den paus te Rome (zoo
geheeten naar eene oud-rom. familie van
dien naam, welke in he bezit van dien
grond was); van daar lateraansche synoden, dc kerkvergaderingen, die in de kerk
van St -Jan van Lateraan g ehouden worden.
lalérna mayca of laterna megalograp1ica,

f. lat. eene tooverlantaren ; - laternizeeren, Z. v. a. Ian te r niz ee ren (z. aid.)
latet anquis, enz., z. ond. latent.
Lathiphrosynïe, f.gr. (lat hophrosn)
bet verlies van het geheugen.
Laticlavii,m.pl. romeinsche raadsheren,
naar hunnen niet purper gestikten rok, die
latus clavus heette.
latif'ólisch, lat. (at'ifolus, a, urn, van
latus, breed, en foltuin, blad) breedhladerig.
Latijnen, p1. (Latin) net overoude volk,
dat het landschap Latium in Italië bewoonde, in het welk Rome ligt ; van daar
latijnsehe taal of latijn, de taal der
oude Ronielnen ; latijusch zeil, een driehoekig zeil ; - latinIsmus, m. nw.iat.
een iatijnsch taaleigen ; - latinizeeren,
barb.lat. (fr. latiniser) latijnsche spreekwijzen
en woords oegingen nabootsen ; erlatijnen,
een' latijnschen uitgang geven, tot latijn
maken, b. v. een niet latijnsch woord ; latinIst, m. een latijner, kenner der Iatijnsche taal, latijnkenner; —latiniteit,
I. (lat. latintas) het latijn, de latijnsche taal
of taalkunde ; --- latinophrönen, m.
p1. zij, die in de gr. kerk aangaande de
leer der transsubstantiatie het gevoelen tier
Latijnen of R. Kath. volgen.
Latiróstren, n. p1. nw.lat. (van latus,
breed, en rostrum, snavel) breedsnaveligen,
vogels met breede snavels; - latirôstrisch, adj. breedsnavelig
latitãbel, adj. nw lat. (van het lat. latititre, verborgen zijn, versterkingswerkwoord
v. latre ; vgl. latent) verbergbaar, wat verheimelijlst kan worden ; -- 1atittie (spr.
tie=tsie f. de verberging, verheimeiijking, verheling.
].atittido, lat., of latitude, fr. I. de
breedte, z.geographisch; —latitudinarius, nw.lat., of latitudinaire, Ir. m ,
een hoogst verdraagzaam godgeleerde of kerkIeeraar, die geene strenge zedeleer predikt,
aan het geweten eene groote speelruimte
laat, bet tegengest. van r i gori st; ook voor:
lichtzinnige, vrjgeest; inz. de benaming van
hen, die gedurende de hevige godsdiensttwister in Engeland en Schotland in de 1 7de
eeuw pogingen tot bemiddeling deden ; latitudinarIsmus, n. Theol. de leer of
het geloof der algemeene genadeschenking;
vrijdenkerj, vrijgeesterij ; slappe of lichtzinnige zedeleer.
Latoen, n. (sp. laton, alaton, fr. laiton,
ijsi. lâtun, messing, v. 't it. latta, wit blik,
eig. pìaat, lat, waarsch. van bet gr.
elatón, gedreven, uitgebreid met den hamer)
messing, geel koper, een mengsel doorgaans
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van 65 deelen, koper en 35 deelen zink,
messingblik ; ook het o r i c h a l c u m der
Ouden, een bij ben zeer hoog geschat metaal.
Latomie, f. gr. (latomía, f. en latome on,
n., van lás, steen) de steengroeve; inz. de onderaardsche steengroefkerkers bij Syracuse
onder de regeering van den tyran Dionysius; ook vrijmetselarij ; -- latomus, m.
gr. (látórnos) een steenbreker, steenhouwer;
van daar ook een vrijmetselaar.
Latóna, f. lat. Myth. de godin van
den nacht en al het verborgene (gr. L é t o),
moeder van Apollo en Diana; bij de alchimisten de ingewanden der aarde, waar do
metalen ontstaan.
Latour, m. fr., eene soort van rooden
Medoc-wijn.
Latrie,gr. (latreia, v. latreuein, voor soldij
dienen; de goden dienen) eig. de dienst, de godsdienst, de goddelijke vereering van een eenig
opperwezen, in tegenst. niet d u 1 i e (z. ald.)
Latrine, f. lat. (latrina, samengetr.
van lavatrina, afvloeijing of zamenvloeijing
der onreinheden, lavdre, wasschen) het hei
-melijk
gemak, sekreet, de beste -kamer.
Latrocinium, n. lat. (van látro, pl.
1c1 Ones, straatroovers) de straatroof; — latrunculãtor, m. een rechter van onderzoek wegens straatrooverij.
latteeren, fr. (latter, van latte, lat),
met latten beleggen, belatten.
latus, n., pl - latéra, lat., de zijde, bladzijde ; de som of het bedrag eener bladzijde
in handelsboeken, het bladzijde - bedrag; latus
per se, het bedrag eener bladzijde op zich
zelve (zonder transport van andere bladzijden); ad latus, ter zijde, ter hulpe, ter bijstand;
a latëre, de latÉ-re, van ter zijde, z. 1 e g a a t,
ond. legeeren 1) — lateraal, adj.
(lat. laterális, e), tot de zijde behoorende,
aan de zijden voorhanden — laterale
erfgenamen, zijde-erven, erfgenamen in
de zijlinie ; laterale verwanten, zij verwanten — latereeren, nw.lat., bladzijde voor bladzijde het bedrag berekenen
en dan samentrekken.
Lauda, laudabel, enz., z ond. laus.
Laudanum, n. (ontstaan uit het gr.
ladanon, laudanon ; het eerst bij Paracelsus
voorkomende) z. v. a. 1 a d a n u m; ook eene
met kruiderijen vermengde opiumtinctuur,
een slaapwekkend, pijnstillend middel, een
slaapdrank; iemand laudanum geven
(met zinspeling op laus, z. beneden), ironisch:
iemand bovenmate prijzen, vleijen.
Laudemium, n. mid. lat. (ook laudes,
laudatiónes, laudaminium, laudium, enz.) het
leengeld, eene ,som gelds, die de grondeigenaar bij de aanneming van een' nieuwen
grondbruiker van dezen ontving.
laudeeren, 1), inoliën, geperste stoffen door bestrijken met boomolie een schoon
aanzien geven.
laudeeren, ij, laudisten, enz., z.
ond. laus.
laudum, m. mid.lat. Jur. de uitspraak van
;

;
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een' scheidsrechter; ook eene gelofte, belofte.
Laudun, m. fr. (spr. loduin) een voor
wijn, naar de stad Lau--treflijkansch
dun in Languedoc.
Laura, Laurette, vr.namen, uit E 1 eo n o.r a ontstaan.
laurel tus, lat. (van laurus, de lauwer)
belauwerd, met den lauwerkrans versierd
(van dichters); — laureaat, m. een gelauwerde,
bekroond dichter; -- laurocev
rasus, m. nw.lat., kerslaurier.
Laurentius (spr. t ts) nw.lat.. mansn.,
z. v. a. Laurens, z. ald. ;— Laurentiusperen, eene soort van gele zomerperen ;Laurentius –vlieg of –mug, z. v. a.
dagdiertje.
Laurét, f. eene eng. zilvermunt, halve
dukaat, onder Jakobus I. geslagen, en zoo
genoemd wegens den lauwerkrans om het
hoofd van 's konings borstbeeld.
Lauretanische litanie, f. eene r.
kath. litanie (z. ald.), die, naar de sage, te
Loreto (lat. Lauretumn), eene stad van den
Kerkelijken Staat, aan de Adriatische zee,
door engelen uit den hemel gebracht is.
Laurocerásus, z. ond. laureates.
laus, f., pl. laudes, lat., de lof ( lans Dvo,
eig. God lof! als subsi. n. en afgek. L. D.,
eene schuldrekening, een maanbrief, waarboven men vroeger die uitdrukking placht
te schrijven ; Laus Deo salus populo, of afgek.
L. D. S. P., aan God zij lof en aan het volk
heil ; — laudes, pl. lofgezangen, lofverheffingen ; — lauda, f. it., een lofzang tot
slot der v e s p e r in Italië ;— laudábel,
adj. lat. (laudab lis, e.) loffelijk, prijzenswaard, aanbevelenswaard ; — laudacismuS, n. nw.lat., de lofprijzing; het lofbejag; — laudaméntum, n. mid.lat.,
eene handgelofte, belofte onder handslag;
laudatief, adj. (lat. laudativus) tot den
lof behoorende, lovende, prijzende ; — laudátor, m. lat., een lofredenaar ; laudator
temporis acti, een lofredenaar van den ouden
tijd ; -= laudeeren (lat. lauddre) prijzen,
loven ; laudáto loco, op de aangehaalde
plaats ; — laudísten, m. pl. mid.lat., lof
straten trekkende, liede--zangers,dio
ren tot Gods lof (laude) zongen, inz. in Italië
en Frankrijk.
ldute, adv. lat. (v. lautus, eig. het partic.
V. lavare, wasschen) heerlijk, prachtig ; inz.
van feesten en gastmalen.
Lava, f. it. (in 't napolitaansch heet
lava een regenstortvloed, die de straten overstroomt, van 't it. en lat. lavare, wasschen)
de stoffen, die in vurig vloeijenden staat uit
de vuurspuwende bergen worden geworpen,
en die, bij het afkoelen, tot steen verharden.
Lavage, f. fr. (spr. lawáázj ; van 't
lat. lavare, wasschen, af-, uitwasschen ; lavatie (spr. t=ts) f. lat, (lavacio, v. lavare,
wasschen) het wasschen, de wassching; -lavatorium, n. nw.lat., een waschbekken ;— lavemént, n. fr. (spr. law'man).
z. V. a. klisteer of klysma.
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Lavéndel , m. (mid. lat. lavendtla,
iavand4la, it. lavéndola, lavânda, fr. lavande,
f., van 't lat. lavare, vassclîen, omdat men

Lazarus, hebr. mans-n. (=E 1 e a z a r),
Godhelp; inz. de naam van eenen uit de gewijde geschiedenis (Lucas XVI, O) bekendeze plant tot wassclien en baden gebruikte)
den melaatscheii man, die later tot bescherm
een bekend welriekend tuingewas, uit w'elks heilige of patroon der kranken, inzonderbloemen men lavendelwatei (eau de
heid der melaatschen, werd gemaakt; zoo
arm a 1 s Lazarus, straatarm, zoo arm
lavande), lavendelolie en la\ endelgeest bereidt.
als Job; als adject. : melaatsch, besmet met
laveeren, lat. (lavdre, fr. lover) 1) Piet., lazerij of lazaruszeer; —lazaruswassehen, eene opgedragene kleur met water klap, f. eene soort van zeer kunstig geverdrijven ; eene teëkening 1 a v e e r a ti, haar draaide scheip ; --t. eene
door bet penseel met oost-indischen inkt of geestelijke ridderorde uit den tijd der kruistochten, die zich de verpleging, inz. der
met eene andere conpozitie voortbrengen ;) laveeren, nederl. (v. I oef) Mar. hij lazaruskranken, ter taak stelde; - lazategenwind zigzagsgewijs heeti en weder zei- rét, n. it. lazzeretto, sp. lazareto, fr.
len, zich schuin tegen den wind houden
lazaret) een kranken- of ziekenhuis, oorspr.
oneig. bedachtzaam dralen, behoedzaam te
een aan den H. Lazarus gewd huis voor
melaatschen bij Jeruzalem ; ook een q a awerk gaan ; ook allerlei uitviuchten gebruir a n t a i II e -huis, d. i. een verblijf in zeeba
ken (van kwade schuldenaars); - lavis,
IlL. fl. (spr. lawi) het wasschen, de gewaswaarin een' tijdlang zulke personen-vens,
worden gehuisvest, die uit plaatsen komen,
schen teekening; - lavoir, t. (spr. lawelke men van besmetting verdacht houdt,-waar), een waschbekken, handewaschkom.
Lavérna, f. lat. myth. de beschermlazaretkoorts, z. v. a. hospitaalkoorts; - lazarIsten, m. p1. eene
godin van recht- en onrechtmatige winst,
geestelijke orde in Frankrijk, door den H.
van daar ook der dieven en bedriegers.
Laveton, n. fr. (spr. lew-tôij het kaard- Vincentius van Paula in 1630 tot het zendelingswerk opgericht;—lazaróni, m. p1. it.
baar, waikbaar, de bij het kaardeii los geslagen wol.
lazzarOni (spr. lalsarOni) straatgepeupel, arme
Lavétzsteen, (it. lavezzo, laveçjgio, lieden, bedelaars, in Napels en Sicilid, die
kookpot, kolenpot, ijzeren ketel.) Min. een
deels van lastdragen en ander dagloonerswerk, deels van bédelen of nog slechter
scbubbige leisteen, waarvan men vuurbemiddelen bestaan ; zij worden ook b a nstendige potten maakt, leversteen, potsteen.
Lavine, lawIne, f. (oudd. lewine, chiëri eheeten, omdat velen van hen op
lewinâ, mid.lat lavina, labina, van 't lat. houten banken onder afdaken slapen.
Lazerkruid of lat. lazerpitum,
labi, afgljden, aIlen, it. lavigna, fr. la
vanche, provenc. lavanca) een sneeuwval, een geslacht van schermdragende planten,
waaruit het harsige sap lazer, duivelsdrek,
eene sneeuwstortin g, een sneeuwkiomp, die
stinkende alant , vloeit , en waarvan het
in het nederrollen van hooge bergen, inz.
in Zwitserland, tot eene verbazende grootte
breedbladige lazerkruid (witte enziaan) maagversterkende kracht bezit.
aangroeit en dikwijls de grootste verwoesLazeróle, f. (it. lazzerudla en azzerudtingen aanricht.
Lavis, lavoir, z. ond. la v eeren; la) eene soort van hagedoorn ; vgl. azarole.
Law, n. eng. (spr. lá) wet, rechtsweLazo, m. sp. (spr. lasso ; van het lat.
tenschap - lawyer, m. (sp. lôjer) een
laquns) een strik, valstrik, inz. de van eene
recbtsgeleerde, advokaat.
koord gemaakte strik, dien de Z. Amerikanen zeer behendig weten te werpen, om
Lawine, z lavine.
Lawsotha, eene plantensoort, benoemd buffels en paarden, alsmede den stier hij
naar den eng. arts. Th. Lawson, z. v. a.
de stiergevechten, op te vangen.
alkan na.
Lazuur, lazuursteen, m. (lat. lapis
lax, m. eene rekenmunt te Moka=!t lazulli) mid.lat. lazur, lazuridrn ; vgl. a z U U r)
gI. 20 et. courant.
de blaauwsteen, een kopererts van schoone,
lax, lat. (laxus, a, 'am) wijd, onbepaald; hoog blaauwe kleur, met ingemengd zwaslap, los, luchtig, ongebonden, teugelloos; velkies, bij de Ouden onder den naam van
- laxIsmus, n. nw.lat., de slapheid in 5 a f i e r bekend en onder de edelgesteenten
gerekend ; hij wordt gebruikt tot architeczedelijke grondbeginselen ; - laxiteit, f.
lat. (laxtas) slapbeid, losheid van samentonische en meubel-versieringen, tot steenhang, nalating; --- laxeeren (lat. lax?ïre,
mozalek, tot velerlei galanterie-waren, enz.,
maar vooral tot bereiding van het echte I averwijden), oplossen, afvoeren, zuiveren
ontlastin hebben; - laxaméntum, n.
zuurblaauw ofultramarijn (z. ald.);verwijding, verlichting, nalating ; Jur. het lazuur, t. Piet. de lichte overdekking
uitstel van 2 maanden, weleer aan voogden
met eene doorzichtige verw, zoodat de grondtoegestaan ter uitkering van de gelden bunkleur doorschijnt ; - lazuurverwen,
ner pupillen ; - laxatief, laxâns, n.
daartoe geschikte gomverwen ; - lazuliet,
een afvoerend of buikzuiverend middel ;- lam. blaauwspaath.
xant)'a of iaxatva, n. p1. afvoerende middelen.
Lazzo, m. it. (spr. idtso), p1. lazzi,
Lay, a. 1 ai.
het geharenspel bij ital. blijspelen ; belag3
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chelijke gebaren, potsen ; vernuftige zetten,
gevatte antwoorden, geïmprovizeerde scherts.
Leader, m. eng.. (spr. lieder ; V. to lead,
leiden), eig. leider, geleider; van daar ook
voor

leading — article n. (spr. liéd-ing-

ártikk'l, een inleidend artikel of opstel in
dagbladen.
League, f. eng. (spr. lieg) eene eng.
afstandsmaat, de mijl, een uur gaans.
Lean, leang, z. v. a. t a e l of t a i 1
(z. aid.).

Leander, z. Hero.
Leaseholders, m. pl. eng. (spr. líE^shoolders, V. lease, pacht) pachters.
Leche, f. fr. (spr. lè.sj') een dijn sneedje,
b. v. vleesch, brood; ook muntvernis an
de piasters in Mexico.
Lecht, n. een gew igt bij de scheepstonning in het Noorden gebruikelijk en geldende 12 vaten.
lecons, pl. fr. (spr. l'só); van den sing.
la lecon =lat. lectio, z. 1 e c t i e) oefeningsstukken (inz. in de toonkunst).
Lecticariën, m. pl. lat. (lect icarii,
van lectica, f. een draagstoel, rosbaar, draagbed) rosbaardragers, slaven, door welke de
oude Romeinen in hunne draagzetels gedragen werden ; in de gr. kerk : personen,
die met het wegvoeren der lijken zijn belast, doodendragers.
,

Léctie (spr . t=ts) f. (lat. leetio, eig. het
lezen, van legere, lezen) het onderricht, de
voorlezing, het leeruur; het te leeren stuk, de
leertaak, het voorschrift; ook Bene berisping,
vermaning ; — leetionarum, n. nw.lat.,
een bijbelsch leerboek in de r. kath. kerk ;lector, lat., of fr . lecteur, m. een voorlezer ; een bijleeraar op hoogescholen, die
geen professor is, taalmeester, inz. eener
nieuwere taal ; z. ook o s t i a r i u s ;— lector
benevóle, lat. genegen lezer, lectóri benevólo,
aan den genegen lezer; -- lectoraat, n,
nw.lat., de post van een' voorlezer, van een
bijleeraar; — lectrice, f. fr. eene leesster, voorleesster; — lectu.re, f. fr. het lezen, de lezing; de belezenheid; bet voorwerp van het lezen, het geschrift, boek;—
lecturer, m. eng. (spr. léktsju.rrer) een
hulpprediker, kapelaan.

Lectisternium , n. lat. (van lectum
sternére, een bed of spijssopba met kussens
bedekken of in 't alg. in orde brengen) kus
bij de oude Romeinen, waarbij-senft
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. leetje.
Lectulus, m. lat., pl . lectuli (verklw.
van lectus, bed; dus eig. kleine bedden, legersteden) Chir. stroobanden, verbandstukken lot het zetten van gebroken ledematen.
Lecture, z. ond. l e c t i e.

Leda, f. gr. Myth. de schoone gemalin
van den spartaanschen koning Tyndardus,
die door Jupiter in de gedaante van eene

zwaan bezwangerd werd, terwijl zij zich
baadde. Zij werd uit de twee eijeren, welke
zij dien ten gevolge leide, moedervan Kastor en Pollux en van Helena en Klytaemnestra.
Lédum, n. nw.lat. (van 't gr. lédos,
lêdon, een oostersch struikgewas; vgl. Iada n u m) eene plantensoort ; heidegewassen;
inz. ledum palustre, wilde rosmarijn.
Lee 1), n. eng. (spr. lie) ild'ar. de lij, de
onder den wind zijnde, d. I. van den wind
afgekeerde zijde des vaartuigs, de zijde van
bet schip, waarheen de wind waait, in tegenst. met loefzijde.
Lee 2), m. eene chineesche kopermunt,
=1s1urir leang of tail (z.ald.),00k kasje
geheeten.

Leeuwendaalder , naam van den
boll. rijksdaalder sedert 16 0 6, geldende 2 gl.
50 ct.; ook de naam eener munt in Turkije,
40 aspers (leondale).
Lega, f. it. (sp. liga; vgl. legeeren
2), eig. verbinding, verbond (vgl. liga) ,
inz. u,etaalvermenging, l e g e e r i n g; het
allooi der munten ; — lega bassa, muntmetaal van gering gehalte ; — legábile, it.
Muz. verbondene voordracht, verbonden voor
te dragen.
Legaal, adj. lat. (legiilis, e, van lex, genit. legis, de wet) wettig, wettelijk, rechtmatig, gerechtelijk; — legale inspectie, f.
de wettelijke schouwing van een gekwetst lig
een lijk ; — legale sectie,-chamofvn
f. eene gerechtelijke ]ijkopening ;

--

legerli

modo, langs den weg der wet, wettelijk ; —
lagaliter, adv. volgens de wet, wettelijk gerechtelijk — legaliteit, f. nw.lat., de
;

wettigheid, overeenstemming eener verrichting met de wet ; — legalizeeren (fr.

légaliser), wettigen, wettig of geldig in rechten maken ; gerechtelijk bevestigen, bekrachtigen ; — legalizatie (spr. t=ts) I. de
rechtsbekrachtiging , gerechtelijke bevestiging, echtverklaring eener oorkonde.

Legaat, legateeren, legatie, enz.,
z. ond. legeeren 1).
Legatine, f. fr. eene soort van half
zijden, half wollen stof.
legato, z. ligato ond. 1 i ge e re n 1) ; —
legatuur, z. ond. legeeren 2).
legatur, afgek. leg., lat. (v. legere, lezen)
het worde gelezen, men leze!
legeeren 1), lat. (legi re, afzenden
vermaken) ` `de aandeelen in eene nalaten
toewijzen, verordenen ; — legaat-schap
of legátus, m. bij de oude Romeinen een
helper, aan den stadhouder eener provincie
toegevoegd, een onderveldheer ; thans de
titel der gevolmachtigden van de roomsche
c u r i e en die van vele aartsbisschoppen ;
de werkelijke gezanten van het roomsche
hof heeten legali missi, afgevaardigde gezanten, onder welke de legali a latere of de
latere (scil. papae), d. i. van de zijde van den
paus, de eerste klasse uitmaken ; zij gaar
in zeer gewichtige aangelegenheden naar
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vreemde hoven of als opperbevelvoerders in
de provincien van den Kerlielijken Staat
de tweede klasse der werkelijke gezanten
zijn de nunciën (z. aid.); - 1egtie
(spr. t=ts) het gezantschap; Ook eene provincie van den Kerkelijken Staat; ---- legaat, n. (lat. leghiurn) eene erfrnaiiing,
erfiating, schenking hij uitersten wil, gift;
lefjatum athrntum, eene opgehevene erurnaking ; legTituru ad pias causas, eene erfmaking tot vrome oogmerken, een legaat b. v.
aan kerken, scholen, enz. ; - legatarius, m. een hij testament begiftigde, in
zoo verre hij geen erfgenaam (in den zin
van het recht) is; -- legtor, m. de
erimaker, ertlater.
legeeren ) ( it. lepare, van het lat.
iigdre, binden) twee of meer metalen door
smelting met elkander vermengen, samensmelten, a 11 i P e r en ; - legeering, ook
legatuur, het metaalmengsel, de vermenging van edele metalen met geringere,
z. V. a. alliëersel. alliage, allooi.
Legénde, f. (van het lat. legnda, p1.,
wat gelezen moet worden ; in de middeleeuwen een boek, dat de dagelijksche godsdienstige leesstukken bevatte) de levensbeschrjvIng van eenen heilige, heiligengeschiedenis, wondervertelling, heili ensprookje ; in
let alg. een sprookje, eeneverdichting, sage;
hij het muntwezen : het omschrift eener
munt ; de buitenrand der munten, die, om
het snoeijen moeijelijker te maken, dikwijls
met eene zinspreuk is voorzien ; -- legendarius, m. een schrijver van legenden, legendenschrijver ; legendenverteller.
leger, adj. fr (sir. lezjé) licht. vrij en ongedwongen, vlug, flink ; vluchtig. lichtzinnig,

paalde menigte, schaar ; - légion d'honneur,
t. fr. (spr. lezjó donéir) het eerelegioen,
legioen van eer, eene fransche orde tot beboning van uitstekende diensten en talenten; -- legionair, m. (lat. leqionarus)
soldaat van een legloen ; medelid of ridder
van het legioen van eer.
Legis, de Iijnste perzische zijde.

onhestendig, ongestadig; oppervlakkig, on-

ken, voor rechtmatig, voor echt of eerlijk
verklaren, als in echt geteeld beschouwen,
echten ; de echtheid of geldigheid bewijzen ; - zich legitimeeren, zijne volmacht bonen , zijn recht bewijzen, zich
rechtvaardigen ; - legitimatie (spr.
tietsie) f. de echt- of geldigverklaring, de
erkenning der bevoegdheid als erfgenaam;
het echten of vereerljken van een buiten
huwelijk verwekt kind; ook de erkenning
van de volmacht, b. v. van eenen gezant;
de geioofsbrieven, bewijzen van echtheid
legitimiteit, f. de wettigheld, rechtmatigheid, echtheid, eerlijke geboorte ;
legitimIsten, m. p1. aanhangers en voorvechters der hegitimiteit, d. i. van de grondstelling, dat de vorstelijke waardigheid, even
als andere privaatrechten, een erfelijk recht
is, onafhankelijk van den wil des volks;
de aanhangers van den in 1830 uit Frankrijk verdreven oudsten tak der Bourbons; legitimIstisch, adj. de rechtmatige
In regeering en het beginsel der legitimiteit aanhangende; - legitimIsmus, n. de leer
en de grondstellingen der legitimisten.

g

beduidend ; - legèrement adv. (spr.
lezjèr'rnd ) , licht, luchtig ; oppervlakkig;
onbedachtelijk, enz. ; - legèreté, t. (spr.
lezjèr'tè) de viugheid, gezwindheid ; lichtvaardigheid, onbestendigheid, lichtzinnigheid.
leges, t. p1. lat. wetten, verordeningen;
eene bepaalde vergoeding of betaling voor
zekere werkzaamheden ; z. lex.
Legger, m. nederl., eene inhoudsmaat
voor vloeistotîen 2 56 pinten; -- ook de
naam der groote geteerde vaten met drinkwater, die men pleegt aan boord te nemen ; vaartuig, dat men hij 't kielen of timmeren
van een schip hij de hand heeft liggen, om
't een of 't ander te bergen ; - waker op
een ledig schip.
leqpére, leqqierménte of con leggerëzza,
it. (spr. ledzj—) Muz. licht, luchtig, onge
dwonge
n voor te dragen ; - leqyieríssimo
(spr. - riessmo) zeer licht of vluchtig.
Legioen, legio, f. lat. (leg)o, p1. legiönes) hij de oude Romelnen de grootste
legerafdeeling, eerst 3,000, later tot 6,000
man en meer sterk; Ook in Frankrijk sedert
Napoleon de benaming voor le groote afdeelingen der nationale garde (lqion, spr.
lezjÔui) ; in 't algemeen eene groote, onbe

Legislãtie (spr. I =ts) f. lat. (legis

-

iatgo, d. 1. eig. het inbrengen of voorstaan
eener wet) de wetgdving, wetgevende macht;
- legislatief, adj. nw.lat., wetgevend,
de wetgeving betreffende ; - legislãtor, m. lat., de wetgever ; - legislatuur, f. nw.lat.. de wetgevende vergadering of macht, het 'ielgevend ligchaam, de
regeering.
LegIst, m. nw.lat. (v. lex, z. aid.) een
wetkundige, inz. een leeraar van het wereldlijk recht, aanhanger van het rom. recht
in de middeleeuwen, in tegenst. niet decretist (z. aid.).
legitiem, adj. lat. (legitinus, a. am,
V. lex, genit. legis, wet). als adverb. ook
legitme, wettelijk, rechtmatig, wettig, met
recht ; echt, in huwelijk geboren ; - legitima, of legitma pars of porto, het
wettig erfgedeelte of rechtmatig erfdeei, de
I e g i t i in e p 0 r t i a ; - legitma acquisito,
f. eene rechtmatige verwerving ; t. cause,
eene rechtmatige oorzaak of zaak; 1. de/ensio, eene rechtmatige verdediging ; - 1.
possessTh, het rechtmatig bezit ; legjtmum
iinpedimdntum, n. eene rechtmatige, geldige
verhindering, b. v. van niet-verschijning voor
het gerecht ; - legitmus heres of heres ab
intestdto, z. laces; - legitimeeren,
nw.lat. (fr. légitheer) wettigen, geldig ma-

Legograaph , in.

lat.-gr. (vgl. lex)

een wetschrijver.
Legographologie , f. de lees- en
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schrijfleer; — legologie, f. gr.. de leeskunst, leesleerkunde.
Légua, f. sp. (port legoa, provene. leggua, lega, it. lego, mid.lat. leuca, leuga, lega,
fr. lieue ; een oorspr. ceitisch woord, beteekenende platte steen, mijlsteen) eene
spaansche mijl.= 66662 varas, ruim
geo`graphische mijl.
Leguaan, m. (sp. iguana, z. ald., uit
de taal van Haïti) N. H. de kam -hagedis,
ongeveer 5 voet lang, inz. in W.Indië;—
ook : Mar. bekleedsel van touw om de raas,
mede dienende ter vervanging van liet bindwerk der raas; sloepsleguaan, gordel
van touwwerk, vóór aan eene sloep gebonden
om baar van beschadiging vrij te waren.
Legulëjus, m. lat. (v. lex, genit. legis, wet) een slecht advokaat of zaakwaar
i st ; -- legulejsmus,-nemr,abuI
n. nw.lat., het slecht zaakbeheer.
Leibnitzianísmus, n. de idealistische
wijsbegeerte of het kosmologisch monaden stelsel van den wi sgeer I, e i b n i t z op het
einde der I ide eeuw.
Leila, f. arab. vr. naam. (lail^z, eig.
de nacht).
Leimoniaden, z. ny mph .
Leiocephalus , m. gr. (van léios,
glad, effen, en kephalé, hoofd) gladkop, eene
soort van hagedis ; — leiokárpisch,.
adj. met gladde vruchten ; — leiodermiseh, adj. met gladde of naakte huid ;leiokoom, n. aardappelstijfsel, tot ver-

hulpstelling uit andere wetenschappen ; de
leus, lijfspreuk, het woord bij een d e v i e s
(z. aid.) ; ook de titel, inz. het te verklaren
woord, dat aan het hoofd van een artikel,
eene aanmerking, enz. geplaatst is.
Lemming, m. noorw. en deenscb (zw.
luinik) de grootste trekmuis in N. Europa,
inz. in Lapland, Noorwegen en Siberië.
Lemna, f. gr. (eig. plant in stilstaand
water, verwant met limn, stilstaand water)
de waterlinze.
Lemnische aarde, (van 't gr. eiland Lemnos), z. v. a. bolus (z. aid.)
Lemnískus, m. gr. (lérnniskos, v. lénos, wol) een wollen band, kussen als ver
; — lemniskaat, f. Math. de slin--band
gerlijn, eene kromme lijn van den iden
graad in de gedaante eener 8.
Lemoziteit, f. nw.lat. (van 't lat.
lema, gr. lainP, f. oogslijm, oogboter) Med.
de smerigheid of dracht der ooghoeken door
zoogenaamde oogboter.
Lemur, z. mak i ; pl. lemiíren, (lat.
lemicres) bij de Romeinen nachtgeesten of
afgescheiden zielen, spoken ; — lemuriën,
lemuraliën (l at. Lemur)a), n. pl. een in Mei
gevierd feest ter verbanning van de leenuren.
Lena, Leentje, v r.naam., verkorting en
verklw. van Helena (z. aid.).
Leneea, f. gr. (lénaia) het wijnoogstfeest,.
te Athenen, gepaard met allerlei wedspelen
(naar L t n a i o s, een bijnaam van Bacchus).
Lendemain, m. fr. (spr. landemèn ;

dikking der verw in de katoenfabrieken ;-

van 't lat. in, in, de, van, en mane, morgen,
die men achtervolgend heeft samengesteld tot
endemain, l' endemain, lendeinaín) de volgende
dag, de dag, welke gevolgd is of volgen zal
op dien, waarvan men spreekt ; inz. de dag
na de bruiloft.
Leniëntia, n. pl. lat. (v. Tentre, ver-

leiophylluM, n . gladblad, eene soort van
heidegewas ; leipopüs of liopus, m.
Med. een platvoet.-

leipogrammatisch, z. v. a. 1 i p o-

grammatisch (z. aid.)

Lekanomantie (spr. tits) f. gr. (van
lekané, f. een schotel) waarzeggerij uit bekkens of schotels vol water.
Lekkage, f. (nederl. van 1 e k, 1 e kk e n, met een' fr. uitgang), lekkaadje,
het uitlekken, de vermindering eener vloeistof door het onvolkomen sluiten der vaten
(fr. coulage); ook de aftrek in den handel
voor dat verlies.
Lela, of Lelo, m. Slay. Myth. de God
der liefde, zoon van L a d a ; --- lela, ook
een eeretitel, dien de Mooren aan vrouwen
geven, welke zij hoogachten ; — lela Maria, eig. dame Maria, de moeder van Jezus.
Lelie, f. (van 't lat. lilium, gr. leiri-on),
een bekend bolgewas met schoone, welriekende bloemen ; — leliegroschen (spr.
—grosjen) leliegulden., vroegere goud
munt van Lubeck met eene lelie gestem
peld ;--- leliesteen, z. e n k r i n i e t.
Leiria, z. lemoziteit.
Lembus, m. gr. (lembos) eene bark,
boot, sloep der ouden ; — lembárehus,
m. de sloepvoerder.
Lemma, n. gr. (lemma, eig. het genomene, van lambánein, nemen) eene aan
stelling; eene leer- of-nemig,vorlp
,

-

zachten) Med. verzachtende middelen, ook
verweekingsmiddelen ; — lenitief, n. nw.
lat. verzachtingsmiddel; ook wel z. v. a.
palliatief (z. aid.) ; — lenitief, adj.
verzachtend.
Lëno, m., pl . lenónen, lat. (lenónes)
een koppelaar, hoerewaard; slavenhandelaar,
inz. in de oud-rom. blijspelen ; — lenocinium, n. hoerewaardscbap, koppelarij.
lens, adj. ledig, zonder vocht ; 1 e n
p o m p e n, door middel van pompen van water
bevrijden ; — als subst. f. de lans, waar
wordt afgemaakt ; — len--medwalvisch
sen, den walvisch niet de lens afmaken ;
— lenzen, het schip vlak voor den wind
laten loopes.
lentándo, lentement, enz., z. ond. lento.
lenticulair, adj. lat. (lenticult ris, e, van
lenticula, linze) lins- of lensvormig; — len-

ticulaire, n. fr., of lentieulair mes,
Chir. een lensv ormig mes; - lentieuliet,

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;
— lentigo, f. lat. Med. eene lh zevlek,

LENTO

---

'levervlek; pl lentigines, zomersproeten, ook
levervlekken ; — lentigineus, adj. (lat.
lentiginósus, a, um), zomersproetig, vol zomersproeten ; — lentitis, f., z. v. a. p h at i t i s, z. ald.
lat. lentus, a, um) Muz.
lento, it. (
langzaam, gerekt; lento assái en lento di
molto, zeer langzaam ; — lentándo en lentante, vertragend, al meer en meer langzaam ; — lentement, adv. fr. (spr. lant'man) langzaam, zachtjes aan ; -- lentesceerend, lat. (van lentescÉre, eig. taai
worden) sluipend, inz. van ziekten ; — lentor, m. de taaiheid, kleverigheid, inz. Med.
de taaiheid der sappen.
Leonard, Leonhard, mansn.: de
leeuwenhartige, dappere, moedige.
Leonina, f. eene rom. goudmunt van
12 s c u d i, onder Paus Leo KI1. geslagen.
leoninisch gezelschap (lat. sociétas
leonina , v. leo, genit. leónis, de leeuw), een
leeuwengezelschap, d. i zulk eene onrecht
gemeenschap, waarin-matigevrnof
alle voordeelen of een onevenredig groot
voordeel aan één of eenigen te beurt valt,
terwijl liet gevaar en de schaden door één
of meer van de overige deelnemers moeten
gedragen worden (met zinspeling op den
leeuw in de bekende aesopische fabel).
leoninisehe of leónisehe verzen,
berijmde hexameters, bij welke het midden
en einde van ieder vers met elkander rijmt
(naar eenen dichter uit de middeleeuwen,
Leo, dus geheeten).
leónisch of liónisch goud ook
lyónsch goud, c 1 i n q u a n t (waarsch.
naar de stad Lyon in Frankrijk) onecht
goud, uit zuiver koper en zink vervaardigd;
— leoniseh zilver, onecht zilver, uit
koperstaven bereid, die met bladzilver overtrokken zijn ; van daar ook 1 e o n i s e h e
b 1 o e m e n, kunstige bloemen uitonecht goud
zilverdraad, en 1 e o n i s c h e of lion i -en
-sche
galons, passementen, enz.
Leonisten, m. p1. een naam der W a Id en zen.
Leontiasis, f. gr. ( van léán, genit.
téontos, de leeuw) Med. het leeuw egezicht,
de arabische melaatschheid, die het aangezicht door zwelling naar dat van den leeuw
doet gelijken ; ook z. v. a. elephantiasis
(z. aid.) ; — leontódon, n. leeuwetand,
koebloem, eene plant -- leontopetálon of
leontopodium, n leeuweklaauw, eerre
plant ; — léopard, m (gr. leópardos, van
léón, leeuw, en párdos, panther ; lat. leopárdus) een naar den tijger gelijkend roofdier
in Afrika, de luipaard ; in de wapenkunde:
de houding van den leeuw zoo als in 't engelsche wapen, met voorwaarts gewend gezicht en opgeheven rechter voorpoot.
Léopold, oudd. mansn., ontstaan uit
L i u t b o 1 d (oud-hoogd. Liutpald) d. i. de
volkskoene, de dappere of moedige voor het
volk ; — legpolder, ni. eerre oostenrijksche munt, 10 k r e u t z e r s; -- Leo-

=
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poldíne, vr.naam.: de moedige ; -- leopoldíno, m. z. v. a. f r a n c e s c o n e (z. ald.).
Lepadieten, ni. p1. gr. (van legas,
schelpslak) versteende schelpslakken , ook
patel lieten
Lepero, m. sp. (waarsch. v. 't sp. en gr.
lepra, uitslag, z. ald.) in Mexico een bedelaar en lastdrager, een lazarone ; gepeupel
van de laagste soort.
lepidódiseh, adj. gr. (lepidoeidés, van
leilis, f. schub) schubbig, schubvormig, schilferig; -- lepidoide, f. Anat. de schubnaad aan den schedel ; -- lepidokrociet,
m. Min. de schilferig-vezelige bruinijzersteen;
-- lepidolith of lillalith, m. de schil
schilferige glimmer van lilaroode-ferstn,
kleur; — lepidoptéra, n. pl. insecten
met vier naakte vleugels, met eene soort
van stof bedekt, gelijk de vlinders, stofvicugeligen ; --- lepidopterieten, m. pl.
versteende vlinders of afdrukken van vlinders
in steen ; •— lepidopterologie, f. de
leer, de kennis der vlinders; — lepidosarkóma, n. Med. een schubbig vleeschgewas in den strot — lepidósis, f.
schubbenuitsig; — lepidótisch, adj.
schubbig, geschubd.
Lepra, f. gr. en lat. (van 't gr. leprós,
ruw, schilferig, voor leperds, v. lépos, schaal,
schub, en dit v. lépein, ontschalen, ontschubben) de melaatschheid, schurft, ruidigheid,
1 e p r o o s d ij ;— leproos, adj. (lat. leprosus, a, um) melaatsch, schurftig, ruidig ; —
leprósus, m. een melaatsche --- leprosorium, n. barb.lat., leprozenhuis,
(fr. leproserie) een huis ter verzorging van
melaatschen.
Lépsis, f. (gr., van lambánein, nemen)
het nemen ; de aanneming, de aangenomen
stelsel ; Med. de aanval eener ziekte.
Leptochróa, f, gr. (van leptós, é, ón,
dun, fijn) eerre dunne, fijne huid, een vlies;
-- leptográphiseh, adj. fijn of klein
geschreven ; — leptoloog, m. een spitsvindige, kleingeestige ; — leptologie, f de
spitsvindigheid, kleingeestigheid ; --- leptomerie, f. de dunheid, dunne, fijne gesteldheid ; — lepton, n. de kleinste munt
der oude Grieken, omtrent cent; ook
bij hen een gewicht, 0,13 wichtjes; 336
leptons deden een d r a c h m a , -- leptophonïe, f. de fijnstemmigheid ; — leptoph ' lisch, adj. dunbladig; — leptó–'
thrix of leptotrichus, m. een dun- of
tljnharige ; — leptotrichie, f. dunharigbeid ; -- leptyntika, n. p]. (van lep ( ynein, dun maken) Med. verdunnende middelen;
— leptysmus, m. het dun of mager
worden , vermageren ; — lepyrion, n.
dunne bast of bolster, schaal, vlies.
Lernoea of Lern2een, n. pl. gr. (Lerndta) oudgr. geheime dienst van Demeter in
't vlek L e r n a en Argolis; — lernasche
slang, z. hydra.
Léros, m. ook leréma, n. en leresis,
f. gr. (v. lére`zn, dwaas of onnoozel spreken
;

;
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of handelen) gesnap, kinderachtige praat, inz.
het kindsch- worden in hoogen ouderdom.
lesbisch, adj. van L e s b o s, een gr.
eiland in de de FEgwische zee ; — lesbische
liefde, onnatuurlijke ontucht der vrouwen
onder elkander.
Lesche, f. gr. (lésche`, v. légein, spreken) de plaats, waar men samenkomt om
te spreken, verzamel- en uitspanningsplaats
voor ledigen; beraadslaging, raadsvergadering.
lèse mnajesté f. fr. (spr. lèz' mazjesté) gekwetste, beleedigde majesteit.
Lesgis, pl. turksche, lichte ruiterij.
Lessus, in. lat., een treurzang, klaagzang, lijkklacht.
Lest, m. fr. (van het duitsche last) bal
lestage, f. (spr. lestáázj') het in--last;
laden van den ballast, beballasting.
leste, adj. fr. licht, vlug, behendig; —
lesto, it. Muz. vrolijk, vlug.
letaal, adj. lat. (leti lis, e, van letum,
de dood) doodelijk; -- letaliteit, f. nw.
lat., de doodelijkheid.
Lethargie, f. gr. (lethargie, van lathe,
het vergeten, de vergeetachtigheid, vergetelheld) Med. de slaapzucht, de doodslaag, inz.
die soort van slaapzLcht, waarbij de zieke
zich laat wekken en bezinning heeft, doch
terstond weder inslaapt ; ook ongevoeligheid, zorgeloosheid, slaperigheid — lethárgiseh, adj. slaapzuchtig ; slaperig, zorgeloos, gevoelloos.
Lathe, f. gr. (van léthesthai, vergeten)
de vergetelheid ; Myth. de stroom der vergetelheid in de onderwereld ; — lethoguomika, f. de vergeetkunst, aanleiding tot
vergeten.
Lto, f gr., naam van L a t o n a (z. aid.).
Letten, m. pl. een afzonderlijke volksstam,
die de voornaamste bevolking van Lijfland uitmaakt; van daar 1 e t t i s c h e taal, enz.
léttera di cámbio, f. it., een wisselbrief,
wissel.
Letterhout, n. een dicht, hard, roodbruinachtig hout in Guiana, welks aderen
vaak naar letters gelijken.
lettre, f. fr. (van het lat. littera, f.
boekstaaf, letter, pl. litterae, schrift, brief)
1) de letter, het schrift; van daar avant
la lettre, vóór het schrift of het onderschrift
(op koperen platen), de eerste en beste afdrukken, die vóór het ingriffelen van 't onderschrift
gemaakt worden ; in tegenstelling met avec la
lettre, met het onderschrift; -- 2) een brief;
.lettre d'affaires (spr. —da fèr), een brief over
zaken, koopmansbrief; 1. d'avis (spr. —wi)
een berichtbrief, adviesbrief; 1. de cachet (spr.
—kasjè) verzegelde brief, koninklijke geheimbrief, naam der beruchte koninklijke bevelen
tot inhechtenis- neming (vóór de groote fr.
-omwenteling) , van welke een schromelijk
misbruik is gemaakt ; 1. de change (spr.
—sjanzj'), een wisselbrief, wissel, vgl. c h a ng e ; 1. de créance (spr. —kreáns') een geloofsbrief ; 1. de grosse, in het handelsrecht : een
bodemerijbrief ; 1. de marque (spr. —mark'),
;
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een kaperbrief, een van de regeering uit
verlof tot zeerooverij ; 1. de répit (spr.-gand
—repí), een uitstel- of respijtbrief voor een'
schuldenaar of bankbreukige ; 1. de voiture
(spr. —woatuur'), een vrachtbrief ; 1. patente,
spr. —patánt') een koninklijke open of voor
openbaarheid bestemde brief ; — gelettrizeerde verzen, verzen, waarvan al de
woorden met de zelfde letter beginnen.
Leuca, f. lat., de mijl, gallische mijl van
1500 rom. schreden.
Leuce, f. gr. (lekka, van leukós, wit)
Med. de witte huiduitslag; — leuciet, m.
gr., witte of vulkanische granaat, een tot
het kiezelgeslacht behoorende steen, inz. in
Beneden-Italië ; — leucltis, f. de ontsteking van het wit in 't oog.
leukeethHOps, m. (van 't gr. leukós, é,
ón, helder, zuiver, wit) een witte moor, z.
v. a. kakkerlak of albino (z. aid.) ; —
leukeethiopie, f. de toestand of het voor
zulk een' mensch ; -- leukan--komenva
gltis, f. Med. ontsteking der lympha -vaten;
— leukolíth, m. witte steen, z. v. a.
1 e u c i e t; — leukóma, n. Med. eene
witte vlek op het hoornvlies van het oog;
— leukomateus, adj. daarmede behebd,
daaraan lijdende ; — leukomorie, f. (van
leukós, voor : bleek, zwakkelijk, enz.) rustelooze zwaarmoedigheid, krankzinnigheid, waarbij
de lijder gaarne eenzame, sombere plaatsen
opzoekt ; — leukopathie, f. de bleekzucht;
— leukopáthisch, adj. bleekzuchtig ; —
leukophagium, n. Bene spijs uit almandelmelk en hoendervleesch, voorheen in de
tering vaak gebruikt; — leukophlegmatie (spr. t=ts) f. de huid- of bleekwaterzucht — leukophobie, f. de vrees of
schuwheid voor de witte kleur; — leukorhodon, n. Bot. de witte roos; — leukornccea, de witte vloed bij het vrouwelijk geslacht ; — Leukothèa, f., z. I n o.
Levade, z. ond. 1 e v e e r e n.
Levana, f. rom. Myth. (van levare, opheffen) de godin, onder wier bescherming de pas
geboren kinderen stonden, indien de vader hen
van den grond ophief en zich daardoor bereid
verklaarde, voor hunne opvoeding te zorgen.
Levánt, m. doorgaans f., it. (levánte,
m., in 't algemeen oosten, ochtend, van 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
Euphraat en den Nijl; meer bepaald : de
kusten van Klein -Azië, Syrië en Egypte; —
levánters, m. pl. Mar. de zware westenwinden en stormen op de kusten van Phoenicië
en Syrië; — levántisch, levántsch,
adj. oostersch, oostelijk, m irgenlanldsch ; —
levantsche asch, asch uit het r o q u e tte-kruid, tot bereiding van zeep en kristalglas dienende; — levantsche koffie,
de arabische koffie, enz. ; — levantínos
of levantíseos, m. pi. levantvaarders,
spaansche, naar de Levant bestemde sche;

,
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pen ; — levantíne, f. fr., eene oorspr.
oostersche effen zijden stof; — levantins,
pl. (spr. lewvantèn') eng. en fr., lichte lakens,
die inzonderheid naar de Levant gaan ;
levántis, levénts, ni. pl., soldaten van
de turksche galeijen.
Levátie (spr. t—ts) f. lat. (levatio, van
levlire, heffen) de opheffing, inz. van de hand
bij het maatslaan ; -- levátor, m. nw.lat.,
eig. de ophefier ; Med. eene ophefspier; —
levatOrium, n. Chr. een wondheelerswerktuig, liever e l e v a t o r i u m (z. ald.); —
levee, z. ond. leveeren.
Levelers, ni. p1. eng. (spr lévvillers, v.
to level, gelijk maken) eig. gelijk - of effen makers; de gelijkheidpredikers, inz. ten tijde
van Karel I.
Leverancier, m. nederl. met fr. uit
fr. livrer, en voorts van-gan(v.1er,
't min gebruikelijke fr. livrancier) een leve raar van waren, hij, die het leger, het hof
enz. voorraad levert ; — leverantie (spr.
t ts) f. de levering, aflevering.
lat. leváre, hef leveeren, fr. (lever
fen, oplichten, verheffen) in de rijkunst een
paard tot capriolen, passaden, cour
betten africhten ; Kmt., een protest
leveeren, d. i. over eenen wissel gerechtelijk een p r o t e s t laten opmaken ; — leváde, f. de opheffing van een afgericht
paard met de voorpooten ; -- levée, f. fr.,
de heffing, inzameling; Mil. de lichting,
wwwervillg ; in het kaartspel : slag, trek; de
meeste slagen ; — levée en masse ( spr.
lewé' an mass') een volksopstand; algemeen
opontbod, oproeping te wapen ; de landstorm;
— lever, m . (spr. lewé) liet opstaan (uit
het bed); het ochtendbezoek, de morgenop—

-
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de rabbijnen schiep God eerst twee 1 e v ia t h a n s, een' mannelijken en een' vrouwelijken ; doch weldra doodde hij den laatste
en zoutte dien in als een lekkerbeetje voor
den Messias ; ook een werk, waarin Hobbes
de demokratie ter gunste van het despotismus bestrijdt.
Leviet, m. hebr. (lat. levites, levita,
gr. leuités, V. 't hebr. lc^wi; vgl. L e v i) bij
de voorm. Joden , een afstammeling van L e v i
(z. aid.), een lid van den stam Levi, eene
soort van priesters; ook een priesterhelper in
de r. kath. kerk ; — levitiCUS, (stil. fiber),
m. liet derde boek van Mozes, dat godsdienst
aangaande offers, en in 't al--wetn,ir.
gemeen verordeningen voor de Levieten,
enz. bevat; van daar: iemand de l e v i et e n 1 e z e n, d. i. hem doorhalen, scherpe
verwijtingen toevoegen, enz..; — levíte, f.
fr., eene soort van zeer wijde vrouwekleederen.
levigeeren, lat . (levitli re) glad maken;
Chem. vaste ligchamen op den wrijfsteen
tot poeder wrijven ; — levigátie (spr.
t ts) . (lat. levigat' o) de gladmaking;
fijnwrijving;— levigátor, m. een scheer
een schutblad voorzien ; de fijn--mest
wrijver in Reichenbachs toestel tot bereiding
van beetwortelsuiker.
Levir, m. lat. Jur. des mans broeder,

de zwager — leviraats — huwelijk,
;

het huwelijk tusschen eene vrouw en den
broeder baars overleden mans bij de Joden.
levis notae macula, lat., z. macula.
Levite, LevItieus, z. ond . 1 e v i e t
levier, adv. lat., licht, oppervlakkig, ter
.

loops.

zich aan iemand hechten, hem begeleiden,
arab. lawaj, vlechten, omkransen) de aan
getrouwe, inz. een zoon van den-bankelij,
aartsvader Jakob bij Lea (van daar L e v i eten, z. aid.).

lex, f. (genit. legis, v. lég)re, verzamelen,
uitzoeken, of v. ligáre, binden) lat. voor schrift, verordening, regel, wet, gebod; hac
lege, onder voorwaarde, enz. ; lege artis (afgek. 1. a.), naar den regel der kunst, voor schriftmatig ; pl. leges, wetten, verordeningen ; contra leges, tegen de wetten; lex abrogdta, eene afgeschafte of opgeheven wet;
lex fundamenthlis, eene grondwet ; 1. inertgae, Phys. de wet der volharding, der traag
mordiis, de redewet; 1. municip lis,-heid;1.
de gemeentewet ; 1. naturae, de natuurwet;
1. obsolfta, eene verouderde, in onbruik geraakte wet ; 1. perrnisst.va, eene veroorlovende
wet ; 1. posittiva, eerre willekeurige wet ; 1.
praeceptiva, eene gebiedende vet ; 1. prohibi.tiva, eene verbiedende wet, verbodswet; 1. sumtuarga, Bene wet tegen de weelde, tegen overtollige uitgaven ; lex duodécim tabuidrum, de
wet der 12 tafelen bij de oude Romeinen.
Lexidion, n. gr. (van léxis, rede, uit
woord) een woordenboekje, klein-druking,
woordenboek ; — lexikon, n . (v. lexikón,
stil. bibhon, boek) een woordenboek ; pl.

Leviathan, m. hebr. (liwjáthdn, eig.
de of het geslingerde, van 't arab. lawaj,
draaijen, winden) een monsterachtig waterdier, groote slang, krokodil (Job XL en XLI),
V. a. de walvisch, of wel eene allegorische
uitdrukking van den boozer geest. Volgens

lexika - — lexieálisch, adj. nw.lat.
(lexichlis, e) tot het woordenboek behoorende
of dat betreffende, b. v. een werk in l e x ic a 1 i s c h e n vorm, in den vorm eens woordenboeks; -- lexicalien, pl. tot het
woordenboek behoorende of dat betreffende

wachting bij groote heren en vorsten
Leverrijmen (hoogs. leberreime), de
tweeregelige snaaksche rijmpjes, waarbij 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 Schmvius was omstreeks l 750
de vinder van die tafelscherts ; — levertraan (oleum jecórns aselli ), eene vette
olie uit de lever van den kabeljaauw, als
volksmiddel tegen jicht, en inz. als artsenij
in de klierziekte, vooral in de zoogen. engelsche ziekte, bekend.
Levetz- steen, z. v. a . 1 a v e t z steen
)

(z. aid.).
Levi, hebr. mansn. (léw), van lawah,
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dingen ; — lexikograaph, m. gr., de
schrijver van een woordenboek; --- lexikographie, de woordenboekschrijving ; —
lexikologie, f. de leer van de woordenboeken en hunne vervaardiging; -- lexikoloog, m. een woordgeleerde.
Léxis, f. gr. (van légein, stillen, doen
ophouden ) het ophouden , nalaten, achter
blijven; -- lexipharmáeisch, adj. als
tegengift werkende; — lexypyréta, n.
pl. Med. koortsmiddelen, koortsverdrijvende
artsenijen
Li of ly, m. eene chineesche afstandsmaat, = 537 meters; eene chineesche rekenmunt, waarvan 1000 een tail doen.
Liaison, I. fr. (spr. lièzón; van lier,
binden) de verbinding, verbintenis, vereeniging, het verbond ; inz. eene geheime verbintenis van minnenden, eene liefdesbetrekking.
Lianen, f. fr. (van lier, binden) Bot.
slingerplanten of rankenschietende woekerplanten in de keerkringslanden.
Liang, m. eene chineesche zilvermunt
3 gl. 60 ets ; — ook een goud- en zilvergewicht — 3 7 5 gramme.
Liard, m. fr. (spr. liar; naar men wil
uit het lidwoord li, en ars of ards, samen
lat. arsum, gebrand, zwart;-getr.vanb
men onderscheidde in de middeleeuwen argentum album, wit of zilvergeld, en arg.
arsum, zwart of kopergeld ; of van 't oudfr.
biart, Harde, provene. liar, tear, it. leardo,
wit, witachtig, grijs, inz. v. paarden ; of v.
Guigne-Liard van Crémieux, die, naar men
wil, in 1t30 de eerste liards sloeg) eene
oud-fr. rekenmunt, oorspronkelijk van zilver,
later van koper ; de Bard deed 3 deniers,
en 80 golden een livre.
Lias, m. fr. 1) een leiachtig kalkgesteente,
dat den grondslag der Jura- bergen uitmaakt.
Lias, f. 2) (fr. liasse, van lier, binden)
Kmt. een rijgsnoer, veter, brievesnoer; een
bundel aangeregen papieren, inz. prijscouranten ; een pak geschriften ; — liasseeren, papieren aan een snoer of veter rijgen.
Libamént, n. lat. (libaméntum, van
libáre, vgl. 1 i b at i e) een lekkerbeetje.
Libanomanti.e, (spr. t= ts) f. gr. (van
libanos, de wierookboom) het waarzeggen uit
den wierookdamp; — libanománt, m.
een waarzegger uit den wierookdamp; -libanótis, f. wierookkruid, rosmarijn.
Libatie (spr. t ts) f. lat. (libatio, van
libáre, iets proeven, even aanroeren, uitgieten) eene offergieting, wijnstorting, drank- of
plengoffer bij de oude Romeinen, het welk
bestond in het gebruik van bij den maaltijd een
weinig wijas ter eere van de goden uitte storten.
Libbra, z. l i b r a.
Libeccio, m. it. (spr. libétsjo; sp. lebeche, provenc. labech, oudfr. lebeche, lebech,
V. 't gr. lips, genit. libós) de zuidwesten
-wind
Beneden-Italië.
Libel, n. lat. (libéllus, m. verklw. v.
liber, boek) eig. een boekje, klein geschrift;
een smeek- of klaagschrift; inz. in nw.lat.
--
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smaadschrift, schimpschrift, schotschrift (ii-

belbus famósus of di famator)us), 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 eene aanklacht ; een
klaagschrift opstellen en gerechtelijk indienen ; -- libelleeren, nw.lat., schriftelijk
eene beschuldiging of aanklacht indienen
— libellist , m. of libélschrij ver,
een schotschriftscbrijver, schimpschriftmaker
(pasquillant).
Libélla, f. eene oud. -róm. zilvermunt
van de zelfde waarde als bet oorspr. as;
22 libellee golden een sestertium tot
het jaar 536 van Rome; later, tot '7-20,
waren er 4 l i b e 11 ae noodig om een se stertium of nummus uit te maken.
Libélle 1), f. lat. (libélla, verklw. van
libra, weegschaal) eene waterbalans, een
werktuig om lijnen of vlakken waterpas te
stellen ; van daar wellicht libelle 2) of
libellule, f. spinjuffertje of gew. juffertje, insect met 4 netvormige vleugels, enz.;
—libelleeren, met de waterbalans meten.
Liber,. m. lat. Myth. oorspr. een oud.
ital. god der voortteling; naderhand een bijnaam van Bacchus: de verlosser, bevrijder
van zorgen ; de wijn ; sino Cerere et Lib)ró frigit Venus, zonder Ceres en Bacchus,
d. i. zonder brood en wijn, verkoelt de
liefde ; — liberaliën, n. pl. (liberalia)
het feest aan Liber of Bacchus gewijd, dat
op den 17den maart werd gevierd.
liber, adj. lat. (liber, libera, liberum)
vrij, onbeschroomd, vrijmoedig.
Libéra, n. lat. (van het aanvangswoord
libéra, d. I. bevrijd, verlos, enz., gebiedende
wijs van liberdre) het doodengebed der
roomsch- Katholieken.
liberaal, adj. lat. (liberiilis, e, v. liber,
burgerlijk vrij) onbevooroordeeld, onbevangen, vrijzinnig; edel, van edele denk- en
handel wijs ; mild, milddadig, goedaardig; inz.
ingenomen voor de volksvrijheid en een'
vrijen staatsvorm ; — biberd les artes, pl. de
vrije kunsten ; liberalium artium magister,
z. m a g i s t e r; — een liberaal, een vrijheidsvriend, aanhanger van vrije staatsinricbtingen ; de liberalen, als politieke
partij het tegengest. van de servielen of
a b s o l u t i s t e n;— liberalizeeren, barb.
lat. (fr. libéraliser) tot een' vrijzinnige maken, ook den vrijzinnige uithangen ; — li
n. nw.lat. de vrijheidsmin,-beralísmu,
vrijzinnigheid, liefde voor vrije staatsvormen,
voor onbevangen denkbeelden ; — liberaliteit, f. lat. (liberalitas) de vrije, edele,
onbevooroordeelde gezindheid ; de milddadig beid, mildheid.
libereeren, lat. (liberáre) bevrijden,
vrij of los laten ; -- liberátie (spr. t=
ts) f. (liberatio) de bevrijding, loslating, redding, verlossing ; —. liberator, m. de bevrijder — liberatorium, n. nw.lat.,
z. V. a. absolutorium (z. aid.); — li
ni. sp., de bevrijder (een aan-bertádo,
;

LIBERTIN
B o l i v a r toegekende eeretitel); -- liber tas, lat., liberté, fr , liberteit, de
vrijheid, ook als persoonlijke godheid gedacht; liberíé et égalile, fr. vrijheid en gelijkheid, de leus der eerste fransche revolutie, waarbij in die van 18 8 nog f raternité, d. i. broederschap, gevoegd werd ;
libertieíde, nw.lat. vrijheidmoordend ; als
subst.: een vrijheidsmoorder.
libertin, adj. fr. (spr. libertén) al te
vrij, lichtvaardig, losbandig, uitgelaten, ongebonden, vrijgeestig ; als subst. een lichtmis, wellusteling, wildzang, zwierbol, geheel zinnelijk mensch ; een vrijgeest ; -libertinage, f. (spr. --náázj') teugelloosheid, ongebondenheid, lichtzinnigheid, liederlijkheid, uitspatting ; — libertineeren,
fr. (libertiner), uitspatten, liederlijk leven
-- libertinísmus, n. nw.lat. de zucht
tot onbandigheid ; de leer der vrijgeesterij.
Libertinus en libértus, m. lat. (li berttinus, V. libértus, in vrijheid gesteld, voor
liberátus, V. liberdre, bevrijden) een vrijgelate n e ; — libertijnen, nn. pl. in den bijbel : vrijgelaten slaven, die de joodsche godsdienst aangenomen en hun' eigen tempel te
Jeruzalem hadden.
libérum arb-rtriur, n. lat. vrijheid an
wil, vrije keus, willekeur; — liberum veto,

z. oud veto
Tibet, lat. (van libre) het lust, behaagt,

]belieft, gevalt (mij, hem, enz.).
Libethríden, f. pl., gr. Myth. bijnaam
der Muzen, naar de aan baar gewijde fontein Libethra.
LibidinIst, m. nw.lat. (van 't lat. li
wellust) de wellusteling; -- libidi--bi=do,
neus, adj. lat. (libidinósus, a, um) wel lustig; uitspattend, onhandig; — libidinOziteit, f. nw.lat. de wellustigheid ; uitspattende levenswijs.
Libitina, f. lat. Myth. de lijk- of doods
begrafenissen -godin,epzstrv
ook een bijnaam an Proserpina (z. ald.);
-- libitinariën, m. pl. priesters dier godin, lijkbezorgers.
libitum of lubitum, n. lat. (v. libet, het
gevalt, lust, behaagt) het believen ; welgevallen ; ad libitum of pro libito, naar wel
-gevaln,
naar believen.
Libra, f. lat. een oud-rom. gewicht, het
as ^ 0,x274 kilo, verdeeld in 12 unaiae;
Bene spaansche rekenmunt van verschillende
waarde; een goud en zilvergewicht in Italië
(l i bb r a) = 3 a 4 2 nederl. onsen; ook een
handelsgewicht in Italië, Spanje, op Madera, enz. met verschillende bijbenamingen
en zeer uiteenloopende waarde ; libraargenti,
eene oud-rom. reken munt 10 0 d e n a r i ë n.
Librarïe, f. lat. (libraria, van liber, boek)
of librairie, f. fr. (spr. librérie) een boekhandel, boekwinkel, ook eene boekverzameling ; — librarius, in. lat. een boeken
schrijver (secretaris)-afschrijve,n'tlg.
ook z. v. a. fr. libraire, m. (spr. librèr')
een boekhandelaar, boekverkooper.
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Libratie (spr. t ts) f. lat. (lhbratio,
van librdre, wegen, zwevend houden) Astron.
de schijnbaar waggelende of slingerende beweging inz. der maan om hare as; het
zwaaijeu of waggelen.
Librétto, m. gew. n., it., pl. libretti (verklw. van libro, boek, lat. liber)
in 't algemeer, een boekje ; inzonderheid bet
tekstboek bij een groot zangstuk, bij eene
opera, enz.
Libry, f. mid.lat. (liber)a, voor libraria,
van liber, boek) boekverzameling, stadsboekerij of -bibliotheek.
Liburna of liburnica, f. lat. een
zeer licht, snel vaartuig bij de Romeinen,
zoo geheeten naar de L i b u r n i ë r s in Illyrië.
licet, lat. het is geoorloofd of vergund,
het staat vrij ; per ene Beet, mijnentwege moge
't geschieden ; mihi licet, 't is mij vergund,
ik mag, durf, kan (b. v. iets doen); — li cite, adv. met recht, rechtmatig, geoorloofd,
toegestaan ; — lieént, m. (van het lat.
licentia, verlof), z. a c c ij s ; -- licentie
(spr. t— ts), f. lat. (licéitia) het verlof, de
bewilliging, volmacht, vrijheid ; de volmacbtsbrief, het vergunningsbewijs, patent ter uit
bedrijf, enz. ; te groote-oefnigva
vrijheid, ongebondenheid, uitgelatenheid ; teugelloosheid in de zeden, onbeschaamdheid,
uitspatting; licent2a conciondndi, bet verlof
of de bevoegdheid om te prediken ; licentia
docéndi, de 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 poëzie geoorloofd is; cum licentia superiërum, met hooger
verlof, met vergunning der overheid ; —
1icentiëeran (spr. l==ts) mid.lat. (licentiiire) toestaan, de vergunning of bevoegd
geven ; bevrijden, ontslaan, afdanken,-heid
afscheid geven, uit de dienst zenden ; —
licentiaat (spr. ti tsi) m. (mid.lat. liiemand, die zich op hooge scho--centiaus)
len de bevoegdheid heeft verworven om doctor te worden en zijne wetenschap uit te
oefenen en te onderwijzen, een toegelatene,
bevoegde; -- licentiëus (spr. t.— ts) lat.
(licentiosus, fr. licencieuai) uitgelaten, uit
teugelloos; — licitum, m. eene-spatend,
veroorloofde zaak, iets vergunds ; non licitum est, 't is niet geoorloofd, het geldt niet ;
litho 7nodo, op geoorloofde wijze, volgens
vergunning.
Lichas, m. gr. Myth. de dienaar van
Hercules, door dezen in zee gesmeten en
daar door Neptunus in eene rots 'veranderd;
ook de naam eener lengtemaat bij de oude
Grieken = 10 daktylen of - van den
gr. voet.
lichen, m. (pl. lichénes), lat. (gr. le-ichën)
Med. bet huidmos, de vlecht, haarworm ;
korstmossen, een talrijk plantengeslacht der
bedektbloeijenden; lichen Islandicus, ijslandsch
mos, een voortreffelijk middel in tering en
borstziekten, bij de IJslanders tot brood ge-
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bakken en tot melkspijs gekookt ; 1. parietinus, de wandvlecht, het gele schildmos;
-- licheniet, ln. nw.lat. een steen met
mosafdrukken, mossteen ; -- lichenine,
f. nw.lat., mos-zetmeel, eene zetmeelachtige
stof, in het ijslandsche mos en andere mossoorten vervat.
licitum, n. lat. 1) z. ond. heet; 2)
(van licPre, te koop zijn) een bod bij vei
opbod ; — liciteeren (lat. liciti ri)-linge,
op iets bieden ; iets veilen, aan den meest
ook verhuren ; —-biednvrkopf
licitando, bij opbod; — licitant, m. (li citans) een bieder, opbieder, meer- en meest
lieitátie (spr. tie=tsie), f.-biedn;
(licitatio) het bieden, een bod, opbod op iets;
eene opentlijke verkooping aan den meestbiedende, eene veiling, auctie.
Lictor, m. lat. een oud-rom. gerechts
scherprechter of bell ; bijlbundel--dienar,
drager, plaatsmaker en bevelvoltrekker der
hoogere overheidspersonen (vgl. fasces).
liën, m. lat., de milt ; — liënaal, adj.
nw. -lat., de milt betreffende of daartoe behoorende.
liëeren, fr. (lier, provene. liar, ligar,
lignar, van 't lat. ligáre) zich verbinden, ver
geliëerd, adj. naauw ver--enig;—
bonden, vertrouwd.
Liënterïe, f lat. (lienteria; van 't
gr. leienteria, van leios, glad, glibberig, en
enteron, darm) Med. de maagloop, buik
-vloeijng.
Lieue, f. fr. (spr. ljeu', vgl. 1 e g u a)
eene fransche mijl van 15 in een' graad
_ 3 geographische mijl of 11114 meters;
de fransche zeemijl van 2O in een' graad
= 1 uur gaans of 5656.,5 meters; de kleine
fr. mijl van 2 2 2 in een graad = 4 938,z 7 2
meters; de fr. postmijl = 3898,073 meters.
Lieutenant, m. fr. (spr. ljeut'nán; gew.
uitgesproken en geschreven luitenant ;
van tenir lieu, de plaats houden, de plaats
vervangen) een plaatsbekleeder, plaatsvervanger van den kapitein, onderkapitein, die
onder opzicht des kapiteins de soldaten tot
den wapenhandel, enz. opleidt, de titel des
officiers, die in rang op den kapitein volgt;
in 't algemeen ieder officier, die onmiddellijk
beneden eenen chef staat en dien des noods
vervangt, van daar luitenant -colonel,
luitenant-generaal, luitenant -admiraal, enz.
Lifat, m. crab. -turk. de volkswapening,
de landweer in Turkije.
Liga, sp. en it., of fr. ligue, f. (spr.
lieg'; vgl. 1 i ge e r e n) een verbond, eene ver
verbinding van-bintes,vrg
vorsten of staten ; inz. het verband of eed
vorsten tegen de-genotschapdr.k
unie der protestanten, in 1610 te Wurzburg gesloten ; ook de samenspanning of
het verbond der r. kath. partij, door den
hertog van Guise tegen koning Hendrik III,
in 15 7 6 gesloten ; de verbondenen, bondof eedgenooten, ook ligisten of liguís-

-
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ten ; -- ligístisch,

adj. trot de l i g u e
behoorende of haar betreffende.
ligeeren, lat. (ligiire, binden) in bet
schermen : zijne partij het wapen uit de
band draaijen of slaan ; metalen l i
— iigáto, it.-gern,z.l 2);
Muz. verbonden, vereenigd, gesleept ; — li
n. (lat. ligaméntum) Anat. de-gamént,
band, eene witte, vezelige verbinding of
ondersteuning van eenig ligchaamsdeel ; Chir.
een verband, zwachtel, windsel; bij lettergieters eene dubbele letter, koppelletter
als if, fi, , f , Í%l, fit; — ligátie (spr.
t=ts) f. een wondheelers- verband ; — li
f. Muz. de verbinding, de rek -gatur,
verlenging der noten van de eene-kingof
maat in de andere ; Chir. het verband, laatverband ; het omleggen daarvan, het verbinden ; tegenwoordig de onderbinding van eene
ader of een uitwas en de daartoe dienende
draden ; ook de band van een boek ; — pro
ligatura, voor den band.
Ligisten, ligistisch, z. ond. 1 i g a.
Ligne, f. fr. (spr. lienj', van 't lat.
linéa) eene lijn, het 1'2de deel van eenen
duim ; de fransche lijn is = 2,2 5 5 8 3 millimeters ; de rijnlandsche -- x18 018 7 millimeters ; en ligne (spr. an lienj') in de lijn,
op de rij ; — en ligne de compte (spr.—koIst')
op rekening (zetten of stellen).
lignum, n. lat. hout; pl. ligna, hout soorten ; lignum f ossile, opgegraven hout,
inz. versteend of verkoold hout; lignum
vitae, eig. levenshout, guajakhout (z. g u aj a k b o o m) ; — ligniet, m., pi. lignieten, nw.lat , verkoold hout, bruinkool ; —
ligneus, adj. lat. (lignósus, cc, urn) hout
houterig; -- lignoziteit, f. nw.-achtig,
lat. de houtachtigheid.

Ligoriánen of Liguoriánen, Ligoristen of Redemptoristen, (z. ond.
r e d i m e e r e n) m. pl. eene naar die der
Jezuïeten gelijkende orde in Italië en Oostenrijk, in 1749 door Paus Benedictus XIV.
bevestigd, en gesticht door A 1 f o n s o L ig u o r i, die in 18 3 9 gekanonizeerd of heilig gesproken werd.
Ligue, z. liga.
Ligula, f. lat. eerie kleine inhoudsmaat
der oude Romeinen
é c y a t h u s (z. aid.).
Liguster, ni . lat. (ligustrum) een gewas, tot de klasse der tweehelmigen of d i
i a behoorende, dat meestal tot heg -andr
wordt gebruikt; mondhout, keelkruid,-gen
rijnwilg.
Lij, Mar., z. lee 1).
Lijsje, verkorting. en verklw. van Elizabeth (z. aid.).
Lijspond, n. een voormalig grof ne derl. gewicht voor vlas, hennep, enz. _
schippond of 15 oude ponden = 7,41 i 3 8
16 pond of
kilo ; het deensche lijspond
7,9 8 9 2 3 kilo, dat van Koningsbergen
16 pond of 7, 7 3 U 4 kilo ; dat van Brunswijk = 1 ! pond of 6, 5 4 4 2 6 kilo; dat van
11 pond of 6,7810k kilo.
Hamburg

LIKEUR
Likeur, in. fr. (van 't lat. liquor, z.
ald.) fijne brandewijn, gekruide brandewijn,
gebrand water, geestrijke drank ; — likeur stoker, m. een bereider of vervaardiger
van fijne brandewijnen ; — likeur–wijn,
m. dikvloeijende, zoete wijn.
Lilac, m. sp. (ook eng. lilac, lilach, spr.
láilek; van het turk. leildk ; vgl. het perz.
liladsj, de indigoplant), of lilas, m. fr.
(spr. lild), ook lilla, f. de spaansche vlier,
de syring, een bekend tuingewas, oorspr.
uit Perzië, tot de klasse der d i a n d r i a
behoorende ; de lichtblaauwe , roodachtige
kleur der bloemen van dit gewas, lilakleur
(vgl. ook k e r m e s) ; — lilacine, n . lilacbitter, eene bittere stof, verkregen uit de
bladeren en bladerknoppen van den lilac.
Lilith, m. hebr. een nachtelijk spook
in vrouwegedaante, dat de kinderen steelt;
de doodsengel bij de Joden.
Lilla, z. l i l a c — lillalith, z. 1 epidolith.
Lilliput, n . een verdicht landje (in Gul livers reizen door Swift), welks bewoners
niet grooter dan een' duim zijn (waarschijnlijk eene navolging van de p y gm e ë n der
Ouden); — Lilliputter, m. bewoner van
Lilliput, dwergje.
Limakographie, f. gr. (van leimax,
de naakte slak) de slakkenbeschrijving; -limakologie, f. de slakkenleer.
Liman, m. (russ. limán, baai, bocht,
turk. liman, haven, v. 't gr. liman, haven,
bocht, baai; vgl. het gr. limn, stilstaand
water, poel, moeras, meer) in Z.Rusland
een moerassige baai of zeeboezem, inz. de
vaak tot een' breeden zeearm verwijde mond
eener rivier, b. v. de 1 i m a n des Donau s,
des Dniesters, des Dniepers, des
Bogs.
Limanchie, f. gr. (van limbs, honger,
en ánchein, verworgen, benaauwen) het ver
-honger,
doodhongeren.
Limánde, f. fr. (van lime, vijl, wegens
de ruwe huid) eene soort van schol, dikker
dan de gewone, inz. in de Oost- en Noordzee, schar.
Limátíe (spr. t ts), f. nw.lat. (van
het lat. limáre, vijlen, lima, de vijl) de vijling, het vijlen ; — limatuur, f. het
vijlstof, vijlsel ; limatira martis, f. ijzervijlsel.
Limbus, m. lat. de zoom of strook,
bezetsel aan kleeder 3n , boordsel ; limbus
in fántum (naar het r. kath. geloof), de afgezonderde plaats bij de hel, hellerand voor
ongedoopt gestorven k i n d e r e n, die
eerst in dit verblijf van de erfzonde gereinigd en voor den hemel geschikt worden;
limbus patrum, een soortgelijk helportaal
voor de zielen der Vaderen van het O.
T., eer hare verlossing door Christus' hemelvaart heeft plaats gehad.
Lime of limétte, f . fr. (vgl. 1 i ni o e n)
eene soort van kleine zoete limoenen of citroenen.
;
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Limenáreh, m . gr. (van liman, haven)
een havenopziener ; -- limenereutika,
f. (van liman en ereuniin, opsporen, opzoeken) de zeevaartkunde, stuurmanskunst.
Limiet, f. fr. (limite, van het lat. livies, genit. limitis, de scheidpaal, grens, it.
limito), Kmt. het hoogste bod, waartoe men
gemachtigd is ; ook de grens van het erediet, dat de eene koopman den anderen
geeft ; — limiteeren, lat. (limiti re) beperken, begrenzen, palen zetten, naauwkeurig bepalen, voorschrijven, vaststellen ; —

limitátie (spr. tie=tsie), f. (limitatto) de
beperking, begrenzing; de bepaalde, voor
tijd ; -- limitatief, adj. nw.-geschrvn
lat. beperking, bepalend.
Limma, n. gr. (laTmma) Muz., z. v. a.
interva 1; ook het kleinste onder twee
gescheiden stukken.
Limnáden, f . pl. gr. (van limn, meer,
moeras) meer- of vijvernimfen, z. nymph;
-- limnieten , m. pl. eene soort van
boomsteenen, die een met hoomen omgeven
meer voorstellen.
Limoen, f. it. (limóne ; sp., provenc. en
fr. limon, eng. lemon; van het perz. en turk.
l(moen, arab. laimoen) eene soort van kleine,
bleeke citroenen met dunne schil ; in 't alg.
z. V. a. citroen ; — limonáde, f. fr.
(it. limonáta) citroenwater, een verkoelende
drank van citroensap, water en suiker; li
gazeuse, schuimende limonade, welke-monade
koolzuur gas bevat ; — limonadier, m.
(spr. —djé), limonadière,. f. fr. een
man, eene vrouw, die limonade en andere
verfrisschende dranken bereidt en verkoopt,
limonade-verkooper, -verkoopster; — limonïne, f. eene in de citroenkernen bevatte
bittere stof.
Limoktonïe, f . gr. (van limbs, de honger) het dooden door honger, de hongerdood — limotherapïe, f . de geneeskundige behandeling door honger, de hongerkuur.
Limonade, enz., z. ond. limoen.
;

Limoniet, m. gr. (van lei ndn, weide)

Bene soort van ijzererts, schelpige zodeijzersteen.
Limotherapie, z. ond. 1 i m o k to n i e.
limpíde, adj. lat. (limpldus, a, um)
klaar, helder; — limpiditeit, f. nw.lat.
de klaarheid, helderheid.
Lina, f . vr.naam., verkorting van Kar olina.
Linamént, n., pl. linaménten, lat.
(linamentum, van linum, vlas) pluksel voor
wonden, z. v. a. c h a r p i e;- linaria,
f. nw.lat., vlaskruid, vrouwevlas, eene plan-

tensoort.

Linboom, m. een boom, inz. in iongarije, die den zoogen. h o ng a a r s c h e n
balsem oplevert.
Linctus, n. lat., eig. het likken (van
lingére, likken) Med. een liksap, likkepot.
linéa, f. lat. (oorspr. een draad uit vlas,
v. linum, vlas, draad), z. v. a. 1 ij n, 1 i n i e
(z. ald.); — a linéa, van voren af, een
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nieuwe regel ; -- extra linéam, buiten de
lijn ; — linéa alba, de witte lijn, eene streep
in het midden van den buik, waarde buikspieren zich vereenigd hebben ; — linea
facii lis, z. ond. facies ; — linea media , de
middellijn des ligchaams ; — linea, ook voor:
geslachtslinie, z. linie; van daar linea
ascendentium, 1. ascéndens of superior, f. de
opklimmende linie of verwantschap , n. 1.
ouders, grootouders, enz. ; 1. descendentium,
1. descéndens of inferior, de nederdalende
linie, kinderen en kindskinderen ; 1. collaterális, de zijlinie, broeders, zusters, enz. ;
--- lineaal, adj. lijnvormig; in rechte lijn
voortgaande ; van daar lineaal– systeem,
n. Jur. bepaling der erfopvolging naar de
naaste linie (reeks der descendenten), in tegenst. met het graduaal- systeem; —
lineaal, n., z. liniaal, ond. linie; --lineaménten, n. pl. lat. (lineaménta, van
den sing. lineaméntum) trekken, gelaatstrek
handlijnen of -trekken ; — lineair-ken;
(lat. linea ris, e) of linearisch, adj. lijn
wat zich hoofdzakelijk in de lengte-vormig,
uitstrekt; linearische vergelijking,
Math. eene vergelijking tusschen 2 veranderlijke grootheden, waarvan de eene slechts
tot de eerste macht gaat; — lineaire
t a k t i e k, f. Mil. strijdwijze met plaatsing
der troepen in lange liniën ;— l i n e a i r e
teekening, eene teekening door lijnen,
omtrek -teekening (vgl. contour) ; -- li
(lat linedre), z. 1 i n i ë e r e n -neër
Lingam, m. (Sanskrit lingga, lingganb,
n., " oorspr. een teeken, v. ling, schilderen)
in Indië, het mannelijke lid als zinnebeeld
van de teelkracht der natuur, z. v. a. ph al1 o s bij de Grieken ; — lingamisten,
pl. priesters van den lingam.
lingerie, f. fr. (spr. lènzjerie, v. Tinge,
linnen, linnengoed, en dit v. lineus, van
linnen, van linum, vlas) de linnenhandel ;
wascbkamer; — lingettes, f. pl. fr. (verklw. v. Tinge) dunne sergie (z. aid.) ; fijn
engelsch flanel
Lingot, m. fr. (spr. lèngó; mid.lat.l-ingotus, van lingua, tong, uit hoofde van de
gedaante) p1. lingots, eene metaalstaaf,
baar, eene lange metaalstang tot verdere
verwerking.
linguaal, adj. nw.lat. (van 't lat. lingua, de tong, taal) de tong betreffend of
daartoe behoorend; -- linguáles, pl. (stil.
littérae) tongletters; — linguifórm, adj.
tongvormig; -- linguisch, adj. volgens
de taal, taalopzichtelijk ; — linguí.st, m.
een taalkenner, taalgeleerde; — linguistiek, f. de algemeene taalkunde ; -- linguistisch, adj. taalkundig; — lingula,
f. lat., eig. tongetje; N. H. eene tongschelp;
— lingulieten, m. pl. nw.lat. versteende
tongschelpen.
Linie, f. (van 't lat. linea, vgl. dat artikel ; fr. ligne) eene streep, lijn ; streek,
snoer, draad, rij ; Geom. eene uitbreiding in
de lengte (zonder breedte en dikte) ; het

--
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of Tl deel van eenen duim; ook z. v. a.
Ti
w q u a t o r (z. aid.); oneig.: de linie gepasseerd zijn, boven de 50 jaar oud zijn ; inz.
de geslachts– of stamlinie, d. 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 eene vloot, de in slagorde staande
troepen of liggende schepen ; de linie, ook
in 't alg. voor het staande leger, de regelmatige troepen, niet uitzondering van de
garden ; — linietroepen, staande, geregelde troepen, in onderscheiding van de
garden en militiën ; — linieschepen,
de grootste soort van oorlogschepen van 50
tot. HO kanonnen, die bij eenen zeeslag in
eene rij naast of achter elkander gesteld
worden ; — linie–perspectief, n. de
regelmatige verkorting der lijnen en omtrekken van een af te beelden voorwerp naar
de wetten van het perspectief (z. aid.);
— linie–systeem, n. Muz. bet lijnstelsel, de 5 gelijkioopende lijnen, waarop de
noten geschreven worden ; — liniëeren,
lijnen trekken, met l!jnen voorzien ; — liniaal, lineaal, n. het bekende gereed
daartoe.
-schap
Linimént, n. lat. (van linire, smeren) vloeibare zalf, een smeer- of strijkmid
smeersel ; liniméntum volatile, vluchtige-del,
zalf, ammoniak-zeep.
Linon of linomple, m. fr. (van lin
lat. linum. lijn, vlas) zeer fijn lijnwaad,
inz. in Frankrijk, gaasdoek, sluijerdoek.
Linurgie, f. gr. (van tinon, linnen, lijnwaad) de linnenbereiding, linnenweverij.
Linus, m. gr. Myth. de muziekmees
dezen zijn' leerling-tervanHculs,do
met de lier doodgeslagen.
Lion, m. fr. (spr. lión} en eng. (spr.
lain, van 't lat. leo; gehit. leónis) de leeuw;
oneig., met zinspeling op de leeuwen in den
tower 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 beroemd man, eene merkwaardigheid, bezienswaardigheid, een wonderdier; in onzen
tijd : een overdreven modeheertje, lichtzin nig, rijk jong mensch, gemaakt toongever;
— lionne, f. eene in gezelschappen schitterende, beroemde dame (zoo men wil naar
den toenaam eener minnares van Hendrik
IV. van Frankrijk, de freule Pau 1 e t, die
wegens de kleur van beur haar zoo genoemd werd); -- lion d'or, m. leeuwedaalder, eene oude munt uit den tijd van
Frans I., omtrent 121 gl.
Liparie, f. gr. (van lipárós, vettig,
lipos, n. vet) Med. vettigheid, kleverigheid;
-- liparoeële of lipoeële, f. Med. eene
vetbreuk ; — lipóma, n. een vetgezwel;
— lipomphalus, m. een vetnavel, gezwel aan den navel ; — lipomphaloeële,
f. eene vetnavelbreuk.
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Liplappen, m. p1. afstammelingen van
Europeanen en inboorlingen op de eilanden
Java en Sumatra.

Lipodérmus, m. gr. (van lipein, ontbreken, en derma, huid) iemand, wien de
voorhuid ontbreekt.
lipogramrnátisch of leipogr--,
adj. gr. (van leipein, laten, achterwege laten) met letterweglating, opzettelijke vermijding van zekere letters, P. v. van de r;
- lipomerie of leipo—, Med. het ontbreken van een of ander ligchaamsdeel ; -

lipopsychïe en lipothymïe, f. de onmacht ; - lipopyrïe, f. koorts met inwendige hitte en uitwendige koude ; - iiposphyxie, f. het uitzetten van den pols.
Lipoma, lipomphalus , enz. , z.
ond. liparie.
Lippus, no. lat., een druipoog, leepoog;
Iippss et tonsor'ibus nolurn, den slechtzienden
en baardschrappers (d. i. iedereen) bekend;
- lippitü.do, 1. Med. het druipen der
oogen, de leepoogigheid.
Lipsana, n. p1. gr. (leipsana, van leipein, laten, enz.) nagelaten heiligdommen,
z. reliquien ; - lipsanographïe, f.
reliquienbeschrjving ; - lipsanotheek,
t. eene bewaarplaats van belangrijke overblijfsels of reliquien.
Lipyrie, 1. gr. (leipyrja) Med., z. v. a.
lipopyrie, z. ald.
Liquätie (spr. —kwd-tsie) f. lat. (liquatio, van liquare, vloeibaar maken) de vloeihaarmaking, smelting der metalen ; vervloei jing der zouten; scheiding des zilvers van
koper.

liquet, lat. (van liqure, vloeijend, klaar,
helder zijn) bet is klaar, duidelijk, het blijkt,
licht open ; - non 1?quet of afgek. N. L.,
't is niet klaar of duidelijk 't laat zich
niet beslisseti ; - liquént, adj. vloeijend,
helder, klaar ; -- liquefáctie (spr. t=

ts), t. niw.lat., de vloeibaarmaking, smelting,
ontlating van harde harsige stoffeni door een
langzaam vuur ; - liquescént, adj. lat.
(1iquscens) smeltend, vloeijend wordende.
Liqueur,enz., z. likeur en liquor.
liquide, adj. ft. (spr. likjé (I '; van 't lat.
liqudus, a, urn, eig. vloeibaar, vloeijend) in
zake van rekening: helder, klaar, jüist,
blijkbaar, bewezen, uitgemaakt, ontegenzeg
gelijk (b. V. eene 1 i q u i d e schuld) ; -- iiquida, t. (sell. 1itt?i'a ; p1. 1iqu)iae) een
smeltende, vloeijende inedeklinker (I, to, n, r),
-

in legenst. met le m u t a ; - liquidum,
n. iets vloeibaars, eene vloeistof; eene duidelijk bewezen vordering of schuld ; - iiquidâmber, m. nw.lat. vloeibare amber,
z. storax; - li quideeren, nw.lat.
(liquiddre) duidelijk, klaar maken, eene
vordering uiteen zetten , bewijzen , doen
blijken ; in orde brengen , afmaken , afbetalen, vereffenen ; het te betalene afzonderlijk berekenen of in rekening brengen ; ook vorderen ; schuldeischers worden
opgeroepen ad pro/ltdndum et liquiddndum,

tot opgave en staving hunner vorderingen;
- liquidânt, m. een gerechtelijk manende schuldeischer ; - ] iquidaat, m. de dus
gemaande scbuldenaar, iemand tegen wien
eene schuidvordering geldend wordt gemaakt;
- 1iquid'tie (spr. t=ts) f. de klaarmaking, uiteenzetting, in -orde -brenging, vereffening, afbetaling, afrekening; ook kostenberekening, kosten opgave ; schuldenlljst ; liquidatie-termijn, m. de gerechtelijk bepaalde tijd ter inlevering van de vorderingen der schuldeischers hij een concours ; - liquidator, ni. wie met de
schuldzaken is belast, schuldvereffenaar ; liquiditeit, f. lat. (1iqujdtas) de vloeibaarheid; de duidelijkheid, klaarheid, ontegenzeggelijkheid van schulden.
liquor, m. lat. (v. 1iqu 2 e, vloeibaar
zijn) eig. eene druipbare vloeislof, een vocht,
inz. eene geestrijke vloeistoi vgl. 1 i q u e u r;
Med. de oplossing van een vast ligchaam,
die druppelsgewijs gegeven wordt ; liquor
ammongi, geest van hertshoorn ; i. anodnus
(minerdlis Hofimanni), verzoete zwavehetber
en krampstillende-gestalrnij,p
droppels, Hoffmann s -droppels (naar den
uitvinder); 1. anodnus vegtabffis, verzoete
azijngeest, azijnethergeest ; i. antimongi c/do,

rdti, spiesglansboter; - liquorist, m.
IIW. lat., een fabrikant of stoker van I I k e u r e n, likeurstoker.
Lira, f., p1. lire, it. ( fr. livre, lat.
l'ibra, dus eig. pond) eene ital munt van

verschillende waarde, maar overal verdeeld
in 20 soldi of lTkO denari; die van
1803 te Toscane en die van Milaan gelden
36 et. ; - lirázza, 1. eene munt van
hiljoen te Venetie = 30 soldi, 360 denari of 4 lira (z. aid.).
Lirac, m. een roode fransche wijn.
Liriodéndron, ii. gr. (van leírion, lelie, en déndron, boom ; dus eig. lelieboom)
N. H. eene plantensoort : ranonkelgewassen,
waartoe de N. Amerikaanscbe tulpenboom
(liriodendron tulpifera) behoort.
Lis, m. fr. (spr. lies), de lelie ; - ijs.
d'or en Ijs d'argent (spr. li -dör, iidarzjdb) gouden en zilveren lelie, fr. munten,
die in vroeget' tijd den 1 o u i s vervingen
de eerste gold 1 livres, de andere 1 livre.
lis, f. (p1. li/es), lat. een strijd, twist,
inz. een rechtsgeding, proces, eene betwiste zaak, twistzaak ; lis péndens of lie
sub judce, eene hangende zaak, zulk ccce,
die nog niet in rechten is uitgewezen ; adhue sub jud)ce lie eet, de strijdvraag is nog
niet beslist, nog hangende ; litis aestinzatgo, f. de schatting (taxatie) van een
recbtsgeding, d. I. wat het waard is of wat
er mede gewonnen kan worden ; - litis

consOrtes, de strijdgenooten ; - litis contestato, f. het antwoord op de rechtsvordering, de inlating van één' beklaagde in een
rechtsgeding en beantwoording van het
hoofdzakeljke daarvan ; - litis denunciatTh,
de aanzegging van een rechtsgeØing, de op-
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eisching om zich in rechten te doen vertegenwoordigen ; --- lite pendente, litispendént, adj. gedurende den strijd, in
den loop van het rechtsgeding; — l2tispendentia of litispendéntie (spr. tie tsie)
f. de aanhangigheid van eene rechtzaak
voor het gerecht ; — fitis renunciatgo, f. het
opgeven, laten-varen van een rechtsgeding ;
litein lite resolvire, eene duistere zaak door
eerre nog duisterder pogen te verklaren.
lisereeren, fr. (lisérer ; spr. s= z) met
snoeren omzetten of met een bloemborduursel omvatten ; — lisière, f. (spr. lizjèr;
van lice of lisse = lat. licium, draad van
het weefsel) eene lijst, invatting; de zelfkant ; de leiband ; de grens, zoom, rand ;-liserage, f. (spr. lizerddzj') de omsnoering, het bloemborduursel rondom eene stof.
Litanie, litaníj, f. gr. (litaneia ; van
litaneuein, verzoeken, smeeken ; litë, bede)
een smeekgezang, klaaglied, eene hulpinroeping als gezongen kerkgebed ; oneig. eene lang
klacht, een verhaal enz. vol jammeren.-wijlge
lit de justice, n. fr. (spr. li d'zju-stiés' ;
v. l'it=lat. lectus, eig. bed, leger) eig. gerechtsbed, Jur. in Frankrijk weleer de troon
des konings, waarop hiJ in zijn parlement
zich nederzette; de plechtige zitting, die
bij er hield, opentlijke rechtsdag in tegen
-wordigheskn.
lite, litem, enz., z. ond. lis.
Liter, z. litre.
litera, z. littera.
Litéwka of litéwke, f. poolsch (eig.
eene vrouw uit Litthauen ; een litthausche
rok) een korte poolsche overrok van eigen
ook de nu gebruikelijke duit -ardigens;
-sche
wapenrok.
Lithagóga, n. pl. gr. (van lithos, m.
steen) Med. steenafvoerende middelen ; —
lithagógon, n. eene steentang, een steenlepel ; — lithánthrax, in. steenkool ; —
lithanthracieten , m. pl. plantversteeningen in steenkolen ; — lithargyrium, n. zilverglit, loodglit, z. gilt; -lithiásis, f. Med. de steenziekte ; ook de
gerstekorrel, eene oogkwaal ; — lithion
of lithium, n. bet in 1817 ontdekte
steenloogzout en zijne metallische bazis ;lithiszuur, piszuur, dat zich in de pis
en in blaassteenen bevindt ; — lithobiblion., n. een bladafdruk, versteend blad ; —
lithobolie, f. het steenwerpen ; de steeniging — lithochromie, f. de steenkleuring, kleursteendrukkerij, de kunst om met
olieverwen op steen te schilderen en liet
geschilderde op doek af te drukken, z. v. a.
ebromolithograph ie; ook een gekleurde
steenafdruk.; — lithodéndron, n. steenhout of versteend hout; — lithodialjfsis, f. Med. de oplossing van den blaassteen ;— lithoglyph, m. (gr. lithoglyphos)
een steensnijder; — lithoglyph of li
m. eenbeeldsteen ; — li-thoglypie,
, f. de steensnijkunst ; ----thoglypika
lithoglypt, m. een steensnijder ; -- liï

;

---
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thograaph, ni. een steenschrijver, steen
steendrukker — lithogra--teknar,
phie, f. de steenschrijfkunst, het beschrij;

ven der steenen; steenteekening en steen
te Miin--drukeij,oSnflder
chen in 1799 gevondene kunst om op steen
gemaakte teekeningen door eene pers te ver
ook z. v. a. een g e 1 i th o--menigvuld;
g r a p h i ë e r d blad, een steendruk ;— li
steenschrijven, steen-thograpiëen,
steendrukken ; — lithogra--tekn,
phiek, z. polyautographie; -- li
, adj. steenbeschrijvend-thográpisc
door steendruk voortgebracht ; lithograph i s c h e steen, de tot den steendruk gebezigde kalksteen ; -n. een steenschrift; — lithoidisch, adj.
naar steen gelijkende ; — lithokardieten, m. pl. versteende hartschelpen ; —
lithokólla, f. steenlijm ; — lithokollétiseh, adj. met ingelegde steenen bezet,
met edelsteenen versierd; — litholabon,
n. Med. een steentrekker, een wondheelerswerktuig om steenen uit de blaas te halen ; — litholatrie, f. de vereering van
steenen, eene soort van fetischinus ; —
lithologie, f. de steenleer, steenkunde ;litholoog, in. een steenkenner, steenkundige ; — lithológiseh, tot de steenleer
beboorende, steenkundig; — lithomantie
(spr. tie=tsie) f. de steenwaarzeggerij, waarzegging uit of volgens steenen ; — lithomárga, f. gr.-lat., Min. steenmerg; -- li
pl. gr. beeld- of figuur -thomórp.en,
zonderling gevormde steenera ; —-sten,
lithontriptika, z. 1 i t h o t r--; — li
n het steenkind, de ver-thopedin,
verbeende) ligchaamsvrucht; —-stend(
lithophaag, m. een steeneten, steenknager (zekere worm); — lithophagle, f.
bet steeneten ; — lithophanie, f. de
kunst om een doorschijnend beeld in steen
of steenachtige stof, b. v. porselein, te ver
ook zulk een doorsclbijningsbeeld-vardigen;
zelve ; -- lithophyllon, n., pl. lithophyllen, z. v. a. lithobiblion; -lithophyten, pi. steenplanten, koraal
ook plantsteenen, plantverstee--gewasn;
ningen ; — lithopcedie, f. de steenwording, steenvorming; — lithostrátum,
n. gr.-lat., vloer -mozaïek (z. ald.); — li
f. gr., bewijs voor het
-thoelgi,
bestaan van God uit de steenen ; — li
f., z. v. a. 1 i t It o t r i p s ie;-thor'psi,
— lithotoom, m. Chir. het steensnijmes, werktuig tot de steensnede ; — li
f. de steensnijding ; — litho--thomie,
tomíst, m. een steensnijder, steen- operateur; — lithotripsïe, f. Med. de steen
uitgevonden-verbijzlng, uws
manier om den steen weg te nemen ; —
lithotriptika, p1. steenverbrijzelende of
oplossende middelen ; — lithotríptor,
m. de steenverbrijzelaar, een nieuw uitgevonden werktuig om den steen in de blaas
fijn te maken ; --. lithotritie (spr. tie

;
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tsie) f. gr.lat. het fijn wrijven, verbrijzelen van de steen in den blaas; --- lithotrítor of fr . lithotriteur, m. een
werktuig daartoe, onlangs door Dr. C i v ia 1 e uitgevonden ; — lithotritíst, m. een
steenverdrijver door fijnmaking van den steen;
— lithotypographie, f. gr. vermenig vuidiging van den letterdruk door steendruk,
het welk geschiedt door den eerste, volgens
eene in 1839 door de gebroeders Dupont
te Parijs uitgedachte handelwijze, op steen
over te dragen ; -- lithox^ilon, n. ver
hout, houtsteen ; — lithoznon,-stend
n., pl. lithozóa, steendieren, koraaldieren ;
— lithurgie, f. de steenscheikunde, steen
toegepaste-chime;—lturgka,f.d
steenkunde, de kunde of de leer der steen
; — lithurie, f . Med. het steen --bearidng
of gruiswateren.
Liti, z. 1 i d i; — liti, z. ond. lis.
litigeeren, lat. (litigi re, v. lis, genic.
litis, en agére, voeren) twisten, pleiten, een
rechtsgeding voeren ; — li.tigándi temeritas,
I. de twistzucht ; — litigónt, m. (litgans) een procesvoerder, pleiter voor het
gerecht; — litigátie (spr. tie—tsie) I.
(later lat. litigatio) de strijd voor het gerecht, rechtsstrijd, het pleidooi, rechtsgeding , proces; — litigiëus, adj. lat.
(litigiósus, a, urn) betwistbaar, voor een
rechtsgeding geschikt; ook gaarne pleitend,
pleitziek; -- litigiósa res, z. res 1.—; —
litigioziteit, f. nw.lat. de strijdigheid,
het strijdig-zijn eener zaak ; -- fitis, enz.,
z. ond. lis.
Litomantie (spr. tie tsie) I. gr. de
ringwaarzeggerij.
litoraal of littoraal,adj.. lat . (litorTitis,
e, van Titus of littus, zeestrand, pl. litóra)
het kustland betreffend, daarvan afkomstig;
— litorale, n. het strand, kustland, de
oever, inz. het aan Oostenrijk behoorende
kustland langs de Adriatische zee of het
gebied van Triëst.
Litotes, f. gr. (van li-tós, ë, ón, 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 plaatsvan: voor
-treflijk.
Litre, n. fr. (van 't gr. litra, f. dat echter
--

een gewicht en eene munt is), liter, de een -

heid der inhoudsmaat voor droge en natte
waren in Frankrijk, = de kan of de kop
in Nederland, een cilindervormig vat ter
grootte van eene kubieke palm of een' decimeter — decalitre, eene maatvan
10 litres, een schepel, ^1 vat of kan ; -hectolitre, i 0 0 litres, een mud of vat;
— kilolitre, 10 00 litres, 10 mud of 3
last, 10 vat; -- myrialitre, 1 o o o o litres, 10 0 mud of 10 0 ti a t ; — decilitre,
i1ir litre, een maatje ; — Centilitre, 1
litre, een vingerhoed, flv maatje; -- millilitre, i ^i^ litre, ï maatje, ^1^ vingerhoed ; -- litramé ter, m. een werk;
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tuig om het soortelijk gewicht der vloeistoffen
te bepalen ; — litron, m. (spr. litron)
eene oude fr. inhoudsmaat, omtrent = 4 kan.
Litsji, f. eene uitstekend welsmakende
steenvrucht in China en Tunkin;—Li—tsoe,
m. de hemelsche, een chineesche bijnaam, die,
behalve den keizer, alleen dien genen toekomt,
die in den t s i n g -1 o n g worden opgevoed.
littéra of litéra, f. lat. de letter; sub
littéra, onder de letter, 'enz. ; littera dominicális, de zondagsletter ; littéra scripta manet, sprw.: de geschrevene letter blijft, d. i.
wat geschreven is verbindt veel sterker,
dan wat enkel mondeling gezegd wordt ; —
littérae, pl. letters, iets schriftelijks, brieven,
geschriften ; per litteras, door brieven, schriftelijk, per brief; litterae non erubéscunt, de
brief bloost niet, d. i. men schrijft stouter,
dan men spreekt ; 1. accusatoriae, aanklachtof steekbrieven ; 1. cambidles, wisselbrieven;
1. commendatitiae of commendatoriae, brieven van aanbeveling; 1. compulsoriiiles, maan
1. credentiiiles, geloofsbrieven ; 1.-brievn;
dimissoriáles, ontslagbrieven ; 1. formiitae, ver
soorten van brieven, die, in be--schilend
paalden vorm, door de bisschoppen worden
afgezonden ter onderhouding van de gemeen
gemeenten , ook-schapmetbuinld

epi.stolae canonicae ; — litterae imploratoriae, mutui compássus of requisitoridles,
smeekschriften, verzoekschriften ; 1. informatoriae, berichtbrieven, adviezen ; 1. inhibitoriiiles, terughoudings- of verhinderingsschrijven ; 1. monitoril les, herinnerings- of
maanbrieven ; 1. pacifecae, vredesbrieven, door
de bisschoppen aan zulke gemeenten gericht,
die weder wenschen toegelaten te worden
tot de kerkelijke gemeenschap, waarvan zij
waren uitgesloten ; — litterdrum comparaIto, vergelijking der handschriften ; — lit-

teraal ,adj. (later lat. litteri lis,e), schriftelijk,
letterlijk — litteralísmus, m. nw ,lat.
;

de letterlijkheid, het vasthouden aan de letter met miskenning van den geest; — litteralíst, m . nw.lat. een letterzifter, klein
woordenvitter; — litterair, adj.-gesti
(lat. l-itterarius, a, um) geleerd, wetenschappelijk, tot boekenkennis behoorende; — litteraire of litteratuur — geschiedenis, de boekengeschiedenis, geschiedenis
van de letterkundige voortbrengselen ; —
litterátor, m. een boekenkenner, gelet
letterkundige, geleerde; — litte--terd,
ratuur, 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. literatóértsaitoeng)
een geleerd nieuwsblad; een duitsch tijdschrift, bestemd tot beoordeeling van uitgekomen boeken ; -- litterátus, m. een
geleerde, gestudeerde, schoolgeleerde; litterdtus homo, een geletterde; iron. ook (bij
Plautus) een (met eene letter) gebrandmerkte; — littereeren, met letters tee-
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—

kenen, letteren ; — litteromanie, f. de
overdreven schrijfzucht.
Lituïet, lituollth, m. (van 't lat. li
aid ) eene pijpvormige slakverstee--tus,z.
ning, een bisschopsstaf, kromstaf.
Liturg, m. gr. (leiturgós, d. i. wie een
openbaar en algemeen nuttig werk verricht,
van leitos, het volk betreffende, openbaar,
en érgein, werken) een priester als voor
kerkdienst, kerkdienaar; —-ganerid
liturgie, f. (gr. leiturgía, openbaar ambt,
staatsdienst) beheer van de godsdienst, het
kerkgebruik, de kerkdienst; het kerkelijk
voorschrift, de kerkenorde, de voorgeschrevene inrichting van de eeredienst, het kerkformulier; inz. ook het evangelisch kerkgebed, dat de preek voorafgaat; — liturgiek, f. de leer van de inrichting der openbare eeredienst; — liturgisch, adj. daar
daarmede overeenkomstig, naar-toebhrnd,
kerkgebruik, volgens het kerkvoorschrift.
Lituur, f. (lat. litura; van linere, besmeren, uitvegen) het uitwisschen, doorschrappen, uitstrijken van het geschrevene.
Lituus, m. lat. de kromme staf der
augurs bij de oude Romeinen ; de kromstaf der r. katte. bisschoppen, bisschopsstaf.
Liva, m turk. -arab. (eig. vaan, banier)
de onderafdeeling van een e j a 1 e t, die door
eenen k a i m a k a m geregeerd wordt; —
miri—liva, m. (vgl. m i r i) de stadhouder
van zulk eene kleine provincie ; ook een brigade-generaal.
Liverei, f. (fr. livree, van livrer, leveren ; it. livrea, sp. libréa) eig. geleverde
kleeding; dienstkleeding, kennelijke dracht
der bedienden van voorname lieden ; ook de
hof- of lijfkleur; de gezamentlljke bedienden
van een' heer.
Livery, f. eng. (spr. livv'ri) de gezamentlijke londensche burgers, die het kiesrecht bezitten.
Livet, adj. m. fr. (spr. liwé) de laatste
speler bij het biljartspel.
livíde, adj. lat. (lividus, a, um) loodkleurig, blaauwachtig, vaal, geelgroen, zwartgeel;
oneig. wangunstig, jaloersch ; — lividiteit, f. nw.lat., de loodkleur, vaalheid ; wangunst, nijd ; — livor, m. lat., eene blaauwe
vlek; Med. een blaauw-geel likteeken; —
livor emortui lis, eene doodvlek.
Livonese, m. it. d. i. Lijflander : eene
russ. rekenmunt — 86 kopeken.
Livor, z. ond. l i v i d e.
Livorníne, f. eene rekenmunt in Toscane
8 realen of omtrent 2 gl. 30
ct. ; eene zilvermunt aldaar
10 p a n l i
of ongeveer 2 gl. 70 ct.
Livraison, f, fr. (spr. liwrèzón ; van
harer, leveren) de levering, aflevering; —
livrant, de leveraar, leverancier.
livre, n. fr. (spr. liwr' ; van het lat. liber) het boek ; — à livre ouvert (spr. a
liw'r oewèr), naar het open boek; Muz.
naar voorgelegde noten, van 't blad, b. v.
onmiddellijk of voor de vuist spelen ; --

LOCH.
livre blanc (spr. — bidui) een boek van wit
onbeschreven papier; -- 1. en blanc (spr.
an blán) een oningebonden boek; — 1. de
dépense (spr. —depans') een boek van uitgaaf; — 1. de mise et de recette (spr. —
miez' e d'resétt') een boek van ontvang en
uitgaaf; --- 1. rouge (spr. roezj') het roode
boek, het register der geheime uitgaven van
het fr. hof, inz. onder Lodewijk XV. en
Lodewijk XVI.; het zwart register; —
livret, n. (spr. liwrè) een boekje ; de 13
kaarten der pharaospelers.
Livre, f. fr. (spr. liwr' ; van bet lat.
libra) een pond, de oud-fr. 1 i v r e, verdeeld
in 16 onces, 128 gros, 9216 grains
= 0,1896 ned. pond; ook eene voorm. fr.
rekenmunt, verdeeld in 30 sous, bijna ter
waarde van een' frank (z. ald.) een pond
sterling, z. sterling; -- livre tournois, z. tournois.
Livree, f. fr., J i v e r e i ( z. aid.).
livre rouge, livret, z. ond. 1 i v r e.
lixivia, f. of lixivium, n. lat., het bog;
— lixivitie (spr. t ts) f. de uitlooging;
sal lixiv?um ; loogzout.
Lize, vr.naam., verkorting van Elizabeth (z. ald.).
Llama, z. 1 ama.
Llano, m., pl. llanos, sp. (spr. ljáno(s), d. i. in 't alg. vlakten, van het lat.
planus, effen) ontzettend groote boomlooze
vlakten in Z. Amerika; — llaneros, m.
pl., de herders, die deze vlakten bewonen.
Lloyd's of Lloyd, m. eene instelling
voor den zeehandel ter verzekering tegen
zeegevaar en ter inwinning van a heepstijdingen, die haren zetel heeft in eene reeks
van kamers der Londensche beurs en gevormd is door eene vereeniging van scheepsassuradeurs (underwriters, d. i. onderteekenaars); zoo geheeten naar L 1 o y d' s k o f f 1 eh u i s, in 't welk in de vorige eeuw de
scheepsmakelaars, enz. bijeen kwamen, omdat het in de nabijheid der beurs lag; ook
sedert 1833 eene soortgelijke verzekeringsmaatschappij te Triest — Lloyd's—lijst,
f. of enkel Lloyd, m. een nieuwsblad voor
handel en scheepvaart te Londen en Triëst.
lobus, m., p1. lobi, nw.lat. (van 't gr. lóbós) Bot. lobben, zaadlobben ; — lobuli, p1.
kleine zaadlobben ; — lobelia, f. (fr. lobélie) een talrijk plantengeslacht uit Z. Amerika, tot de klokbloemen behoorende.
loca, loeaal,loeabel, enz., z. ond. locus.
Locanda, f. it. (v. 't it. en lat. locáre,
verhuren) eene te huur zijnde kamer, een
huurvertrek; eerre herberg of logement in
Italië en Griekenland — loeandiéra,
f. it. de waardin, de herbergierster.
—

;

;

Locarium, locata, locatie, locatief, locator, enz. z. ond. locus.
Loch, m. schotsch (vgl. het duitsche
i ac h e en bet lat. lacus) een meer; —

loch, m. ook m e t z, f. hoogd., eene brunswijksche maat voor droge waren
himte of 1,9465 liter.

!w

LOCHIEN —
Lochien, f. pl. gr. (lóchia en locheia,
van lóchos, bevalling) Med. de kraamzuivering, kraamvloed, de zuivering der kraam
na de bevalling; — loehiorrha--vrouwen
gie , loehiornccea, f. de bovenmatige
kraamzuivering; — loehiosehésis, f. de
onderdrukte kraamzuivering ; — lochodochium, n. eene inrichting tot opneming
van barende vrouwen, kraamvrouwenhuis.
loci, z. ond. locus.
Locket, m. eng. (verklw. van lock,
slot) een slootje, haakje, armband ; ook z.
v. a. medaillon.
loco, lococessie, locofix, z. ond.
locus.

Locofóco, m., pl. Locofócos, de
aanhangers van de partij des vooruitgangs
in de Vereenigde Staten van N. Amerika,
z. V. a. demokraten (sedert 1835 zoo
genoemd. In eene kiezersvergadering bluschten de mannen van den achteruitgang, se
dert h o c o p o c o s (z. aid.) geheeten, de
gasvlammen uit , waarop de mannen des
vooruitgangs de zaal verlichtten door middel
van lucifers of wrijfvuurhoutjes, in 't eng.
l o c o f o c o-matches geheeten).
locomobiel, locomotie, locomotief, z. end. locus.
Loculament, n. lat. (loculaméntum,
van locclus, plaatsje, kastje, kistje) het vak,
de afdeeling, de kas, doos, enz. ; — loCUlátor, m. nw.lat., de opziener der huishouding.
locupleteeren, lat. (locuplettire, van
loc#plas, rijk) rijk maken, verrijken, vermeerderen ; — loeupletátie (spr. tie=
tsie) f. nw.lat., de verrijking, vermeerdering.
locus, m. de plaats, het oord ; locus apprehensionis, Jur. de plaats der in-hechtenisneming of aanhouding ; locus a quo, Kmt.
de plaats van waar, de woonplaats des wlsseltrekkers ; locus ad quern, de plaats waar
plaats des betrokkenen ; • — locus-hen,d
classicus, m. eene modélplaats, hoofdplaats,
bewijsplaats in een boek ; 1. communis, eene
gemeenplaats, een alledaagsch gezegde, eene
vaak gebruikte uitdrukking ; 1. dilicti, Jur.
de plaats van de misdaad of het vergrijp;
1. /fixus, vaste plaats, blijvende woonplaats
1. judicii, de gerichtsplaats ; 1. palmanus,
de hoofdplaats; 1. parallélus, eene parallelplaats, vergelijkingsplaats eene plaats van
gelijken inhoud of overeenkomende gesteldheid, b. v. in den bijbel ; — qui succédit
in locum, succédit in jus, wie in eens anders plaats komt, krijgt daardoor ook diens
recht ; — pl. van locus : loca, d. i. oorden,
streken, en loci, d. i. plaatsen uit geschriften, uitdrukkingen (b. v. loci class) ci, loci
communes, enz.) ; — loco, in plaats, b. v.
loco sigilli, of afgek. (L. S.) in plaats van
het zegel ; loco citgto, of afgek. 1. c. , ook
1. 1. d. i. loco lauddto, ter aangehaalde
plaats (t. a. p.) ; in loco. op de zelfde plaats,
ook : hier, alhier ; hoc loco, aan deze plaats;
hujus loci, van deze plaats ; ad hunt locum,
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op deze plaats ; locum tenens, m. een plaats
stadhouder; — lococessie, f.-bekldr,
nw.lat. het plaatsmaken, wijken, aftreden;
— loeofix, adj. plaatsvaat, op eene standplaats bevestigd ; aangewassen ; — loCOfixiteit, f. de onbewegelijkheid, verbondenheid aan eene plaats ; — locomobiel,
adj. voor plaatsverandering vatbaar; — locomobiliteit , f. beweegelfjkheid, ver
locomótie, (spr. t=ts)-platsbrheid;
f. de plaatsverandering, voortbeweging ; --locomotief, adj. plaatsveranderend, vrij beweegbaar ; ook plaatsverandering of beweging bewerkend, van daar als subst.: locomotief, f. de stoommachine, die tot
beweging van rijtuigen of wagens wordt
aangewend, de stoomwagen, -trekker; —
l000motiviteit, f. vrije beweegbaarheid;
— loeotenentie, f. de plaatsbekleeding,
het stadhouderschap ; — locaal, adj. (lat.
lociilis, e), plaatselijk; met eene plaats en
hare gesteldheid overeenkomstig, er toe behoorende, daar aanwezig of gebruikelijk ; als
subst. locaal, n. de begrensde, tot een
zeker doel ingerigte ruimte, b. v. zaal, gebouw, tuin en dergel. ; — loeál.s, (stil.
casus) of locatief, m. Gram. de plaatsnaamval, een eigenaardige naamvalsbuiging
der naamwoorden in sommige talen, o. a
in de slavonische ; — locale kleur, Pict.
de plaatskleur, eigenaardige en natuurlijke
kleur van een voorwerp, waardoor het zich,
ten opzichte der plaats, die het in de schilderij
beslaat, van alle andere voorwerpen onderscheidt ; — localizeeren, op de behoor
plaats zetten ; zich in de gedachte aan-lijke
zekere plaats stellen ; - ' localiteit, f. de
plaatselijkheid, plaatsgesteldheid, de ruimte;
- localtter, adv. met betrekking tot de plaats;
- locarium, n. lat., de huurprijs, het
pachtgeld; —loceeren, loqueeren, (lat.
loci re), op eene plaats stellen of zetten
uitzetten; b. v. geld; verhuren, verpachten;
de schuldeischers van eene concoursmassa
ordenen ; — loc bel, adj. nw.lat., geschikt voor eene plaats, niet strijdig met de
natuur eener plaats ; — locabiliteit, f, de
geschiktheid voor eene plaats ; — loeãta,
n. pl. vakken, hokjes voor geschriften.
boeken enz., 1 o k é t t e n;— locatarius
of fr. locataire, (spr. —ter') de huurder,
pachter; — locatie (spr. t=ts) f. (lat.
locatio) de verhuring, verpachting ; ook de
rechterlijke uitspraak, waarbij aan elken
schuldeischer in een concours zijne plaats
in de rij der schuldvorderingen wordt aan
locator, m. de verhuurder,-gewzn;—
verpachter; - loeatorium, n., z. v. a.
1 ocariu m; -loc tum,n.het verhuurde.
Locütie (spr. t= ts), f. lat. (locutto,
van loqui, spreken) de uitdrukking, spr eekmanier , spreekwijze ; — locutorium,
n. nw.lat., de spreekkamer, spreekzaal in
kloosters.
Lodewijk, hoogd. Ludwig, (oudd•
Hludwig, oudfrank. Chlodowich, Chlodwig ;
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van hlud, clhod, luid, beroemd, en wic, wig,
oorlog, strijd) mansn.: de in den krijg beroemde held, dappere krijgsman; nw.lat. Ludovícus, fr. Louis; — van daar Ludovica, Louiza, vr.namen.
Loef, f. (het zelfde als 1 u c h t, wind)
de windzijde van het schip : de 1 o e f h e bb e n, het voordeel van den wind hebben;
oneig.: iemand de loef afsteken, voordeel op
iemand behalen, iemand voor zijn ; — loeven , bij den wind , naar de windzijde
toezeilen ; — te loevert, loefwaarts,
te loefwaart, aan de windzijde.
Loep, z. ond. l o u p.
Loeris, m. (van het veroud. 1 o e r, fr.
lourd, lourdaud, een dommerik, botterik) een
onnoozele, of die zich zoodanig houdt, een
ploert.
Lof, n. (oudzw. lop, lop, angels. en
oud-eng. lep , ijsl.' laup, korf ; oorspr. in
't alg. vat) in Koerland en Lijfland eene
graanmaat = 2 ton ; ook een gewicht te
Riga 5 lijspond = 100 pond.
Lofne of lofn, f. oudn. Myth. de godin der echtverbintenissen, der verzoening
van geliefden.
Log 1), n. zw. lugg, eng. log, d. i. in
't algem. blok) een werktuig ter bepaling
van de snelheid of de vaart van een schip,
bestaande doorgaans in een driehoekig, met
lood bezwaard plankje aan eene lange lijn,
de loglijn, die door knopen in gelijkma
verdeeld; — het logboek,-tigedlns
het boek ter opteekening van de met het
log gemaakte waarnemingen, scheepsjournaal ; — loggen (eng. log), het log uitwerpen om de vaart van het schip te meten.
Log 2) eene oude inhoudsmaat in Egypte
en Judea O, 4 3 3 liter; 2 4 log deden
een' modius.
logaeediseh, adj. gr. (van lógos, rede,
en aoidg, gezang) Poet. logaeedisehe
Verzen, verzen, waarin de zangerige dak
zwakkeren ' en-tylischermund
bedaarderen trochaïschen overgaat (b. v.

— ..- %- — .- — -.) ; -- logarithmus,
m., pi. logaríthmi of logaríthmen,
gr. (log-árithmos, van logos, woord ; rede,
grond, verhouding, enz., en arithmós, getal)
Math. verhoudings- of betrekkingsgetallen,
de exponent of aanwijzer der macht, tot
welke het grondtal van een stelsel moet
verheven worden om Benig ander getal voort
te brengen, kunstgetallen (uitgevonden door
den schotschen baron Napier of N e p e r,
en door Briggs naar het gewone talstelsel
bewerkt), door welke de vermenigvuldigingen , de deelingen, machtverheffingen en worteltrekkingen op eene eenvoudige en zeer
verkortende wijze worden uitgevoerd; —
logarithmen –tafels, een boek, dat die
kunstgetallen geregeld opgeeft (de beste zijn
die van C alle t) ; — logarithmika, f.
de leer dier kunstgetallen ; — logaríthmiseh, adj. tot die getallen behoorende,
hen betreffende ; — logaríthmisehe

—

LOGOS.
lijn, ook logistische lijn, de trans-

centende kromme lijn, bij welke de ordinaten de logarithmen der abscissen zijn, of
omgekeerd ; -- logarithmoteehnie, f.
de kunst om logarithmentafels te maken.
Loge, f. fr. (spr. loozj'; it, loggia, provenc. lotja, mid.lat. logla, logea, van 't oudd.
lauba, louba, loubja, mid.lat. laubia, lobia,
hoogd. laube, 1 o o f, d. i. oorspr. eene overdekte ruimte of gang) hut, cel, zaal ; in
schouwburgen : eene afgesloten en overdekte
zitplaats, kijkvertrekje, schouwburgcel ; bij
vrijmetselaars de vergaderzaal, de werkplaats; de vergadering-zelve, de vrijmetselaars-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;
— logeeren, (fr. loger, mid.lat. logiare)
wonen, huisvesten, herbergen, t' huis liggen; iemand een verblijf bij zich geven ; —
logé, m., logée, f. (spr. loze), hij of zij,
die iemand bezoekt en bij hem huisvest;
— logeable, adj. (spr. lozjábl'), bewoonbaar, wel ter bewoning ingericht ; — logemént, n . woning, huizing; herberg,
nachtverblijf voor reizigers; Mil. verschansing, bevestiging van een' door de belegerden veroverden post; ook de verschanste
plaats ; — logis, n. (spr. lozji), logies,
logijs, de woning, huizing, de herberg,
het nachtverblijf ; op schepen het verblijf
der matrozen.
Loggen, z. ond. log 1) .
Logger, m. (van het eng. to lug, trekken, slepen) zeker soort van snelzeilend
vaartuig, inz. voor de krijgsdienst; een platbodemd fr. vaartuig.
Loggia, f. it. (spr. lodzja) z. V. a. 10ge, z. ald. ; inz. een overdekte gang rondom
de bovenste verdieping van een huis, in
Zwitserland 1 a u b e geheeten.
Logis, logies, z. ond. loge.
Logos, m. gr., het woord, de rede; de
vertelling, overlevering ; het verstand, denk
oorzaak, grond ; het Woord-vermogn;d
in het N. T. ; — logiter, m. een geneesheer met den mond, zonder ondervinding, uit de boeken; — logika, f. (gr.
logiké, scil. téchnê) de denkleer, denkkunst,
redeneerkunst, de kunst of de leer der gevolgtrekkingen ; de wetenschap der denkwetten of der zuivere gedachte ; ook de
wetenschap van het verstand of van het
kenvermogen in 't alg. ; — Iogieus, m.
een redeneerkundige; — Iogisch, adj. (gr.
lógíkós, g, ón) overeenkomstig met de redeneerkunde, daarop gegrond, redeneerkundig,
oordeelkundig; --- logische a n a l s i s,
redeneerkundige ontleding, ontbinding van
eenen volzin in zijne logische bestanddeelen
of in onderwerpen, voorwerpen en bepalingen ; — logísmus, m. (gr. logismós) eene
sluitrede des oordeels; — logíst, m. (gr.
%

629

LOI

LONICERE.

logistés) de rekenaar, inz. letterrekenaar,
algebraïst ; in 't oude Athenen Pen der
10 ambtenaren, die aan de aftredende overheidspersonen rekening over het geldbeheer
afnamen ; — logistika, f. de letterre kenkunst, z. algebra, ook de kunst der
gevolgtrekkingen ; Mil. de wetenschap, die
den tijd en de plaats, welke tot het uitvoeren eener taktische beweging noodig zijn,
leert berekenen ; — logistisch, adj. daartoe behoorend, inz. voor algebraïsch;
— logodoedalie, f. het zoeken en gebruiken van schoonklinkende woorden, de
woordentooi; — logod2edalíst, m. een
schoonspreker, gebruiker van fraaije woorden ; — logodiarnccoa, f. de overvloed
van woorden, wijdloopigheid, waterigheid der
rede — logográphen, m. pl. schrijvers
van volksoverleveringen, benaming der oudste
gr. geschiedschrijvers ; -- logographie, f.
het schrijven der overleveringen of sagen,
de oudste geschiedschrijving;— logogriph,
n. (vgl. gr i p h i) woordraadsel of raadselwoord, letterraadsel, een woord, dat door
verzetting of door aflating van zijne letters
andere woorden geeft, die bedektelijk omschreven worden ; — logolatrïe, f. overdrevene vereering van het woord, van de
rede ; — logologïe, f. de leer van den
logos of het Woord in het N. T.; —
logomachie, f. de woordentwist, woordenstrijd; — logómaehos, m. een woordentwister, woordenzifter ; — logométer,
m. de betrekking- of verhoudingmeter; proportie-passer ; — logometrie, f. de leer
der woordenmaat ; — logophanïe, Theol.
de vleeschwording van het Woord ; — logophoor, m. eene spreekbuis door waterpasloopende buizen in den grond ; — logoteehnïe, f. de wetenschap der woorden
en hunner juiste beteekenis; – logotheet,
m. een schrijver (auteur); ook snelschrijver;
de kanselier aan het byzantijnsche hof; de
wetuitlegger; — logotypie, f. de woordendruk, de afdruk van in hout uitgesnedene
of galvanoplastisch vervaardigde drukvorvormen, die geheele woorden of lettergrepen,
l o g ot y p e n, bevatten ;— logozophie,
f. woordenwijsheid, woordkennis, grondige
kennis der woorden.
Loi, f. fr. (spr. log; uit het lat. les
ontstaan ; provenc. leg, lei, it. legge, sp. ley),
de wet, het gebod, recht.
Loimiater, m. gr. (van loimnós, m. pest,
smetziekte, en iiitrós, arts) een pestarts ,
—loimographïe, f. de beschrijving eener
pest of besrnettelij ke ziekte ; — loimologïe, f. de leer van besmettelijke ziekten;
— loimopra, f. de pestkoorts.
Loke, liever Loki, m. oudn. Myth. de
verpersoonlijking van het vuur in zijne ver
werking, een wezen, even schoon-derflijk
van voorkomen als snood van inborst ; hij
was onder anderen de oorzaak van Bald e r s dood en werd daarvoor door 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. lókiets) genit.
pl. lokti, eene poolsche el = 0, 6 7 meter.
Loligo, n. calmar.
Lolium, n. lat. Bot. dolik ; -- loliïne, f. Chem. dolikbitter.
Lollardísten ot Lolhardísten, m.
p]. sedert de 14de eeuw de naam va.n ver
vrome genootschappen van leeken,-scheidn
die zich inz. de verzorging der zieken en
de begraving der dooden ter taak stelden.
Hunnen naam leidt men af van 1 o 11 e n,
1 u 11 e n, d. i. zacht en dof zingen, omdat
zij bij de begrafenissen een treurig brom
gezang lieten hooren ; anderen willen,-mend
dat zij zoo heeten naar hunnen stichter
L o 1 h a r d; ook de spotnaam der aanhangers
van Wickliffe in Engeland (lo'lards).
Lombard, ni. fr. (spr. lonbár; van de
L o m b a r d e n, d. i. bewoners v. Lombardije
in Opper- Italië [ontstaan uit den oudduitschen volksnaam L o n g o b a r d e n, z. aid.],
die het eerst zulke inrichtingen maakten
en zich in het begin der. 13de eeuw menigvuldig in Frankrijk vestigden ; Bilderdijk
echter wil het van lompen, lappen, afgeleid hebben) eene bank van leering, een
pandhuis, gew. l o m m e r d — lombardische school, de beroemde schilders
uit Lombardije en Bologna van de 16de
tot de 18de eeuw, ook b o l o n e e s c h e
school geheeten.
Lomberen of lomberspel, z. h o mbre (1').
Londer, m. Mar. eene soort van galei,
met laag boord; ook lakens uit Languedoc
enz., die men inz. naar de Levant verzendt,
londerlaken.
Longa, f. Muz. de lange noot van 4
geheele toonen, in de oude kerkmuziek.
Longoeviteit, f. lat. (longaevi tas, van
longus, a, um, lang) het lange leven, de
levenslengte, langlevendheid, hooge ouderdom, bejaardheid; — longaniem, adj.
nw.lat., lankmoedig; — longanimiteit,
f. de lankmoedigheid ; — bonge, f. fr.
(spr. lohzzj'; afkorting v. a ]longe, z. ond.
a 1 l o n g e e r e n) de leireep van den toom
eens 'paards; de lange lijn, waaraan men
't paard in den cirkel laat draven ; —
longeeren, fr. ( longer, spr. lonzjéren )
langs een voorwerp heen gaan ; — longimanus, adj. lat., langhandig ; — long.–
metrie, f. lat.-gr., de lengtemeting, een
gedeelte der meetkunst; -- longitudo, f.
lat., de lengte, inz. de g e o g r a p h i s c h e
(z. aid.) ; — longïtudinaal, adj. nw.lat.,
de lengte betreffend, in de lengterichting.
Longobarden, m. p]. (lat. L ongobardi)
een duitsche volksstam, dle eerst aan de
Neder-Elbe, omtrent het Luneburgsche, en later in Opper -ltalie woonde (vgl. Lombard).
Lonieere, f. fr. (nw.lat. loisicé`ra; door
P l u 111 i e r dus genoemd ter eerra van den

-

;

;
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natuuronderzoeker Adam L o n i e e r, gest.
1586) geiteblad, hoe- langer-hoe- liever, een
plantengeslacht van onderscheidene soorten
(vgl. eaprifolium).
Lood,n.een gewicht in Nederland =
ned. pond, 10 wichtjes of grammes, 1
d e c a g r a m m e; het oude amsterd. lood was
12 amsterd. pond of 1, 5 4 1 nieuwe boden.
Loop,m. (=bof, z. ald.), in Riga eene
amst. 1 a s t : — loopera,
korenmaa t
m. eene oude korenmaat in Friesland
316 last, op Texel = last.
Lopf, m. eene brunswijksche telmaat
bij het garen; een k o o p l o p f =900, een
werk 1 o p f= 10 0 0 haspeldraden.
Loquaciteit, f. lat. (loquacitas, van
loquax, praatziek) de praatzucht, de snapachtigheid, het gesnap, gekat.
Loreha, f. een chineesch kustvaartuig,
naar een europeesch model in China zelve
gebouwd, en zoo geheeten naar eene portugeesche bezitting, tegenover Hong-kong.
Lord, m. eng. (uit het angels. hia f-ord,
ontstaan van lila f, verheven, en ord, oorsprong, dus : van hooge afkomst) in de toespraak Mylord (van my, mijn), heer, de
eeretitel van den hoogen adel in Engeland;
— lord-lieutenant, m. titel des onder
Ierland; -- lord-mayor-konigsva
(spr. — méjur), heer burgemeester, titel van
den eersten burgemeester te Londen ; —
lordship, f. lordschap, titel van een' lord.
Lordósis, f. of lordóma, n. gr. (van
.

lordós, naar voren gekromd) het naar voren

gekromd zijn van de ruggegraat, de voorwaarts gebogene houding des ligchaamris ; de
uitpuiling van het borstbeen ; — lordótiseh, adj. voorwaarts gebogen of gekromd.
Lorétte, f. fr. een meisje van lichte zeden
te Parijs, eene weelderige g r i se t t e (z. ald.)
lorgneeren, fr. (lorgner, spr. lornjéren;
van het oudd. hluren ?, loeren) belonken,
begluren, bespieden ; inz. door oogglazen bekijken, ook lorgnetteeren; — lor
m. (spr. lornjéür) een bespieder,-gneur,
begluurder ; — lorgnette, f. (spr. lornjétt') een kleine verrekijker, tuurglas, zakkijkertje, handglaasje, tooneelkijker; — lor
n. (spr. lornjón) een eenvoudig ver--gno,
grootglas, brilleglas.
Lori, m. (hindost. en maleisch noeri of
loeri, javaansch nori; in het sp. is lori,
port. louro, de benaming voor alle grootere
papegaai-soorten; het nederl. lorre schijnt
er van afkomstig) eene soort van prachtige,
groote papegaaijen op de Molukken ; — z.
ook l o r i s.
Lorica, f. lat., een borstharnas, pantser ; — loriceeren (lat . loricáre) bepantseren ; Chem. glazen met klei enz. omgeven,
opdat zij bij het gebruik in het vuur niet
springen ; -- lorieátie, (spr. t ts) f. zulk
een bekleedsel.
Loris, lori, m. N. H. eene soort van
m a k i of luijaard op Ceylon, van de grootte
en kleur van het eekhorentje.

LOURENS.
loro, Kmt. hunne, b. v. conto loro, hunne
rekening.
Losange, m. fr. (spr. lozanzj') Geom.
de ruit, scheefhoekig vierkant, rhombus ;
— en losange (spr. an--) ruitvormig.
Loterij, z. ond. lotto.
Lótie (spr. h=ts) f. lat. (loti o, van
lavi re, wasschen) de wassching,.afwassching,
afspoeling; Chem. bet wasschen van ertsen,
aarden, asch, enz., de zuivering; ook lo–
tuur, f. (lat. lotura) ; -- lotuna, f. pl.
waschmiddelen.
Lotium, n. lat., de pis, urine.
Lotje, verkorting en verklw. van C h ar
-lote,z.ndChars
Lotophagen, z. ond. 1 o t u s.
Lotto of lottospel, n. (van 't it. lotto,
oorspr. het 1 ot, oudd. hlóz, v. t goth. hlauts)
de nommer- of getallenloterij, een zeer ver
kansspel ; — loterij, f. (fr. loterie)-derflijk
een kansspel, waarbij men voor zekeren inleg een briefje, t o t e r ij -b r i e f j e, ontvangt,
voorzien met een nommer, van welks uit
niet trekken van eenen-komen,htalf
prijs afhangt.
Lotus of lotos, m., lotusboom,gr.
(lótós) de laaf- of voedselboom, naam van
verscheidene boomen, die eene voor mensch
en vee voedzame en lavende vrucht dragen,
inz. eene plant, die den Egyptenaren en
Indiërs heilig was, de egyptische waterlelie;
steenklaver; — lotophaag, m. lotusvruchteter, inz. aan de kusten van Afrika.
Lotuur, z. ond. l o t i e.
Louis, f. (spr. toe -i), z. v. a. Lod ew ijk (z. ald.); — louis blane, m. eig.
witte Lodewijk, eene fr. zilvermunt onder
Lodewijk XIII. ; — louis–d'or, afgek.
Ld'or, een gouden Lodewijk, de nieuwe
9 gl. Ott ct., de dubbele na 1786 22 gl.
81 ct.; de Ld'or op Malta 11 gl. 3 9 ct.,
ook eene hannoversche rekenmunt, ongeveer
9 gl. 30 ct.
Loup, m. fr. (spr. toe; van 't lat. lupus)
de wolf; eene mom van zwart fluweel tot
bescherming van 't gelaat bij strenge koude ; — loup- garou, m. (spr. — garóè)
de weerwolf; — loupe, loep, f. eig. een
wolfsgezwel, kringvormig gezwel onder de
huid; vgl. 1 u p i a , ond. lupus; ook een
knoest, uitwas aan boomen ; voorts wegens
de overeenkomst van vorm : een handvergrootglas, oogglas; in de ijzerhutten : het
tot eenen klomp verzamelde, ontkoolde en
ineengeslagen ijzer, ook vos geheeten.
Loupiae, m. fr. (spr. loeppiák) een witle
muskadelwijn, uit de omstreken v. Montpellier.
Lourderie en lourdise, f. fr. (spr.
loer —, loerdiez'; van lourd, zwaar; plomp)
de plompheid , onhandigheid , een lompe
streek.
Loure, f. (spr. loer') een fransche dans
van ernstige en langzame beweging.
Lourens (nw.lat. Laurentius; van loumus, lauwer) manen., de met lauweren bekranste, de gelauwerde.

LOUVRE

—

Louvre, H. fr. (spr. loewr'; naar men
wil van het midlat. lupara, omdat het
oorspr. eene menagerie voor w o l v e n zou
geweest zijn, die de koningen van Frankrijk
ter dooding van het wild er op na hielden;
de toren Lupara werd in 12O 4 gebouwd)
het oude koninklijke paleis te Parijs.
Low, n. deensch lov, eng. law, wet)
een jutsch wetboek (op het schiereiland
Jutland).

Loxárthros, m. gr. (van lo^cós, ë, ón,
scheef) Med. de scheefheid van een of meer
leden ; een scheeve ; — loxo dromie, f.
of loxodromische lijn, de lijn van
den schuinschen loop of koers (van een
schip), eene kromme lijn, die al de meni
dianen des aardbols onder de zelfde scheeve
hoeken snijdt; vgl. orthodromie; -- loxodromische tafels, naar welke men
den koers van een schip kan berekenen ; —
loxokósmos, m. een astronomisch werk tuig om de bewegingen der aarde en de
daaruit voortvloeijende verschijnselen aan
te maken; — loxophönisch,-schouwelijk
adj. scheef klinkend, wanluidend; -- loxophthálmiseh, adj . scheeloogig.
loyaal, adj. fr. (loyal; v. 't. lat. legdlis,
wettelijk, v. lex, genit. legis, wet, fr. lol)
rechtmatig, plichtmatig, echt, onvervalscht;
rechtschapen, braaf, getrouw, gehoorzaam,
oprecht, rond en eerlijk ; — loyaliteit,
en fr. loyaute, f. (spr. loajoté) de plicht
getrouwheid, onderdanentrouw,-matigbed,
gehoorzaamheid aan de wet; eerlijkheid,
rechtschapenheid ; — loyalist, m. een getrouwe; ook z. v. a. royalist, inz. wie
in den noord-amerik. vrijheidsoorlog des konings zaak getrouw of een aanhanger des
konings bleef.
Loyds, z. Lloyds.

Loyoliet, Loyolist, z. J e z u I e t.
Lua, f. (van lure, wasschen, reinigen)
de godin der reinigingen bij de Romeinen,
aan welke men den op de vijanden behaalden buit offerde. Men houdt haar voor één
met Diana of Nemesis.
luat in corpore (qui non babel in acre),
lat. Jur. met het lijf boete hij (die niet met
geld kan betalen).
lubitum, z. libitum.
Lubricantïa (spr . t ls) n.pl. lat. (van
lubrici re, glibberig maken, lubricus, glad,
glibberig) Med. smerig, glad, glibberig makende middelen ; - - lubricatie (spr. t
ts) f. nw.lat . of onregeim. lubrificatie,
f. de glibberig- making -- lubrieiteit,
f. nw.lat., de glibberigheid : grove zinnelijkheid , geilheid; --- lubriek, adj . geil, ontuchtig.
lubsch, adj. van Lubeck, b. v. marken lubsch.
Lucarne, f. fr. (v. 't lat. lucerna, lamp,
v. lucPre, lichten , goth . lukarn, iersch
luacharn) een dakvenster, kapvenster, zolder of vlieringraampje.
Lucas, manse.: de lichtende, lichtvolle,
;
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beroemde ; een der 4 evangelisten ; — lu-

easbrief, een blad papier met zekere formulieren, als amulet des bijgeloofs.
lucérna, f. lat., een licht, eene lamp,
kaars; lucérnam olet, het riekt naar de
lamp, d. i. liet is met zorg bewerkt ; -lueernáten, m. pl. godsdienst -gezangen
der eerste christenen, die bij lamplicht ver
-gadern.
Lucerne, z. luzerne.
Luchtballon, z. b a 11 o n en a ë r o-

s t a a t — lucht- of atmospha rische elektriciteit, luchtbarome;

ter, z. elektriciteit.
Lucia, Lucianus, z. ond. Lucius.
lucide, adj. lat. (lucidus, V. lux, genit.
lucis, licht) helder, klaar, lichtend, glanzend, stralend ; — luc)da intervalla, pl., z.
interval — luciditeit, f. nw.lat., de
;

helderheid, doorzichtigheid.
Luciehout, n . (fr. bois de sainte Lucie,
hout van de heilige Lucia) eene witte, harde
houtsoort van den wilden of druif- kerseboom (m a h a 1 e b) in Frankrijk en Engeland,
dat tot kunstwerk wordt gebruikt ; — Lu-

cie-water, z. v. a . eau de Luce, z. ond. eau.
Lucifer, m. lat. (van lux, genit. lucis,
licht, en (erre, dragen, brengen) de licht
morgenster, naam var, Ve--anbreg;d
nus als planeet, wanneer zij vóór de zon
opgaat (vgl. h e s p e r u s) ; ook de duivel of
vorst der duisternis (ten gevolge eener alle
verklaring eener plaats van Jesaias,-gorische
volgens welke de met de morgenster ver
koning van Babylon voor den duivel-gelkn
wordt verklaard) ; — luciferianísmus,
n. de leer van Lucifer, een' bisschop der
Ode eeuw, die allen omgang met ketters
verbood ; — lucifers, m .pl. wrijfvuurhoutjes, eene soort van zwavelstokjes, die door
wrijving ontvlammen; --- lueifágen, m.
pl. (lat. loci fugi) lichtschuwen, zulken, die
het daglicht niet verdragen kunnen ; — lu eimeter, n. lat.-gr., de lichtmeter, z. v. a.
photometer; — Lucina, f. lat., de licht
helpster, bijnaam van Diana-anbregst,
of van Juno als gunstige godheden bij het
kinderbaren ; — lueinóetisch, adj . Bot.
des nachts zich openende en bij dag zich
sluitende (van bloemen).
Lueiodonten, pl. lat.-gr. (van het
lat. lucius, de snoek, en het gr. cdoes, genit.
odOntos, tand) versteende snoektanden.

Lucius en Lucia of Lucie, lat.
(van lux, genit. lucis, licht) mans- en vr
naam : de verlichte, bij zonnenopgang geborene ; - Lucianus en Lueiãna, mans-

en vr naam ; — luciáánskruid, Bot.
wolverlei, valkruid, bergweegbree, een nuttig
artsenijgewas.
lucratief, adj , z. ond. l u c r u m.
Lucretia (spr. t— ts) f. lat. (van lucrum,
winst ?) vr.naam : de winnende; inz. de naam
der kuische gemalin van den Romein Tarquinitis Collatinus, die zich zelve doorstak, nadat zij door Sextus, den zoon van koning Tar-
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quinus Superbus, was onteerd geworden;
van daar eene kuische, hoogst eerbare vrouw;
inz. eene preutsche schoone.
Lucrum, n. lat., winst, voordeel, woeker; --- lucrunz cessans, n. ophoudende of
ontbrekende winst, onttrokken voordeel,
winstverlies, inboeting der winst; lucri causa
gewinshalve; -- lucreeren (lat. lucri ri)
verwerven, winnen, voordeel trekken, p r of i t e e r e n; -- lucratief, adj. (lat. lu
met winst verbonden, winst--crativus,n)
belovend, winstaanbrengend, voordeelig.
lucteeren, lat. (luctari) kampen, worstelen ; luctor et emérgo, ik worstel en kom
boven, ik ontworstel mij aan de baren, het
wapenomschrift op de vroegere zeeuwsche
munten, op sommige verbasterd in luctor
et eméntor; — luetátor, m. een worstelaar.
luctueus, adj. lat. (luctudsus, van luctus, m rouw, droefheid, v. lug re, treuren)
klagelijk, treurig, droevig.
lucubreeren, lat. (lucubrdre, van lux,
licht) bij licht of bij nacht arbeiden ; het
lucubreeren, de nachtstudie der geleerden ; — lucubrátie (spr. t=ts) f. (lucubratz o) het nachtwerk, de nachtstudie bij
lamp of kaars; ook het bij nacht bewerkte;
--- luculént, adj. lat. (luculéntus, a, um)
lichtvol, helder, klaar, duidelijk, oogenschijnlijk ; — lueuléntie (spr. t=ts) f. later
lat. luculentia) de helderheid, duidelijkheid
van den druk of der drukletters.
Luculliet, m. Min. stinkend marmer,
een koolzurige kalksteen, nero antico.
lucullisch, adj. weelderig, overdadig,
naar de levenswijze van den schatrijken
Romein L u c u 11 u s in de eerste eeuw vóór
Christus.
Luddieten, m. p1. in Engeland de
zulken, die door planmatige vernieling van
het machine-wezen zich uit bun' broodeloozen toestand zochten te redden (naar hun'
eersten aanvoerder L u d d).
Judi cirsénses (van lulus, spel ; school),
z. cirsensische spelen, ond. circus;
— ludi scenici, tooneelspelen ; — ludi piadiatori, zwaardvechtersspelen in het oude
Rome ; — ludimagíster, m. lat. een
schoolmeester; — ludus literar' us, m. eene
leerschool ; — ludificeeren, lat. Judi f ci ri) foppen, beet hebben, bespotten, voor
den gek houden, bij den neus leiden ; —
ludificátie (spr. t=ts) f. de bespotting,
fopperij.
Ludolf, m. oudd. (Hludoi f, ontst. uit
hlud, blut, roem, en wolf, goth. vul fs, de
wolf; vgl. Adolf, Rudolf) mansn.: de
roemwolf, de roembejager, de roemgïerige ;
ludolfiaanseh getal, bet merkwaardig getal, dat de Iengte des cirkelomtreks bij benadering uitdrukt, wanneer de
middellijn 1 wordt gesteld, zoo geheeten
naar Ludolf van Keulen, die het in
1586 tot 3; decimalen berekende (z. ond.
diameter).
--.

—

LUNA.

lues, f. lat„ de pest ; lues pecorum, de
veepest ; 1. veneréa, de venusziekte.
lugubre, adj. fr. (van het lat. lugcbris, v. lugére, treuren) treurig, bedroefd,
droevig, naar ; — lugubriteit, f. nw.lat.,
de treurigheid, enz.
Lukas, z. Lucas.
Lullismus, n. het stelsel van den vermaarden alchimist Raymond L u 11 i u s, dat
eig. bestond in de kunst om over alles te
spreken, zonder iets goed te kennen, alsook
om van de geringste stoffen goud te maken;
— lullistische kunst, kwakzalverij.
Lumachéllo, m. it. (spr. loemakéllo ;
van hcmáca = lat. li,max, slak) Min. schelp
-maretoplgd.
lumbago, f. lat. (van lumbus, m. lende)
lendepijn, lendejicht; -- lumbaal, adj.
nw.lat., de lenden betreffende.
Lumbricus, m. lat., de aardworm,
spoelworm, regenworm ; lumbrici intestindies,
Med. de ingewandswormen ; — lumbricale spieren, nw.lat. wormspieren der
vingers en teenen ; — lumbricieten,
pl. versteende regenwormen.
lumen, n., pl. lumina, lat. (voor lucimen,
v. lucére, lichten, v. lux, genic. lucis, licht)
een licht; groote geest, heldere kop; —
lumen majus, n. eig. het grootere licht : het
goud, en lumen minor, eig. het kleinere licht:
het zilver (in de taal der chemisten en alcheinisten); --- lumen muntli, n. licht der
wereld, wereldverlichter, algemeen nuttig
geleerde; — lumière, f. fr. (spr. lu -mjèr')
licht ; p1. lumières, kennis, kundigheden;
— lumineus, adj. lat. (luminósus, a, um,
fr. lumineux) lichtend, helder, blinkend,
klaar, duidelijk ; — lumineeren, verlichten, verhelderen.
Lumie, f. it. (lumia of lomia) eene soort
van kleine, zeer lichte, naar sinaasappelen
gelijkende citroenen.
Lumps, n pl eng., geraffineerde suiker
in stukken, klompsuiker.
Luna, f. lat. (voor lucina, v. lucre,
lichten) de maan ; de maangodin, vgl. Diana;
Chem. de naam van het zilver ; — lu
n. lat.-gr., een maanshoogte--nsolabium,
meter -- lunair of lunáriseh, adj.
(lundris, e) de maan betreffende ; ook zilver
betreffende of daartoe behoorende ; — lunarium, n. nw.lat., een kunstig werk
aanschouwelijke voorstelling van-tuiger
den loop der maan om de aarde ; — lunátie (spr. t ts) of fr. lunaison (spr.
lunèzón) de maanwisseling in hare ver
lat.,-schilendpaz;uties,
of lunambulíst, nw.lat., m. een maanzieke, nachtwandelaar; — lunaticus mor bus, m. lat., de maanziekte ; — lunatiek,
adj. maanziek; grillig; eigenzinnig; — lunambulismus, in. nw.lat., de maan
zucht om in den maneschijn te wan--zucht,
delen ; — lunétte, f. fr. (eig. kleine maan,
iets maanvormigs) het oogglas, de bril; de
rand, waarin bet glas van een uurwerk ge;

LUNCH —
zet wordt; de ooglap der paarden ; geweifvenster; Fort. brilschans, een klein voor
vestingwerk of twee kleine halve-uitlgend
manen vóór de grachtschans (r a v e 1 ij n) ;
Arch. een half- kringvormig afgesloten veld
aan den muur, boren deuren, vensters, enz.;
ook een half- kringvormig beeld boven een
grooter altaarstuk ; — lunifórm, adj.
nw.lat., halvemaanvormig ; -- lunisolair,
adj. nw.lat., den maans- en zonsomloop betreffende ; — luníst, m. een maangeloovige, wie veel aan den invloed der maan
toeschrijft ; — lunula, f. lat. (eig. kleine
maan) eene halvemaanvormige versiering
als vrouwetooi, aan paardetoomen, enz.; de
w i t t e vlek aan den wortel der nagels ; -lunucla Hippocrátis, Math. de ruimte, die begrepen is tusschen twee cirkelbogen, welker
holle zijde naar den zelfden kant gekeerd is;
—lunulair,adj. nw.lat., halvemaanvormig.
Lunch of luncheon, n. eng. (spr.
luntsj en lüntsjen) eig. een groot, dik stuk
(brood, spijs) : het tweede ontbijt, vóórmiddagmaal.
Lunél of muskaat –lunel, m. een
fr. zoete muskaatwijn, naar de gelijknamige
stad in Languedoc.
Lunette, z. ond. 1 u n a.
Luneziseh marmer, eene ital. witte
marmersoort.
Luniform , lunisolair , lunist,
lunula, enz., z. ond. l u n a.
Luno, m. noord. Myth. de V u l c a n u s
der Scandinaviërs.
luogo, it. (spr. lógo, v. 't lat. locus, plaats)
Muz. op de rechte plaats; -- luogotenénte, in. eig. stad- of stedehouder, plaatsbekleeder, z. V. a. 1 i e u t e n a n t.
Lupánar of lupanarhim, n. lat.
(v. lupa, wolvin, boeleerster, hoer) een hoerhuis, kit, bordeel.
Luperealiën, n. pl. (Lupercalia) het
wolvenfeest, bij de oude Romeinen gevierd
ter eere van Pan of L u p é r c u s (den beschutter tegen de wolven) .
Lupia, lupine, etc., z. ond. lupus.
Lupuline, n. nw.lat. (lupulinum, lupulina, V. 't lat. lupulus, lupus, hop) het
gele poeder van de katjes of vruchtkegels
der vrouwelijke hopplant, en de daarin bevatte eigene bitterstof, die inz. voor het
bier gebruikt wordt.
lupus, m. lat., de wolf; Med. eene om
zich vretende kankerachtige zweer of zulk
een uitslag, vretende wolf (lupus vorax);-Npus in fab cla, lat. sprw.; de wolf in de
fabel, d. i. als men van den wolf spreekt,
is bij niet ver af, of als men van iemand
spreekt, komt hij dikwijls onverwacht; lupus non curat numérum (ovum) sprw. de
wolf vreet ook de getelde schapen : waak
wordt nog vaak bedrogen ; ----zamheid
lupia, f. nw.lat. Med. het wolfsgezwel,
beurs- of zakgezwel; lucpia juncturae, gewrichtszweer of - gezwel; luptia synoviiilis
articuli, de ledewaterzucht ; — lupilogie,
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f. lat.-gr., de leer der beursgezwellen ; --

lupine, f. lat. (lupinus, m. en htpinum,
n.) Bot. eene medicinale plant van de klasse
der d i a d e l p h i a, met waaijervormige bladeren, de wolfsboon, vijg- of boksboon ; —
lupinél, f. nw lat., de vleeschkleu.rige
klaver ; (de onrijpe, afgekookte en gerooste
peulen dienen elders als toevoegsel tot de
koffie;) -- lupinine, f. nw.lat., wolfsboonbitter, eene bittere stof, die uit ver
soorten wordt afgezonderd. -scheidnlup
Lurch, m. eng. (spr. lurtsj, eig. loer-,
schuilhoek, v. to lurch, lurk, loeren) in 't
casino -spel, een dubbel te winnen (oi te ver
spel, hoogd. matsch, ook b r e d o u i 1 l e.-liezn)
Lurchen, pl. nw.hoogd. (spr. loerchen)
N. It. (volgens Oken), z. v. a. a m p h i b i ë n;
ook de kikvorschachtige amphibian z. v. a.
batrachiërs.
Lusciteit, f. nw.lat. (van het lat. lus
eenoogig) Med. het scheefzien,-cus,am
de scheefzichtigheid; -- luscoziteit, f.
de kortzichtigheid.
Lusiáden, pl. (sp. u ==oe) port. los
Lusiados, d. i. zonen van Lusus, Portug'eezen, naam van het beroemde heldendicht
des port. dichters C a m o ë n s, .bezingende
de ontdekking van de Kaap de Goede-Hoop
door Vasco de Gama.
lusingando, it. (spr. loeziengándo) Muz.
vleijend, liefkoozend, schertsend, langzaam
en slepend. ve•
Lusitanhe, n. lat. (Lusitanta f.) een
gedeelte van 't oude Hispania, het tegen
lusitánisch, adj.-wordigePtual;—
portugeesch.
lusórisch, adj., als adv. ook lusorie,
lat. (van ludére, spelen) spelend, kortswijlend, beuzelend.
Lustraal-water, z. ond. lustreeren.
Lustre, m. fr. (spr. luustr' ; v. 't lat.
lustrum, met de nieuwe beteekenis v. glans,
v. lustrlire, helder of glanzig maken) glans,
lichtglans; roem, pracht, praal, heerlijkheid,
1 u i s t e r; kristallen armkroon, kroonkandelaar; engelsche katoenen stof met een weêrschijn ; -- lustríne, f. eene glanzige zijden stof, glanszijde.
lustreeren, lat. (lostri re) zuiveren,
wijden; monsteren, doorzien, beschouwen;
verlichten, helder maken, glans geven ; -lustraal–water, wijwater; — lustrátie (spr. tie—tsie) f. (lustratio) plechtige
zuivering bij de Ouden door besproeijingen,
optochten en zoenoffers, reiniging, heiliging,
wijding ; — lustrum, n., p1. lustra, een
tijd van 5 jaren, zoo geheeten naar het
groote reinigingsfeest, dat de censors bij
hun aftreden om de 1 jaren aan het volk
gaven, luster.
lusus, m. lat. (van ludere, spelen) bet
spelen, een spel ; — lusus ingenii, m. lat.,
een vernuftspel, denkspel ; 1. naturae, een
natuurspel, eene speling der natuur.
Lutament. lutátie, luteeren, z.
ond. l u t u m.
;
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Luteoline, f. nw.lat. (van 't lat. luteólus, verkl. v. lutéus, geelachtig ; lutum, het
geelkruid, de wouw) de gele verfstof van
de wouw (reséda luteóla).
Lutetia (spr. ti tsi), f. (fr. Lutèce)
dichterlijke naam van Parijs.
Luther, oudd. (H i o t h a r, Lothar;
C h l o t h a r; v. 't oudhoogd. hlut , hlud,
frank. chlud, roem, en hari, heri, frank.
clr-ari, heer, leger) mansn.: de roemrijke leg e rstrij der ; — Lutheránen, Lutherschen, m. pl. aanhangers en belijders der
leer van Dr. Maarten Luther; — lu-

theranísmus, n. het lutherdom, de lu
geloofsleer — lutheroealvi--thersc
;

níst, m. de luthersgezinde calvinist.
lutrocephálisch, adj. gr.-lat. (van
het lat. luira, een otter, en het gr. kephalé,
hoofd) met den kop van eenen otter.
Lutrophilos, m. gr. (van ldtrón, had)
een badbeminnaar, vriend van badplaatsen;
— lutrophoor, m. de baddrager, een
knaap, die badwater draagt.
Lutum, n. lat., slijk, modder; kleefdeeg, kleefstof, tras, cement, teem, enz.; —
luteeren (lat. luidre), dicht smeren, met
kleefdeeg luchtdicht maken ; -- lutulent,
adj. (lat. lutuléntus, a, um), slijkerig, smerig,
onzuiver, troebel; --- lutamént, n. (lat.
lutaméntum) het kleef- of leemwerk ; — lu
tie=tsie) f. nw.lat. Chem. de-t^ie(spr.
dichtstrijking van een vat met kleefdeeg,
leem, enz.
lux, f. (genit. lucis) lat., het licht ; ante
lucem. vóór 't aanbreken van den dag.
luxeeren, lat. (luxáre; vgl. het gr.
loxós, scheef) verrekken ; - luxatie (spr.
t ts) f. nw.lat. (luxatio) de verrekking,
verstuiking, de verplaatsing van een been
uit zijne kom.
Luxus, m. lat. (eig. de geile vrucht
planten, enz.; geilheid, moed--barheid
wil, dartelheid), fr. luxe (spr. luuks') de
weelde , overdaad, verkwisting ; inz. de
prachtliefde, pracht, praal; elke onnoodige
uitgaaf, overvloed; — luxuriëus, adj.
(lat. luxuriosus, a, um), weelderig, overvloedig,
verkwistend, zwelgend, prachtig, weidsch;
-

ook ontuchtig, geil ; — luxuriëeren of

luxureeren (lat. l 'ttxuridre), Bot. weel-

derig, geil wassen of uitschieten ; met sieraden overladen zijn ; weelderig, prachtig leven.
Luzerne, lucerne, f . Bot. een gewas
met klavervormige bladeren, eene soort van
klaverhooi, spurrie, tot veevoeder inz. in
Z.Frankrijk en Italië, waar het 4 a 5 maal
's jaars kan gemaaid worden.

Ly, Z. 1 i.
Lyceus, m. gr. (Lyii os, van l'ein, los
maken) Myth. de zorgverdrijver, een bijnaam
van Bacchus.
Lyang, Z. tail.

Lyeéum, n., p1. lycea of lyceen,
lat. (gr. Lykeion) naam van het gymnasium of de openbare worstelplaats te Athenen, in welks overdekte gangen Aristoteles

LYMPHA.
onderwees (naar den daarbij staanden tempel van Apollo L y k e i o s, d. i. Apollo
den wolvedooder, zoo geheeten) ; later de
naam der middelbare scholen in Frankrijk;
elders, gelijk in Beyeren, eene soort van
hoogeschool, waar slechts eene theologische
en philozophische afdeeling is ; in het alge
-en
geleerde school (gymnasium).
Lychnis, f. gr. (lychnis; vgl. ljchnos,
licht, lamp) Bot. de vuurbloem, koekoeksbloem, het vrouweroosje, vliegenel, tot de
klasse der d e k a n d r i a behoorende ;lychnomantie (spr. t ts) f. gr. (van
lychnos) de waarzeggerij uit lampen.
Lycium, n. gr. (lykion, naar het landschap L y c i ë in Klein -Azië) een doornachtige boom, inz. geschikt tot priëelen, de
barbarisse-boom, boks- of wolfsdoorn.
lydische steen, m. (lat. lydiuu,s lapis,
naar 't oude landschap L y d i ë in Klein- Azië),
Z. v. a. de toetssteen ; N. H. kiezellei, kie
-zelschifr.
Lygmus, m. gr. (lygnsós, van lydzein,
snikken) Med. de hik , het krampachtig
snikken.
Lykánche of lykánchis, f. gr (v.
1 kos, de wolf) Med. de watervrees ; — lykanthroop, m. een wolfmensch, weerwolf ; — lykanthropie, f. de krank
waarbij de lijder waant in eenen-zinghed,
wolf veranderd te zijn; — lykáon, m.
een fabelachtig koning van Arkadië, dien
Jupiter in eenen wolf veranderde, omdat hij
.

de in zijn land komende vreemdelingen liet

vermoorden of opofferen en zoo het recht
der gastvrijheid schond
lykodónten,
pl. eig. wolfstanden, z. v. a. b u f o n i e t e n;
-- lykogála, f . Bot. de wolfsmelk ; -lykographi.e, f. de natuurlijke geschiedenis van den wolf ; — lykopérdon, n.
wolfsveest, z. v. a. b o v i s t;— lykopodium, n wolfsklaauw, gordelkruid, slangemos, eene mossoort ; van daar semen lykopodii, poeder van wolfsklaauw, ook hek; —

semeel geheeten ; — lykopodiolíthen,
m. pl. boomachtige versteeningen ; — lykophthálmos, m. een steen van het
onyxgeslacht, die naar een wolvenoog gelij kt ; — lykorhexie, f. Med. de wolfshonger.
Lyma, n. gr. Med. onreinheid, vuiligheid, waarvan men door water gezuiverd
wordt.
Lympha, f . lat. (lympha, water, ook
het met sappen bezwangerde water) Anat.
bloedwater, waterige stof in het bloed; —
lympha –vaten, bloedwatervaten, inzuigingsaderen, veel fijner en teerder dan de
bloedaderen ; — lymphadenitis, f. ontsteking der zuigaderklieren ; -- lymphangion of liever lymphangéion, n., z.
v. a. l y m p h a - vat ; -- lymphangeitis, f. gr. ontsteking der lympha-vaten ; —
lymphátisch , adj. ( lat. lymphaticus,
waarsch. oorspr. waterschuw, dan krankzinnig) het bloedwater betreffende of daar-

LYNCEUS
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--

toe behoorende ; — lymphatologie, f.
de leer van de lympha -vaten ; — lympheurysma, n. Med. de ziekelijke of tegennatuurlijke verwijding der lympha -vaten ;
— lymphochezie, f. de waterachtige
buikloop ; -- lymphóncus, m. de opzwelling van een lympha-vat; — lymphorrheea, f. de uitstorting van de lympha
of bet bloedwater ; — lymphotomie,
f. de kunstmatige opening van een lymphavat; — lymphózie, f. de vorming der
lympha in de lympha -vaten.
Lynceus, z. ond. lynx.
Lynch–wet (eng. lynch -law) eigen
volkswraak of bestraffing van mis--machtige
drijven door 't volk, inz. in N. Amerika, toen
de Staten nog in het tijdperk hunner ?or
ding waren en er nog geene geregelde rechts
bestond, zoodat zich velen tot hunne-plegin
eigene bescherming verbonden en misdadigers straften (zoo geheeten naar een' zekeren John L y n e h, die tegen het einde der
1 6de eeuw, door zijne medeburgers met onbeperkte macht bekleed, misdadigers en voort
slaven veroordeelde en zeer streng-vluchtige
liet straffen ; van daar lynch–gerecht,
de handhaving van 't recht naar deze zoogenaamde wet.
Lynx, m. gr. de los, een dier van het
kattegeslacht, in de noord. landen des aardbols te huis behoorende, omtrent 8 palm
lang, met eene donkergevlekte huid, lange
ooren en zeer scherpzichtige oogen ; ook
de hik (vgl. 1 y g m u s); -- lynxoogen,
zeer scherpziende oogen ; — L-neeus, m.
(gr. Lynkeus, naam van een' der Argonauten) een scherpzichtige, een mensch met een
bijzonder goed gezicht; -- lynkuur, m.
(gr. lynkurion, n.) de lossteen, naam van
verscheidene geelachtige steenen, b. v. van
den hyacinth, barnsteen, e. a.
Lypothymie, f. gr. (van lypé, droefenis) droefgeestigheid, zwaarmoedigheid.
Lyra, f. gr. de 1 i e r 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 tusscben Hercules en de Zwaan; — lyrisch,
adj. (gr. lyrikós, é, ón) tot de lier behoorende, voor het spel daarop gemaakt of geschikt ; wat met de lier begeleid of gespeeld
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en gezongen kan worden, zingbaar, zangerig,
gevoelvol ; -- een lyrisch gedicht,
een liesdicht, zulk een dichtstuk, waarin de
dichter rechtstreeks zijn eigen gevoel voor
dichterlijke uitstorting des inwen--dragt,e
digen gevoels, oudtijds bij de lier gezongen
en daarnaar benoemd, een zanggedicht; —
lyrische poëzie, f. die dichtsoort, wel
inhoud de gewaarwordingen en harts--ker
tochtelijke gemoedstoestanden van den dichter uitdrukt, en waartoe de h y m n e, o d e,
dythyrambe, cantate, enz. behooren;
— lyrisch dichter, lierdichter, gevoeldichter ; — lyrist, rn. de leerbespeler,
luitbespeler ; — lyródiseh , adj. lier
-vormig.

Lys–d' or, lys–d' argent, z. lis.
Lysimachie, f. gr. (lysimachia, dus

-

benoemd naar L y s i m a ch u s [v. lysimachos,
den strijd beslechtend], veldheer v. Alexander den Groote, die, volgens Plinius, de plant
ontdekt zou hebben) Bot. de weederik, het
egelkruid, een plantengeslacht van onder
-scheidn
soorten.
Lysis, f. gr. (van l'ein, los maken) de
oplossing; losmaking, bevrijding; Med. de oplossing of langzame scheiding eener ziekte ;
gr. Myth. de Ode der Furiën of Eumeniden,
volgens sommigen ; — lysisch, adj. door
chemische oplossing gevormd.
Lyssa of lytta, f. gr. Med. woede, razernij ; hondsdolheid ; — lyssee, f.pl. de vermeende dolbeidsbiaren onder de tong van
dolle dieren ; — lyssodégma, n. en lyssodëgmus, m. de beet van een' dollen
hond; — lyssodéktus, nl. die door een'
dollen hond gebeten is; — lys-sodëxis,
f. het bijten van een' dollen hond.
Lyteria, n. pl. gr. (van lyein, los maken) Med. voorteekens eener gelukkige wending bij gevaarlijke ziekten.
Lythrum, n. nw.lat. (v. 't gr. lyíhron,
bevlekking met bloed, het uit de wonden
stroomende bloed) gr. Bot. het bloedkruid,
de partijke, een plantengeslacht der dek a ndria.
Lytrum, n. gr. (lytron, van lyein, losmaken) het losgeld, rantsoen voor de bevrijding van eenen slaaf of lijfeigene ; lytrum persondle, Jur. losgeld voor de bevrijding des persoons; 1. reále, losgeld voor de
vrijmaking van de goederen eens lijfeigenen.
Lytta, z. 1 y s s a.

M.
M. verkorting van Majesteit ;— MM.
Majesteiten ; — M. op landkaarten
moes, berg, gebergte ; — M. Marcus,
Marius, oud-rom. voornamen ; — M. of as.,
verk. van misce of misceiitur; --- M' = Mac;
--- M. of Mag. = magister; — M. A. =

Magister artium ; — M. of man. of mp.
op recepten, = manipulus; — m. of masc.
= masculinum; —m. c. = minconto;
— M. D. = medicinae doctor ; — m. d.
miste,
= misceatur, detur ; — m. d. s.
misce, flat pul
da, signa; — m. f. plv.
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vis, z. misce ; --- Mgr. = Mon seigneur,
z. ond. Monsieur; — Mlle. Mademoiselle; Mme. — Madame;— m. m.
of mul. mut. mutatis mutandis, z. ond.
m u t e e r e n; -- m. m. p. manu mea
propria; -- M. o. P. member of parliament; -- m. pp. of m. pr. manu
M o npropria, z. ond. manus; — Mr.
s i e u r; ook eng. Master, Mijnheer; -M.Mrs. Messieurs, z. ond. Monsieur;
ook eng. Mistress; — Mscrpt. of MS.
manuscript; — M. s. C. mand i tum
—

sine clausula ; — MSS. manuscripta.

Maancirkel, z. maancyclus ond.
cyclus.
Maanim, m i n a g e g h i n i m, m. hebr.
zeker muziekinstrument bij de Hebreeen, dat
bespeeld werd door het te schudden of te
slaan.
Maarschalk, m. (oudd. mar-scale, van
marah [van waar merrie] paard, en scale,
schalk, knecht, dienaar; midlat. marescalcus, fr. maréchal), weleer een stalbediende,
stalmeester; dan de oppertoeziener over den
hof- en krijgsstaat van eenen vorst; van
daar thans de stafdrager, opziener en aan
bij openbare plechtigheden, inz.-voerd
een vorstelijke hofmeester; ook hofmaarschalk, een adellijk hofbediende, de opziener over de inwendige hofhuishouding en
de hofbedienden ; — maarsehalkstafel,
aan vorstenhoven de tafel naast den vorste lijken disch voor hen, die aan den laatste
geen plaats mogen nemen — veldmaarschalk, de opperveldheer.
Maart, m. (lat. Mart7us, als toegewijd
aan Mars, it. Marzo, fr. Mars) de 3de
maand van ons jaar, lentemaand P de eerste
onder Romes eersten koning Romulus, en
bij de Franschen tot 16 6 4 ; — maartveld, z. marsveld.
Maartensmannen, weleer de benaming van de burgers der stad Utrecht, naar
hunnen patroon St. Maarten.
Maat, f. (hoogel. masz, n.) eene inboudsmaat in Duitschland en vroeger in Nederland van zeer uiteenloopende grootte ; —
maatje, n. eene ned. inhoudsm.
kop of kan, decilitre.
Mabby, m. eng. aardappelwijn.
Maboel, m a h b o u d, m. eene gouden rekenmunt in Egypte, omtrent
gl. 2 0 ct.
Maby, m. een gegiste drank op de
Antillen.
Mac, m. gaelisch en ersisch : de zoon;
afgek. M', vóór schotsche namen : zoon, b.
V. M' Pherson, Phersons zoon.
Macaber, fr. danse macabre, f. (van 't
arab. makbar, pl. makabir, begraafplaats)
eig. kerkhofsdans, kerkhofsgrap : de doodendans, eene zinnebeeldige voorstelling van
den zoogen. doodendans inz. aan de kerk
ook de benaming der kerkelijke-hofsmuren;
maskeraden in Engeland en Frankrijk.
Macáco of makáko, m. (port. in 't
;
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alg. voor aap) de meerkat, een gestaarte aap
op de kust van Guinea, Angola, enz.
maeadaniizeeren, eenen straatweg
leggen a la Mac Adam, d. i. hem met
steenpuin of klein gestooten granietkiezel
of kalksteen bedekken, volgens de bestratingswijs van den amerikaan Mac Adam
(geb. 1755, gest. 1836).
Maeáo, m. de langstaartige brazil. papegaai of a r a s, z. aid.
Macaróne, f., z. m a k r o n e; -- macaróni, pl. venet., of inaccheróni, it.
(spr. maklke—; vgl. het gr. malharia, spijs
uit vieeschnat en gerstegrutten, eig. zaligbeid, d. i. hoogst lekkere spijs, v. má/car,
makários, zalig, gelukzalig) pl. lange taaije
meelreepen of deegdraden op eene bijzondere
wijze toebereid, eene geliefde volksspijs inz.
in Italië ; — macaróne of maccheróne, m. een plomp mensch, lummel; een
grappemaker, hansworst (eng. macaroon),
voorm. spotnaam der uit Italië teruggekeerde 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 ; — macaronisehe verzen, eene koddige verssoort, waarbij men de woorden van de eene
taal naar de regels van eene andere, inz. de
latijnsche, vervoegt en verbuigt, b. v. non
omnes sunt lsokki-, qui longos dragére mes sos, 't zijn al geen koks, die lange messen
dragen ; in zulke verzen schreef een Italiaan, Folgeni, het eerst een lofdicht op de
m a c c h e r o n i: van daar de naam.
Maeássarolie, f. (zoo geheeten naar
't rijk Macassar op 't eíl. Celebes, van waar zij
uitgevoerd wordt) eene soort v. plantenboter; ook een eng. geheim middel tot (voor
bevordering van den haargroei,-gewnd)
dat uit alkannawortel en gekleurde oliën
bestaat.
Maechiavellísmus, n. de leer, de
staatkunde, de grondstellingen van M a cc h i a v e 11 i (spr. inakkiawelli) een' beroemd'
geleerde te Florence, gest. 15 7, wien (v. s.
ten onrechte) te laste wordt gelegd, dat hij
in zijne verhandeling i 1 Principe geleerd
heeft, hoe de vorstelijke willekeur door gewelddadigheden en siinksche wegen de oppermacht moet staande houden en bevestigen, zonder daarbij het belang des volks te
raadplegen ; van daar : sluwe, arglistige staat
afschuwelijke politiek ; — mac--kunde,
ehiavellíst, m. een aanhanger of vriend
van de grondstellingen, die M a c c h i a v e l l i
zou geleeraard hebben ; — macehiavellisch of macehiavellístisch, adj. listig staatkundig, sluw politiek.
macereeren, lat. (maceri re), laten veeeken, doortrekken, uitweeken, b. v. beenderen macereeren, d. i. den samenhang
hunner zachtere deelen door water verstoren of scheiden, inz. tot anatomische oogmerken ; oneigentlijk zich afmatten, lam werken , kwellen, kastijden; -- macerátie
(spr. t=ts) f. de weeking, uitweeking, in-

-.

MACHABEEN
bijting ; afmalting, uitmergeling, kastijding,
macesceeren, lat.
ligchaamskwelling ;
mager worden.
Machabéën, m. p1. naam van de twee
laatste boeken van 10. T., of wel van de
zoogen. apokryphe boeken , bevattende de
geschiedenis der Joden onder de eerste vor
sten van 't geslacht der Asmoneërs, Judas,
Jonathan en Simon, bijgen. de Machabeërs ; ook de naam van 7 joodsche broeders, die in 't jaar 168 vóór J. Chr. te
Antiochie den marteldood ondergingen.
Macherion, n. en maeheris, t.
gr. (machai'rion, en ?rwchairjs, verkiw. van
rndc/iaira, mes) een wondheelers mes.
Machon, m. gr. Myth. een zoon van
_L S e U 1 a p 1 U S, een bekwaam geneesheer, die
de belegering van Troje bijwoonde ; oneig.
iemand, die gaarne houwt, kent, steekt, een
voorvechter; ook een der schoonste en grootste vlinders van Europa.
maché, adj. fr. (spr. mnas.j ; van mddier = lat. masticdre, kaauwen) gekaauwd,
doorweekt.
Machetka, t. gr. (van mdc/i, veldslag, gevecht) de strijd- of kampleer.
machicoteeren, t. (spr. masj— ; van
machicot, mid.lat. mac'icotus, massicotus, een
kerkzanger, koordienaar, zoo geheeten , wil
men, naar een' parijschen canonicus Madliëco) een gezang opsieren, met versieringen voordragen ; - machicotage, t.
(spr. —tddzj') de versieringen van het kerkgezang.
Machine, f. fr. (van het lat. maclsTha,
gr. mac1sina) een uit velerlei deden, uit
raderen, veêren en allerhande beweegbare
stukken samengesteld werktuig, een kunst---

-

-
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I a I m a c h o, een gewicht van 150 spaansche ponden.
Machol of machul, m. eene soort
van lier der Hebren.
Machréma, 1. een turksche vrouwe
-sluijer.
Macyes, f. lat. (v. macgre, mager zijn,
macer, mager) de magerheid ; Med. uittering.
MacIgno, m. it. (spr. matsjienjo) kalkhoudend graniet, dat tot bouwen wordt
gebruikt.
Macis, in. fr. (spr. massi ; it. mace,
lat. macis, eene ons onbekende kruiderij)
het netvormi weefsel aan de harde schaal
van de muskaatnoot, muskaatbioesem, foelie.
Mackariboe, in. de beste soort van
canaster of knastertabak.
Mackinaw. n. eng. (spr. mékkinâ),
eene bijzondere soort van roeibooten der
trappers (z. aid.) op de N. amerikaansche stroomen.
Mackintosh, m. eng. (spr. mdklcintosj)
eene waterdichte stof en een daarvan gemaakte regenmantel of overjas, naar den
naam des uitvinders (sedert 1837) zoo geheeten.
Maçon, m. fr. (spr. massôh; mid.lat.
g

mac)o, macMo, mattio, mactio, marcio, macerio, v. 't lat, macera, een muur om eenen
tuin) een metselaar, inz. vrijmetselaar (vgl.
f r a n C - m a ç 0 n) ; - maçonnere, f. de
metselarij of vrjmetselarij.
macte ! lat. braaf, goed ! moed gehouden!
Macuba, z. makuba.
'macIla, t. lat. de vlek, klad, schandviek,
eerbezoedeling ; eene smet, een kwade naam;
- levis notae macula, Jur. vlek eener lichte
eerkrenking of beschimping, een (in verge-

werktuig ter voortbrenging of verlichting

lijking met de infamia geringe) vlek, die

van beweging, een kunsttoestel, drijfwerk
oneig. kunstgreep, list; - Deus ex machna,
zie Deus ; - machinaal, adj., als adv.
fr. macleinalement (spr. masjina-l'mda), werktuigelijk, met kunstwerktuigen verricht of
vervaardigd; onnadenkend, volgens sleur (b.
v. iets verrichten) ; - machinist, m.
een maker van kunstwerktuigen, machinesmaker; inz. de toeziener, bestuurder van de
machine; - machineeren, lat. (machiniiri, iets kunstigs uitdenken) kunstig iets
kwaads bedenken, op touw zetten, voorhebben, het sluw op iets laakbaars toeleggen,
iets kwaads brouwen, kuiperjen maken ; machindtie (spr. t=ts) t. lat. de listige
aanslag, bet kwaadbrouwen, de arglistigheld, kuiperij, een weefsel van sluw herekende plannen; - machineur, machinateur, m. fr. de bewerker, verzinner, smeder van iets kwaads; - machinone, f. fr. de inrichting van kunstwerktuigen, de werking, ineenvatting hunner
deden.
Machlosne, f. gr. (van mdchlos, on,
getl), z. v. a. nymphomanie; - machlótes, t. geilheid, inz. vrouwelijke.
Macho, m. sp. (spr. mdtsjo) of quin-

op iemands eer kleeft ; - maculae. p1. vlekken ; m. cornhJae, vlekken op het hoornvlies
van het oog ; in. hepatcae, levervlekken;
1fl. margaritacae, parelvlekken in het oog;
m. matérnae, moedervlekken ; m. vener(ae,
vlekken van venuskwalen; - maculeeren (lat. maculdre), bevlekken, bekladden,
bezoedelen, besmetten ; - maculatuur,
f. (mid.lat. rnaculattfra) bezoedeld of bedrukt
papier, ook misdruk.
Madame, t. fr. verkort Mme, Mevrouw,
de titel der toespraak en eerenaam voor gehuwde vrouwen (vgl. dame) ; in Frankrijk
en Engeland ook voor bejaarde ongehuwde
dames van rang; we!eer de titel van de oudste
dochter des koning.s van Frankrijk ; -Mademoiselle, t., verk. Mlie (spr. mad'moazéll', vaak samengetr. tot mamze'l) Mejuf
mejuffer (vgl. demoiselle); in-vrouw,
Nederland ook de titel van ongehuwde onderwijzeressen, fransche -schoolhoudsters ; in
Frankrijk weleer de titel der oudste dochter
van den broeder des konings ; - Mesdames (spr. mlddm' ; p1. van Madame) mijne
dames, gederde vrouwen ; - Mesdemoiselles (spr. mèd'moazéll; p1. V. mademoiselle) Mejuffers.
54
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MËdan of madam, D.. i d., eene bindoslanscile kapel; herberg en rustplaats

mseándriseh, adj. gr. (rnaidndrios, lat.
maeandrcus) gek romd, geslingerd , kronke

voor reizigers.

lend, zich slangsgewijs draaijend, gelijk de
wegens zijne buitengemeene krommingen vermaarde stroom M e a n der (gr. Majandros),
nu M e i n d e r of M e n d e r, in Klein -izië;
- moeandrieten, m. p1. eene soort
van steenachtige gedraaide polypeii, hersenkoralen.
Meecënas, m, een voorstander en beschermer der geleerden en kunstenaars, gelijk de Romein MzecPnas, de minister en
gunsteliog van keizer Augustus, begunstiger
van Horatius . Virgilius, enz.

Madarôsis en madsis, f. gr. (van
madPn, vervloeijen, zich oplossen ; uitvallen,
'van het haar ; fl2adarós, haal) Med. het uitvallen der haren, inz. der oogliaren of wimpers en der wenkbraauwen; - madarötisch, adj. het uitvallen van 't haar betreffend ; kaalboofdig.
Madefáetie (spr. lts) f. nw.lat. (van
't lat. rnadefacre, bevochtigen, madre, nat
zijn) de bevochtiging, natmaking.
1V[adelón, f. fr., verklw. van Madetame, z. V. a. Magdalena, Leentje ; madelonétten, t. p1. in kloosters boetende lichtekooijen ; ook de kloosters zelven,
waarin zij hare misstappen boeten.
Mademoiselle, z. ond. M a d a m e.
Madéra, sp., of madeira, port. , een
voortreffelijke wijn van het eiland. van den
zelfden naam ; de beste soorten zijn de
malvaziër en de dry -madera, d. i.
droge madera, zoo geheelen, omdat hij uit
de allerrjpste, reeds eenigszins gedroogde
druiven vOór de persing druipt ; - madera —suiker, eene fijne suikersoort in
brooden, die men op Madera bereidt.
Madesis, z. madarosis.
Madonna, f. it. (vgl. donna ond.
don) eig. mijne gebiedster, vrouw; OnzeLieve-Vrouw, de heilige maagd (Maria); een
Maria -beeld ; madonna di Reggio
(spr. —rédzjo) eene ital. rekenmunt, on-

geveer gI. ; - madonnmna, f. eene
zilvermunt te Genua, bijna = i o ct.
Madras, n. (naar de stad Madras op
de kust van Koromandel in 0. Indië) eene
stof uit zijde en katoen, inz. een halsdoek
van madras.
Madrenague, f. fr. (spr. —idg') eene
stof uit katoen en palindraden.
Madrepóre, f. fr. (v. 't it. madrepora,
eig. moeder der kleine openingen, omdat zij
vele stervormige gebladerde holten heeft,
waarin meduzen wonen ; v înadra, moeder,
en poro, kleIne opening; vgl. porien) de
sterkoraal, zeester, eene soort van polypen

of plantdieren ; --- madreporiet, m. eene
versteende madrepore.

Madrid, m. eene goudmunt, in Spanje
geslagen voor den keizer van Marocco =
10 piasters of ongeveer 4 gI.
Madrigal, n. fr. (it. snadrspale, madriale ; van snandra, maredria, kudde ; mandridle, herder; v. a. van de Martegaux, een
bergvolk in Proyence) eig. berdersdicht, eene
soort van klein lyrisch, zinrijk gedicht,
meestal op de liefde betrekking hebbende,
van 1 lot 16 regels lang; ook eene soort
van muzikale compozitie, die zeer gezocht
was in Italie gedurende de 1 6de eeuw; madrigalétto, m. it. een kort madrigal;
- madrigaléne, m. een lang madrigal.
Madrûre, f. fr. (van madré, gevlekt,
enz.) de aderen in het bout.

Meeeia, meela en meeeutiek, f.gr.
(van rnaieiein, ontbinden) de geboortehulp,
verloskunde - mel3eusis, f. (gr. majeusis)
de verlossing; - mteeutiseh, adj. ver
loskundig.
Meenáde, f. gr. (mainds, pi. niajoddes,
van rnainesthai, razen) eene priest.eres van
Bacchus, razende baccbantin, z. B a c c h u s ;
een dol, razend wijf.
mtenalische verzon, eene andere
benaming voor eklogen, idyllen, herderszangen, naar den berg Menijlus in
Arkadie.
Maothdes, in. (gr. Maionid?s) een bijnaam van FIomerus, naar Maoni (MaionIa),
een landschap in Lydib, dat men voor zijn
vaderland houdt; - MeeonIden, f. p1 ,
eene benaming der M u z e n ; - maeOnisch, adj. homerisch.
snaestóso, it. (fr. rnajestueux; vgl. m a esteit) Muz. rnajestueus, plechtig, verbeven, met waardigheid.
Maëstro, m. it. (van 't lat. magister,
z. aid.) meester, leermeester, inz. muziekmeester; beer, gebieder, patroon ; maastro di
ballo, de dansmeester,; maestro di bottéga, de
koopheer, prineipaal ; - maestro di camera,
depauselijke minister v. financiën; —maestro

di caélla, z.v.a. kapélmeester (z.ald.);
- maëstrâle, m. it. (ook maestro genoemd ; sp. maestral, fr. macstral, )nestral,
mistral = lat. magist'rdlis; dus eig. de heerschende geweldige wind) de noordwestenwind op de Middellandsehe zee.
ma bi, fr. (spr. —fóá) op mijne eer,
waarachtig, voorwaar!
Magãde, f. gr. (mapadis) de oud-gr.
harp met O snaren; de anakreons -lier; ook
eene soort van fluit.
Magalëe, f. Min. een zinkhoudende
ijzererts.
Magazijn, n. (fr. nwgasin, it. maqazzino, sp. magacen, almacjacen, almacen, uit
het arab. mac/man, almac/isan, de schuur,
het coorraadshuis, van het voorvoegsel ma,
dat de plaats eener zaak aanduidt, en c/tazana, in eene voorraadskamer, enz. verzamelen en daarin bewaren) een voorraads
-huis,cramezold,-krn
pakhuis ; eene groote verzameling, die men
van allerlei dingen heeft gemaakt, groote
menigte van dingen ; ook de bak vóór, ach-

MAGDALENA

ter of onder de rijtuigen tot berging van
valiezen, enz., koetsbak ; oneig. zekere periodieke schriften over letterkunde en wetenschappen, een tijdschrift voor een bepaald
vak; — magasinage, f. fr. (magazinddzj') de tijd, dien de koopwaren in bet
magazijn blijven ; pakhuishuur, leggeld, bergloon ; — magazineeren, in 't magazijn
leggen.
Magdaléna, hebr. vr.naam : eig. de
uit de stad M a g d a l a (hebr. migdal-ê1, toren Gods) geboortige Maria Magda -^
lens, de door Christus aangenomene boet
zondares; van daar Magdale--vardige
na's, pl. voor : berouwhebbende lichtzinnige vrouwen ; — magdalenieten, f .
pl. eene boetorde van berouwhebbende lichtekooijen; vgl. madelonetten.
Magdalïa, f. gr. eig. broodkruim; Med.
verschillende bereidingen in de gedaante van
rolletjes, balletjes of pillen, koekjes, enz.

Maggio, m. it. (spr.

MAGNEET.

—

mádsjo)

eene

graan- en zoutmaat te Livorno = 2 r u b b i
of Ti 2 kilo.

Maggiolata, f. it. (spr.

madzjoláta;

van maggio —.. lat. Majus, Mei), eig. een
gedicht op de ,oi, lentezang; een min<^elied,
minnezang der verliefden onder de vensters
der beminde, in Italië.

Maggiordómo, m. it. (spr. mizadzjor--;
,

van het lat. major domus, z. ald). een opper
hofmaarschalk , opper-huishof--hofinestr,
meester aan het pauselijke bof.
maggiore, it. (spr. madzjóre) in een muziekstuk de aanwijzing om weder tot den
grondtoon over te gaan.

Magi of magiërs en magen, pl.
van magus, m. lat. (gr. mágos, pl. mágoi;

arab. madjoes, oorspr. uit het perz.) eig.
oud-perz. vuuraanbidders, inz. hunne priesters, die sterrekundigen en droomuitleggers
waren ; in 't alg. oostersche geleerden,, wijzen, natuurkenners, enz., welke het bedrog
en bijgeloof later in toovenaars, zwartekunstenaars, enz. deed ontaarden ; — magie,
f. tooverkunst, tooverij, geheime wetenschap,
zwartekunst, vgl. t h e ti r g i e; — magiCus, m. toovenaar, zwartekunstenaar, duivelskunstenaar; — magisch, adj. tooverkunstig, tooverachtig, betooverend ; -- magische lantaren, z. laterna magica ; --magiphonia, f. een der grootste perz.
feesten ter nagedachtenis van den moord
der magi en dien van den valschen Smerdis door 7 perzische heren, omtrent 5 2 2
voor J. C.

Magister, m. lat., een meester, leermeester, inz. meester der vrije kunsten (magister artium liberalium), eene akademiscbe
waardigheid, vgl. d o e t o r; — magister equitum, de eerste aanvoerder der ruiterij bij
de oude Romeinen ; magister in/I rmOrum, de
ziekenmeester, ziekenverpleger in kloosters;
m. légens of docens, een lezend of leerend meester, die het recht heeft verworven om op sommige hoogescholen voorlezingen te houden ; ---
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ni,. matheséos, eig. de meester der wiskunde;
de meesterstelling, de om hare belangrijkheid voor de gansche meetkunde zoo beroemde pythagorische leerstelling,
dat het vierkant der grootste zijde (h y p ot e n u z e) eens rechthoekigen driehoeks zoo
groot is als de vierkanten der beide kleinere
of rechthoekszijden (katheten) samen genomen ; m. opérum, de bouwmeester of bouwopzichter in kloosters ; m sacri palatii, de
door den paus tot onderzoek van alle nieuwe
boeken, uitgekozen dominikanen ; m. scholrum, de oppertoeziener eener klooster- of
kerkschool ; te Parijs in de middeleeuwen
ieder leermeester, die gezelschappen van
studeerende personen vormde ; — magisterium, de waardigheid van meester;
Chem. het meesterpoeder, de tot poeder gebrachte nederslag van de edelste deelen eener
massa, b. v. magisterium bismuthi, magister van bismuth, parelwit, eene verbin
ding van bismuth met salpeterzuur of een
onder- salpeterzuurzout, dat vroeger veel als
blanketsel, thans als vloeimiddel bi emailleersels, tot voermiddel bij onderscheidene
kleurstoffen, tot vulling van valsche paarlen,
ook soms al p, geneesmiddel gebruik". wordt;
m. sul furis, z. ond. lac ; — magistraal,
f. nw.lat. Fort. de walomsluiting, de binnenkruin der borstwering, de vuurlijn ; --.

magistrale formule, z. formula magistralis; — magistreeren, meester wor-

den ; den baas spelen ; — magistráant,
m. die magister of meester wil worden.
Magistraat, m. lat. (mmagistrdtus, pl.
magistratus, het overheidsambt, een stads of staatspersoon), de overheid, de stadsre
stadsraad,: een regeeringslid, raads--gerin,
heer, burgemeester ; — magistratuur, f.
nw.lat., het overheidsambt, de waardigheid
van regeeringslid, van burgemeester.

Magma, n. gr. (van mdsse-in, kneden
Med. het deeg, elke geknede massa; het
overblijfsel van eene uitgeperste zelfstandigheid, zalf, enz.
Magnaat, m. (it. en sp. magnate, mid.
lat. mágnas, van 't lat. magnus, groot) de
machtigen en grooten des rijks, inz. de
voornaamste rijksbeambten en oud -adellijken
in Hongarije en Polen.

Magna charta, z. charta ; magna mater, eig. groote moeder, toenaam van
C y b e 1 e ; -- magna mora, f. lat. Jur. de
—

groote (lange) termijn of het uitstel van 6
maanden.
magnaniem, adj. lat. (magnanimus, a,
um, v. magnus, groot, en animus, z. ald.) groot
hooghartig, verheven, met grootheid-moedig,
van ziel ; — magnanimiteit, f. (lat.
magnanimitas) de grootmoedigheid, hooghartigheid, zielegrootheid, verhevenheid van
ziel, van geest.

Magneet of natuurlijke mag neet, m. (lat. magnes; gr. lithos magn-thes of magne'sios, d. I. magnezische steen;
vgl. m a g n e z i a) aantrekkende ijzersteen,
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treksteen, poolsteen, zeilsteen, een zwart
ijzererts, die ijzerhoudende ligcha--achtige
men tot zich trekt, enz.; — kunstmagneet, met den magneetsteen bestreken ijzer
of staal, dat de kracht van den natuurlijken
magneet bezit ; — gewapende mag neet, 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 niet den magneet
behoorlijk bestreken stalen naald, die, vrij.
draaijend, zich naar den noordpool richt en
daardoor tot het opsporen van alle wereld
dient, zie k o m p a s; — magne--strekn
tiseh, adj. met de aantrekkende kracht
van den magneet begaafd, aantrekkend of
een aantrekkend vermogen bezittende ; —
magnetizeeren, 1) aan een ligchaam
magnetische kracht mededeelen, het aantrekkend maken; 2) volgens eene, inz. door
Dr. Mesmer sedert 1776 in zwang gekomene,
geneeswijze door wrijving of door geregelde
handbeweging en aanraking (m a n i p u 1 a tie)
geheime krachten in het menscbelijk lig
opwekken en daardoor zenuwkwalen-cham
geneze i ; — magr^ .; pismus, n. de magnetische of aantrekkende kracht ; — dierlijk magnetísmus, de geheime invloed
van den magneet, of ook van de betasting
of behandeling van zieke menschenligchamen op hunne genezing; z. ook s o m n a mb u 1 e ; -- magnetizeur, fr., ook magnetíst , m. wie op zulk eene wijze genezing zoekt te bewerken ; — magnetismomanie, f. gr. de overdrevene zucht
voor het magnetismus, voor den magnetischen slaap ; -- magnetologie, f. de
leer van den magneet en van liet magnetismus ; -- magnetométer , m. een
magneetmeter, werktuig tot meting van de
kracht des magneets, uitgevonden door de
Saussure.
Magnezia, f . gr. (naar het landschap
M a g n e s i a in Thessalië) 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 alla, eene
als artsenij gebruikte verbinding van bitteraarde, koolstofzuur en water ; magnesia carbonica, koolzure bitterzoutaarde ; — mag
metallische-neziumofag,.d
bazis van de magnezia, het eerst door Davy
in 1808 afgezonderd; — magneziden,
Pl. magnezia bevattende metalen ; — mag
ni. eene uit bitteraarde en kool-nezit,
stofzuur bestaande steensoort.

magnetizeeren , magnetizeur,
enz, z. ond. magneet.

magnieaudisch, adj. n w.lat. (v. 't lat.
magnus, a, um, groot, en cauda, staart) met

grooten staart.

Magnificat, n .

lat. (v. magni f cfire,

MAHAGONIE.
groot maken, roemen, v. magnificus, grootsch,
prachtig, v. magnus, groot, en facére, maken)
de lofzang van Maria in de r. katte. kerk,
naar de lat. aanvangswoorden Luc. I., 4 6,
magnificat anima mea dominum, mijne ziel
verheft of looft den Heer; — magnifieátie (spr. t=ts) f. de lofprijzing, verheffing;
— magni f icus, m. lat., de heerlijke, waardige, b. v. rector snagni f cus, titel van den
rector der hoogeschool ; — magnifiek,
adj. (fr. magnifque, spr. manjifíeh'), prachtig,
heerlijk, luisterrijk, kostbaar ; — magnificentie (spr. t ts); lat. magni ficentia)
of fr. magnificence (spr. mmmanjifsáns')
pracht, hoogheid, heerlijkheid, waardigheid;
de titel der regeerende burgemeesters in vrije
steden ; ook die der rectoren aan hoogescholen.

Magniloquéntie (spr.

t=ts)
ts)

f. lat.

(magniloquentia, V. magnilóquus, grootspreken d, v. magnus, groot, en loqui, spreken) de

grootsprekerij, grootspraak, pralerij, snorkerij.
Magniuin, n . nw.lat., z. V. a. magnesium.
Magnolia, f. (benoemd naar Francois
M a g n o 1, prof. der kruidkunde te Montpellier, Best. 1715) de beverboom uit N. Amerika, in onderscheidene soorten, een prachtige boom niet roosvormige bloemen.
Magot, m. fr. (spr. magó; misschien
van het gr. magódós, eene soort van pantomimen, die mansrollen in vrouwekleeding
speelden) een groote aap; een apengezicht,
eene leelijke gelaatsvertrekking; een verborgen schat.
Magrabínes, pl. (v. 't arab. magrab,
magreb, magrib, de zonsondergang, het westen, inz. Barbarije, Mauritanië, v. garaba,
voortgaan, ondergaan) egyptisch lijnwaad; —
magrebis, m . pl. arab. Bedoeïenen (z. aid.)
te paard, in N. Afrika.
Magraph , nl. hebr., een windspeeltuig
bij de oude Hebreeen, volgens de beschrijving
in den t a l m u d naar onze orgels gelijkende.
Magrebis, z. ond. m a g r a b i n e s.

Magnus, z. magi.
Magyaren, ni . pl. (spr. madjáren) de
oorspr. naam der Hongaren; — magyarisch, adj. hongaarsch.
Mahabhárata, n . ind. eig. het groote
bharati.sche gedicht (naar den ind. koning
B h a r a t a s benoemd), het grootste helden
dicht der Indiërs, van ongeveer 100,000

verzen.

Mahaboeb, m . eene goudmunt te Tripoli en Tunis = 4 2 piaster of ruim 1.1 gl.;
zij wordt ook s u 1 t a n i n e genoemd ;— Sequin mahaboeb , egypt. zilvermunt,
verdeeld in 120 medini = 3 gl. 75 ct.
Mahadéwa, m ind., d. i. groote god
(ook M a h a d ee h) bijnaam van den god
Siva of S i w a , 3den persoon der ind.
drieëenheid.
Mahágoni – of gew. mahóniehout, n. (eng. mahogany; waarsch. uit
eene amen. taal ; in Frankrijk bois á'acajou,
spr. boa dakazjód, van het braz. acajaiba)
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MAHALEB -een fijn, bruinrood zeer hard hout, van den
mahagoni- of anacardieboom op de
westindische eilanden en in Z. Amerika.
Máhaleb of mahaleb-kers, f. arab.
(mahleb) de inktbezie, parfumeerkers, eene
soort van wilde kersen van eenen struik,
welks bladeren, bloesems en beziën tot wel
wateren, enz. gebruikt worden. -rieknd
Maharáchtri, n. ind., bet prakrit-dialect van de nieuwere indische dichters.
Maharádsj a, m. ind., d. i. groote koning: de vorst der Sikhs of Seikhs in den
Pundsjab, in 0. Indië.
Mahboeb, z. zerimahboeb.
Malls, z. maïs.
Mahmil, m. arab. (van hamala, dra
een lastdier; inz. de gewijde kameel,-gen)
die met de geschenken van den Grooten
Heer naar Mekka gaat en in rechte linie,
zegt men, afstamt van den kameel, waarop
Muhamed op zijne tochten placht te rijden.
Mahmoedi, in. naam der zilveren 5
piaster- stukken, door sultan Mahmoed in
1811 geslagen = 1 gl. 90 ct.; eene reken
Perzië — toman 4 0 ct.; te-munti
Bassora = 10 d;inimes = 2 7 2 et.
Mahomed, z. Muhamed.
Mahon of mahona, f. (fr. mahon,
mahone, mahonne, sp. mahona, waarsch. van
't oudfr. Mahon, Muhamed, mubamedaansch)
m. een turksch vaartuig, eene soort van
galeas of galjas (z. ond. galei).
Mahoniehout, z. mahagon ie.
Mahrátten, m. pl. een volk in 0. Indië op bet schiereiland aan deze zijde van
den Ganges (naar den naam des lands:
sanskrit. mahárdschtra, d. I. het groote rijk,
van rnaha, groot, en róschtra, rijk).
Maidan, of Meedan, m. arab. (maldan, v. máda, bewogen worden) groote vlakte, open veld ; groote baan, renbaan, inz.
de oude renbaan in Constantinopel; vgl.
ook bazaar.
Maieutika, maieutisch, z. m ae e utiek, enz.
Mail, n. fr. (spr. malj'; eig. een beuk hamer lat. malleus, it. maglio) het maliespel, 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 brievenpost; —
mail-coach, f. (spr. meel kootsj) bet rijtuig
der brievenpost in Engeland; z. ook over1 a n d-m a i 1.
-

Maillachor , ook maillechord,
(spr. malj --) en ni e 1 c h i o r, n. een alliëersel van koper, zink en nikkel, ter vervanging van bet tafelzilver, dat inz. te Parijs
wordt vervaardigd; z. v. a. argentaan,
z. ald.
Maille, f. fr. (spr. malj'; it. maglia, sp.
malla, van 't lat. macula, z. ald.) eene maas
aan geknoopt of gebreid werk; een pantserringetje, malle; eene oude fr. kopermunt
= 2 denier; eene zilvermunt onder Phi-

lips den Schoone in 1303 géslagen, eene
oude goudmunt der hertogen van Lotharingen, geldende te Parijs 33 sous.
Maillotins, pl. fr. (spr. maljotèn) de
strijdhamers, naam eener oproerige partij
onder Karel VI., in 1413 (zoo geheeten naar
de groote hamers (fr. maillotins of maillets),
die zij tot hunne wapening van bet stadhuis
te Parijs haalden).
Maimon, z. mandril.
main, I. fr. (spr. mèn ; lat. manus)
de hand ; -- en main (spr. an—), in de
hand; en main zijn, bij 't biljartspel : in
handen zijn (de bal), om weder opgezet te
worden ; — a deur mains (spr. —deu—),
voor beide handen, tot dubbel gebruik ; —
main de justice, f. fr. (spr. mèn d'zju-stiés')
d. I. band der gerechtigheid, eene soort van
scepter, als eereteeken der fr. regeering; --main forte, eig. sterke hand, de macht der
overheid, gewapende macht; — main morte,
eig. doode hand , onvervreemdbare grond
-eigndom.
mainteneeren, fr. (nsaintenir, spr.
mèh—) handhaven, onderhouden, bewaren,
in stand houden, beschermen, voorstaan, ver
ook voor: eene bijzit houden ; ka--deign;
meren ; eene gemainteneerde, eene gekamerde bijzit — maintenábel, adj.
houdbaar, te rechtvaardigen, te verdedigen;
-- maintenue, f. de gerechtelijke bescherming bij het bezit.
Maire, m. fr. (spr. mèr'; v. 't lat. major,
de grootere, in oudfr. maire, waaruit waarsch.
het duitsch meier, m e ij e r , gemeentehoofd,
ontstaan is) in Frankrijk, en ook in Nederland tijdens de r. overheersching, de eerste burgerlijke ambtenaar van eene gemeente,
burgemeester, schout; — mairie, f. de
waardigheid, het ambt en de woning van
zulk een' regeeringspersoon.
Mais, n. (sp. maiz, uit de uitgestorven
taal van Haïti, waarin het mahis of mahiz beet)
oorspr. amerikaansch koren ; turksche tarwe,
turksch koren (door Columbus uit Z. Amerika naar Spanje gebracht, alwaar het reeds
omstreeks 15O werd geplant.
maison, f. fr. (spr. mèzon, van 't lat.
mans(o, verblijf, woning, van manere, blijven) het huis; -- maison de campagne, f.
(spr. —d'kanpánj') een landhuis, eene bui
in. de force of m. de correction-tenplas;
(spr. —korreksjón) een tuchthuis, een spinhuis, verbeterhuis, dwangbuis; maison de
ville, stadhuis, raadhuis.
Maitre, m. fr. (spr. mètre, van 't lat.
magister, it. maestro, enz.) een meester,
beer, gebiedend heer, gebieder, beheerscher,
b. v. hij spreekt of beveelt en maitre (spr.
a)i—), d. i. als heer, enz.; een leermeester,
onderwijzer, taal -, teekenmeester, enz.; baas,
werkbaas; ook de meester, voornaamste in
eene kunst, z. v. a. virtuoos, b. V. en
maitre spelen, meesterlijk spelen ; maitre des
requites, z. ond. r e q u e t e; -- maitre
d'hotel, de huisbofineest.er ; — maitre
;
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Jean (spr. zján), eig. meester Jan of Hans
z. V. a. janhagel; — maitresse, f. (spr.
mètréss') eene gebiedster, meesteres, de vrouw
des huizen; leervrouw, onderwijzeres van
kleine kinderen, m a t r e s; onechtelijke bijslaap, bijwijf; geliefde, liefje, vrijster, minnares ; — maitrizeeren, den meester
spelen, meesterachtig behandelen, beheer schen.
Maja, f. lat. (van 't gr. Maia, Mwa, d. i.
eig. moeder) Myth. de dochter van Atlas en
moeder van Mercurius; in de indische fabel
vrouwelijke godheid, die te gelijk-lern
met den Schepper der wereld optreedt (van
't sanskr. mdjd, begoocheling, bedrog, schijn).
Majesteit, f. lat. (majéstas, v. majus
— magnus, groot, fr. majesté) waardigheid,
hoogheid, heerlijkheid, verhevenheid, grootheid , inz. de koninklijke waardigheid, hoog
macht en waardigheid, een titel van ge--ste
kroonde hoofden en hunne gemalinnen; --

majesteitsrecht, z. r e g a l e; — maj esteitssehennis, z. crimen laesae majestatís ; ---- majesteitsbrief, een vrijheidsbrief, door een' onbepaalden gebieder
of Staat uitgereikt, inz. die van keizer Rudolf II. voor de Protestanten van Bohemen
in 16 0 9 uitgegeven ; — majéstas persondlis,
persoonlijke majesteit; m. reális, majesteit
van het staatsligchaam ; - majestueus,
adj. heerlijk, verheven, groot, koninklijk,
prachtig, schitterend.

—

MAKROBIËRS.
major annis, voljarig, meerderjarig, mondig;

-- majorenniteit, f. de mondigheid,
meerderjarigheid; — majoriteit, f. (mid.
lat. majo)tas) het overwicht of de meer
stemmen, stemmenmeerderheid,-derhi
— majóres, pl. de voorouderen ; — majoríne, f. nw.lat., munt van het gr. keizerrijk (z. dekargyron.)
Makako, z. macaco.
Makame, f. arab. (rmzakdmeh) d. i. eig.
verzameling, onderhoud in een gezelschap)
vertellingen van eigenaardig kunstigen, half
dichterlíjken vorm (van den arab. dichter

Hariri).

Makarios of Makarius, m., Makaria, f . gr., mans- en vr.naam : de gelukzalige ; -- makarlsmen, pl. (van den
sing. makarismós, het zaligspreker), zalig
-spreking(Math.V,3vol
Makats, pl. lichte gekeperde wollen
stoffen tot sopha-bekleeding.
make-shift, n. eng. (spr. (mneeksji ft ; van
make, maken, en shift, een noodmiddel, uitvlucht) eene noodhulp.

Majo, z. mayo.

Maki, m. N. H. bet spookdier, een naar
de apen gelijkend diergeslacht, met den snoet
van eenen vos, ook lemur, m. lat.
Makkes, pl. joodsch : slaag, slagen (van
het hebr. makkdh, het slaan, v. ndkáh, slaan).
Makreel, ni (deensch niakrel, zw. makrill, eng. mackerel, mid.lat. macarellus,
maquerellus, oudfr. maquerel, nw.fr. maquereau, makreel en koppelaar, welk laatste

Majolica, f. it. (v. 't oud-if. Majolica

de oorspr. lieteekenis is, dewijl deze visch,

voor Majorca, op welk eiland men 't het
eerst vervaardigde) vaatwerk uit fijn leem
met wit glazuur en kunstig beschilderd, inz.
in de 1 6de eeuw, eene soort van grover

volgens eene \olksmeening, de jonge elften,
die men elders ook maagden noemt, pleegt
te volgen en ze haren mannetjes aan te
voeren) een zeer vette en smakelijke roofvisch in de Noordzee.
Makrob^.ers, m . pi. gr. (sing. makróbios,
(van makrós, lang, groot, en bios, leven) langlevenden, een fabelachtig volk bij de oude gr.
schrijvers ; — makrobiósis, f. het langdu-

fayenee (z. aid.).
Majoor, m. fr. (van 't lat. major., de
grootere, hoogere, z. ond.) een opperwacht
aanvoerder van een bataljon ; —-mestr,d
major du jour (spr. mazjor du zjóér) de
stafofficier, die de wachten en posten voor

eenen dag heeft na te zien ; — plaatsmajoor, de hoofdofficier in eene garnizoensplaats.
major, m. lat. (major, neutr. majus, compar. van magnus, a, um, groot) de grootere;
de oudste van twee broeders, vgl. senior;
Log. de eerste of hoofdstelling in eene sluit
domus, m. opperhuis- -red;majo
hofmeester, bij de oude frankische koningen
de titel der aanzienlijke hofbeambten ; —
majóra (soil . vota) of majóra, n. pl. de

.

rig leven ; — makrobiotika, f. de kunst
om het leven te verlengen, de oudwordingskunst; in het alg. gezondheidsleer; — makrobiótisch, adj. langlevend; de levens
betreffende ; — makroce -verlngi
een groothoofd, dikkop ; ---phalus,m.
makrocheir of makrochir, m. lang hand, een langhandige ; — makrodaktylOS, m. een langvingerige; — makro-

dakt'lisch, adj. langvingerig; — ma-

krokolïe, f. de langledigheid ; — makrokólisch , adj. langledig; — ma-

meeste stemmen, stemmenmeerderheid; per
majora, door meerderheid van stemmen ; —

krokómisch, adj. langharig ; — makrokósmus, n. de groote wereld, het
gansche wereldgebouw ; vgl. m i k r o k o sm u s ; -- makrokosmologïe, f . de leer

recht der meerdere jaren in eene familie of
(in engeren zin) des oudsten onder vele even
naauw verwante erfgenamen, het recht des
oudste l_ ; ook het goed des oudsten, dat telkens
ongedeeld bij den oudste der familie blijft ; —
m.ajoratie (spr. t ts) f. nw.lat., ver -.
grooting, versterking; --- majorénnis, d. i.

van de dingen daarbuiten, van het geheele
wereldstelsel ; — makrologïe, f. een

majoraal, sp., z. m a y o r a a l;— majoraat, n. mid.lat. (majori tus) het voor-

wijdloopig gesnap, woordenkraam, wijdloopigheid ; — makronozie, f. eene langdurige ziekte; — makrophóniseh, adj.
met vérklinkende stem ; — makrophthálmos,m. een grootoog, grootoogige;
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— makrophth.almiseh, adj. groot
— makrophyllisch, adj. lang--ogi;
of grootbladerig ; — makropnoia, f. de
langademigheid, bet langzame en diepe
ademhalen ; — makropóden, pl. knaag
lange achterpooten ; -- ma--diernmt
kropód.iseh, adj. iangvoetig ; — makroptéra, n. pl. insecten met zeer lange
vleugels, langvleugeligen ; — makropteriseh, adj. met lange vleugels; — makroseii, p1. Geogr. langschaduwigen; —
makrósis, f. de verlenging, vergrooting;
— makrostiehon, n. een gedicht met
lange regels ; — makrostíehiseh, adj.
langregelig — makrüra, n. pl. langstaar tige vogels, zulke, wier staart hunne pooten
in lengte overtreft.
;

Makróne, f. (van 't it. macarone, z.
ald. ; fr. macaron) een klein suikergebak van
amandeldeeg.

Makronozie, makrophthalmns,
enz. z. ond. m a k r o b i ë r s.
Makába, m. eene fijne soort van snuif
naar een district op-tabk,zogehn
het eiland Martinique, waar zij gebouwd en
bereidt wordt.
Makukawa, (m. braz. macucáua, macuco, z. trompet.
mal, adv. fr. (=lat. male) slecht, kwalijk;
in samen s! . z. V. a. on-, mis -, enz., vgl.
malcontent, malhonnet; —mal, als
subst. ( =lat. malum) n. eene kwaal, ziekte;
— mal de cerf (spr. --sèr), de herteziekte,
mondklem ; — mal de Naples, f. eig.
de kwaal van Napels, de venusziekte, door
de Franscben zoo geheeten, omdat zij in 14 9 3
bij de belegering van genoemde stad het eerst
daardoor aangestoken werden.
Malachiet,m. (van 't gr. malaché, maluw,
wegens de naar de maluw gelijkende groene
kleur) een groene, koolzure kopererts, atlaserts, schriksteen ; = malachiet–groen,
n., de beste soort van tyroler berggroen.
Malaehmóves, m, joodsch (van 't
hebr. maldch, engel, en moves, poolsch- joodsch
voor maweth, de dood) de joodsche doodsengel.
MalaCie of malakie, f. gr. (malakia,
van malakós, ê, ón, week) eig. weekheid;
Med. verweeking (b. v. van de maag) ; de
trek naar zekere spijzen, inz. bij zwangere
vrouwen, belustheid.
maláde, adj. fr. (it. malato, oudfr. mabalde, proven. malaut, malapte, v. 't lat.
male aptus, slecht passend; vergelijk het ne
onpasselijk) ziek, krank; ziekelijk,-derl.
onpasselijk, ongesteld; -- maladie, f. ziekte,
krankheid, onpasselijkheid, enz.; — maladerie of maladrerie, f. een kranken of ziekenhuis; --- maladif, adj. ziekelijk.
Maladrósse, f. fr. (vgl. a d r e s s e) onhandigheid, onbehendigheid, ongeschiktheid,
lompheid; —maladroit, adj. (spr. —adroá)
ongeschikt, onhandig, lomp.
mala lede, z. ond. tides ; -- malae fidéi
possessio, f., z. possessio, enz. ond. possede e ren.
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Malaga, m. een spaailsche zoete wijn,
naar de stad Malaga zoo geheeten.
Malágma, n. gr. (van malássein, week
maken) Med. een verweekend middel, ver
omslag; — ma--zaclitendofvrwk
láktisch, ad). (gr. malaktikós) verweekend,
verstappend ; — malaktika, n. pl. verweekende geneesmiddelen.
Malaguette , f. fr. (sp. malagueta, naar
de stad Malaga benoemd) z. v. a. k a r d a m o m.
Malaise, n. fr. (spr. —èz') ligchamelijk kwalijk bevinden ; ongemak, onaangename gewaarwording, ongelegenheid, netelige
omstandigheid.
Malakie, z. kil a 1 a c i e — m.alakodermen, pl. weekdieren, z. v. a. m o l1 u s k e n — malakologie, f. de leer
van de weekdieren ; — malakolíth, m.
weeksteen, eene aan den a u g i e t verwante
steensoort ; -- malakosárkos, m. Med.
iemand met zeer zacht, week vleesch ; —
malak–osteon, n. de beenderverweeking;
--- malakozoon, n., pl. malakozöa,
weekdieren ; — malakozoblogie, f. de
leer van de weekdieren.
Malaktika, malaktisch, z. ond.
malagma.
Malandria, f. lat. (it. malandra, fr.
malandre) kloven of kenen in de kniebogen
der paarden, rasp, kniekloof.
Malandríno, m. it. (fr. malandrin,
van 't mid.lat. malandrinvs, uit het lat. malus, boos, en het gr. aver, genit. andrós, man. ;
oorspr. de naam van crab. en egypt. straatrovers ten tijde der kruistochten) een straat
als scheldwoord: schelm.
-rove;
mal -á-propos, fr. (spr. nialaprol)ó; vgl. à
giropos, ond. p r o p o n e e r e n) ten ontijde, te
;

;

,

onpas, ongelegen, ontijdig, ondienstig, onge-

schikt, * onbehoorlijk
malair, adj. nw.lat. (van het lat. mála,
de kinnebak) de wangen betreffende, daar
-toebhrnd.
Malaria, f. it. (eig. mala aria, kwade
lucht) ongezonde moeraslucht en de daar
verwekte moeraskoorts in Italië.
-dor
Malata, n. pl., z. sorbaten.
malavise, adj. fr. (spr. --awizé) onbedacht, onbezonnen, onverstandig.
malaxeeren, n w.lat. (malaxire, van
't gr. malássein,) week, lenig maken, b. v.
harde stoffen in olie, enz. ; — malaxátie
(spr. t= ts), f. Med. weekmaking, inz. het
weekkneden van pleisters.
Malberg, m. oudd. (vgl. mallum) de
gerechtsplaats ; — malbergisehe glosSeq f. de in vele handschriften der salische
wet ter verklaring ingeschovene niet- latijnsche woorden, die door sommigen voor cel
anderen juister voor frankisch-tisch,dor
gehouden worden.
Malbroek, z. Marlborough,
malcontént, adj. fr. (spr. — kóntán,
gew. —kontént; vgl. c o n t e n t3 ontevreden,

onvergenoegd; — de malconténten, de
onvergenoegden, b. v. met de landsregeering.

MAL DE NAPLES
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Mal de Naples, z. m al.
Maldf visch of Ma ledivisch goud,
de schelpmunt, k a u r i. (z. ald.), die de Negers op de Goudkust, enz. in plaats van
klein geld gebruiken (dus geheeten, omdat
zij in groote menigte van de Maldivische
eilanden komt.
male, lat. (adv. v. malus) kwaad, slecht,
boos, erg; -- male quidem, vrij slecht, erg
genoeg; — male quad sic, erg genoeg, dat
het zoo is ; — malediceeren, (lat. maledicere, d. i. eig. slecht spreken), smaden, las
-tern,vwsch;malediént,j.
(lat. maledicens) schimpend, smalend; kwaad
t=ts) f. de-spreknd;—malíti(spr.
vloek, verwensching, vervloeking; ook laster,
achterklap ; — malefáetor, m. lat., of
malefieánt, m. nw.lat., een boosdoener,
misdadiger ; — maleficium, n. de euvel
misdaad; — malefície, f. betoo--da,
vering, beheksing, hekserij, zwarte kunst;
— maleficaat, ni. of f. iemand door
hekserij tot de voortteling ongeschikt gemaakt — malefiek, adj. kwaaddoend
(bij de astrologen, die aan de planeten Mars
en Saturnus [malefici] een' schadelijken invloed toeschreven).
Maleijers, m. pl. (in hunne eigen taal
Maláyoe, d. i. waarsch. vluchteling, van 't
javaansch malayoe, weggaan, vluchten) een
volksstam in Achter-Azië en op de eilanden
van de Indische zee; zij maken een' afzonderlijken menschenstam, het maleische
ras, uit.
Malekieten, m. p1. eene muhamedaansche secce, die de soenna beschouwt als
van God-zelven ingegeven.
Mal-encontre,n. fr. (spr. mal -ankontr';
vgl. réncontreeren) eene kwade ontmoeting, een ongeval, ongeluk, eene tegenheid.
Mal-entendu, n. fr. (spr. mal -attandu)
het misverstand, de dwaling, misvatting, het
verzien.
malevolent, lat. (malevólens; vgl. volo)
kwaadwillens, ongenegen ; — malevolén.tie (spr. t=ts) f. (lat. malevolent)a) de
kwaadwilligheid, afgunst, nijd, vijandige gezindheid omtrent iemand.
Malfacon, f. fr. (spr. fasón; vgl. facon) de misstand, wanstand; het bedrog,
de onredelijkheid van handelingen.
malgré, adv. fr. (vgl. bon pré) ongaarne,
niet tegenzin, onvrijwillig, ondanks.
malhabiel, adj. fr. (mal -habile; vgl.
ba b i e 1) ongeschikt, onervaren, onbedreven ;
-- malhabileté, I. ongeschiktheid, onbedrevenheid.
Malheur, n. fr. (spr mnaléur) ongeluk,
onheil, rampspoed, ongeval, het tegengest.
van b o n b e u r (z. ald.) ; --- par malheur of
malheureusement (spr. --z'mdn) adv. bij ongeluk, ongelukkigerwijs.
malhonnét, adj. f. (malhonnête; vgl.
b o n n e t) onwelvoegelijk, onaardig, onbeleefd
onbetamelijk, onheusch ; onedel , onedelijk,
slecht; --- malhonnêteté, f. onwelvoege;
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lijkheid, onbeleefdheid, onredelijkheid, eerloos
gedrag.
Malice, f. fr. (sp. malíés') lat. malitia
f. (v. malus, z. ald.) boosheid, arglistigheid,
guiterij, bedrog ; moedwilligheid, een schalke
streek ; — malitiëus, adj. (spr. t= is ;
fr. malicieux, lat. malitiósus) boosaardig, arglistig, verraderlijk , schalk, moedwillig; -malitiósa desertio, lat. Jur., z. desertio m.—;
-- malitidsus desertor, z. desertor m. —,
— malitioziteit, f. (later lat. malitiosi(as) boosheid, arglistigheid.
malifórm, adj. nw.lat. (maliformis, van
't lat. malum, appel) appelvormig.
malignus morbus, m. lat. (malignus, voor
maligenus, boosaardig, v. 'nalus [z. ald.], en
genus, geboorte, geslacht, soort) eene kwaadaardige ziekte ; — maligniteit, f. (lat.
malign)tas) boosaardigheid, boosheid, genoegen in eens anders leed ; schalkheid.
Malis, I. gr. z. v. a. m a l a n d r i a.
mnalitia, malitiéus, enz., z. ond. m alice.
Malkut, m. eene vrome geeseling, bij
sommige nieuwere Joden in gebruik ; de
patiënt laat zich daarbij 39 bullepeesslagen
op den rug toedienen door iemand, die
daarbij 3maal de 13 woorden van het 38ste
vers uit psalm LXXVIII opzegt.
Malla, I. eene sp. munt = 4 $ 1 i b r a.
Malle, f. fr. (provenc., sp. en port. mala,
V. 't mid.hoogd. mal/te, oudhoogd. malaha,
lederen tascb, reiszak, nederl. m a a 1, m a l e;
gr. molgós, een zak van ossenhuid of runderleder) een kleine reiskoffer, val i e s; de
post, brievepost, in a I 1 e p o s t.
malleábel, adj. uw lat. (van 't lat.
malléus, de hamer) hamerbaar, smeedbaar,
rekbaar, voor uitbreiding naar twee richtingen geschikt, wat zich onder den hamer
of tusschen rollen, cilinders of pletwerk laat
bearbeiden; b. v. metalen ; — malleabiliteit, I. de smeedbaarheid, rekbaarheid,
vgl. ducti1iteit; — malleacéën, pi.
versteende hamerschelpen,
malleolair, adj. lat. (van malleolus, d. I.
eig. hamertje) Anat. de knokkels betreffende
of daartoe behoorende.
malo modo, z. ond. malus.
Malpighius [net van] , het slijmnet, de middelste huidlaag onder de opperhuid van het menschelijk ligchaam (naar den
ital. arts Malpighi, gest. 1694).
malplaceeren,fr. (vgl. p l a c e e r e n)
verkeerd of kwalijk plaatsen, misplaatsen.
malplaisant, adj. fr. (spr. —plèzan,
vgl. p 1 a i s a n t) onbehagelijk, verdrietig.
malpropre, adj. I. (vgl. p r o p r e) onzindelijk, onrein, smerig, vuil, morsig ; -malpropreté, f de onreinheid, onzindelijkheid.
Malter, m. hoogd., eene inhoudsmaat
voor droge waren in Duitschland, eene mud :
te Aken 14 8, 2 5, te Keulen = 14 3, 5 4,
te Darmstadt H8, te Frankfort al M. =
1 l 4, 7 4 5, te Gotha =1 7 4, 6 4 7 5, te Neu-
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renberg = 318,i 5, t( Oldenburg
73,63z 43 jfl Prtiissen = 66,76, te Schaff
te Ztirich3,89,
haus€n = 18 0 ,8
te Mannheimoor gerst en haver = 12 i 9 6
voor koren111 0 , te Baden het oude
malter = 6, het nieuwe = 1 50 liters.
Maltezer, m. (it. Malidse) inboorling
en bewoner van 't eiland M a 1 t a; - maltezer–ridders, z. Johannieter-ridders; - maltezer-.gier, N. R. de
bruine gier, die veel op Malta voorkomt;
- maltezer-hondje, z. V. a. 110gnezer-h ondje.
maltraiteeren, fr. (maltraiter, spr.
rnaltrèt—; vgl. t ra C t e e r e n) mishandelen,
kwalijk bejegenen.
malus, a, urn, adj. lat., kwaad, slecht,
boos; malae fide, z. ond. fides; - malac
/iclWi jossesso, f., z. possesso, ond. posse1 e e r e n ; - malo modo, op slechte wijze;
- malum, n., p1. mala, een kwaad, ongeluk, onheil, eene schade ; Ook eene ziekte,
inz. een ligchamelijk gebrek, eene kwaal,
malum hyp, schertsend voor malarn hypochondriacum, z. hypochondrie; —malum
inveterPtum, eene oude, verjaarde kwaal ;
rn. neapolithnurn, z. v. a. syphil is; vgl.
mal de Naples; - m . necessaruin, een noodzakelijk kwaad ; - maluin malo proxmum,
sprw. : het eene kwaad grenst aan het andere, d. i. een ongeluk komt zeiden alleen;
-

5

q

- e duobus malis minlmum eligéndum est,

sprw. : van twee kwaden moet men het
minste kiezen.
Malvaglia, m. it. (spr. malwdlja) een
ital. wijn, een namaaksel van den malvaziër, geperst uit druiven, die men aan den
steel omdraait en zoo laat drogen.
Malvazie of malvâzër, een edele,
geurige, zoete wijn, doorgaans van goudgele kleur, inz. van de stad N a p o 1 i di
M a 1 v a s i a op het schiereiland Morea; ook
een kunstmatig toebereide muskaatwijn.
Ma].ve, lat. rnalva,f. maluw, inalowe,
eene plant van het geslacht der monadelphia, welker beide hoofdsoorten (malva
rotundi/olia en sylvestris) in de geneeskunde
gebruikt worden, kaasjeskruid (wegens den
vorm van de zaaddoosjes), winterroos, stokroos, tuinpopulier ; - malvacéën, p1.
nw.lat. (malvacae) maluwplanten.
malverseeren, fr. (malverser) eerien
post niet eerlijk waarnemen, gelden onderslaan, verdonkeremanen; - malversânt,
m. wie zijn ambt niet eerlijk waarneemt;
gelden onderslaat, openbare papieren vervalscht, enz.; - malverstie (spr. (t=ts)
f. de ontrouwe waarneming van eenen post.
MalvIna, f. celt. (gad. Maimhina, uitgespr. Maiwina, vr.naam : uit wier oogen
zachtmoedigheid spreekt ; de gemalin van
Oskar, verpleegster en lieveling van haren blinden schoonvader Ossian.
Mama, t. (lat. mamma, fr. mamán sp. mama) in de kindertaal voor moeder; oneig. eene
deftige, lijvige vrouw, eene d i k k e mama.
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Mambergeit, f. de syrisehe of mdisdhe geit, van den berg M a m b e r in Syrië.
Mamehik of liever mammelûk,
beter nog mamliuik, (it. mamrnalücco, van
't arab. maniloels, ven. deelw. van malaka,
bezitten, beheerschen; dus eig. die bezeten,
beheerscht wordt, een beheerschte, slaaf) eig.
een uit christen -ouders geboren, in de muhamed. godsdienst opgebrachte slaaf en lijfwachter van den egypt. sultan; van daar
ook een afvallige, geloofsverzaker (r e n eg a a t) ; een huichelaar, trol1welooze ;
mamelukken der garde, een corps
der lijfwacht van Napoleon I., welks kern
gevormd was uit de in Egypte aangeworven
ruiters en dat oostersch costuum droeg; mameluco, m. sp. (spr. —lôëko) een
braziliaansch kind, uit een blanke en eene
inlandsche geboren.
Mamey, m. (spr. indmei; uit de taal
v. Haïti) eene soort van den brjappelboom
in Z Amerika.
MamillarIsten, in. p1. eene secte van
Mennon ie ten.
mamma, t. lat., de vrouweborst, gem.
mam; z. ook mama;
mammalia
of mammaliën, n. p1. nw.laL (v. 't lat.
maininhlis, de borsten betreffende) zoogdieren,
dieren, die borsten om te zoogen hebben;
- mammaliolIthen, m. p1. lat.-gr.,
versteende en andere beenderen van zoog
dieren uit de voorwereld ; - mammaliologïe, f. de zoogdierkunde, leer van de
zoogdieren ; - mammIlla of liever mamilla, f. lat., de tepel ; - mammillair
of mammillrisch, adj . tepelvormig;
-- mammeus, adj. marnmbsus( a, urn),
met groote barsten, met vollen boezem ; mammoziteit , f. nw.lat. de groothors
, volheid van boezem.
-tighed
Mammoeth, m. (uit het russ. márnont,
mârnant, van bet tataarsch mamma, de aarde,
dewjl de Tungoezen en Jakoeten geloofden,
dat het dier onder den grond als een mol
wroette) een onbekend , ontzachljk groot
landdier uit de voorwereld, welks beenderen
(mammoe thsbeende ren) in Siberië en
inz. aan den Ohio in N. Amerika opgedolven en als ivoor tot allerlei kunstvoorwer
pen verwekt worden.
Mammon, m. chald. (gr. rnarnrnhnâs,
dhald. rndrnôn, marnrnôn, onderaardsche schat,
rijkdom, v. tdrnan, verbergen, begraven) de
goud- of geldgod, geldschat, aardsche goederen en rijkdommen, in zoo verre men daaraan
geheel zijn hart hangt ; - mammonist,
m. een mammonsdienaar, mammonsknecht,
gierigaard ; aardsgezinde, kind der wereld.
Mamoedi of mahmoedi, m. eene
rekenmunt in Perzië
ul t o m a n = 39
cent; te Bassora = 10 d a n i m e s = ct.
Mamzel, mammezel, f. samengetr.
uit mademoiselle (z. aid.) : mejufvrouw,
juffer.
Manacaniet, ook manakoniet, z.
v. a. menakan.
-

-

-

=
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Manager, m. eng. (spr. ménnidzjer;
van manage fr. menager, besturen) een
ordehouder, opziener op het eng. t000neel,
z. v. a. regisseur.

Manakoniet, z. manacaniet.

Manáti of manáte, m. (uit de taal
van Haïti) de zeekoe, een zeedier tot het
geslacht van den walrus behoorende.
Manátie (spr. t is) f. lat. (manatio, v.
mani re, vloeijen) het vloeljen, de uitvloeijing.
mancándo, it. (v. mancare, ontbreken, afnemen, vgl. m a n q u e e r e n Muz. allengs
afnemend, wegstervend.
Manceps, m., pi. mancipes, lat.
(v. manus, hand, en capére, nemen ; vgl.
mancip)tum) de kooper, verwerver van een'
eigendom door koop ; ook staatspachter.
Manchéster, m . (spr. méntsjester) eene
katoenen, fluweelachtige stof, in de eng.
stad van gelijken naam uitgevonden.
Manchette, f. fr. (spr. mansjétt' ; verkl w. van manche, mouw, lat. manica, v.
manus, de hand) handlubbe; — manchetten–koorts, iron. de vreeskoorts , laf
manchet -heidskort,u ;—
hebben, iron., bang zijn.
-ten
riancijium, n. lat. (^ a manus, hand, en
cap re, nemen, dus eig. de handneming, handoplegging; vgl. m a n c e p s) de gerechtelijke
vormelijke koop ; bet recht van eigendom
op eene zaak, de eigendom ; het familierecht van vrije personen in eene zekere
rangorde; ook een door koop verkregen lijf'
eigene, slaaf ; — mancipeeren (lat. mancipdre), oud-rom. Jur. als eigendom overgeven of toeëigenen, overgeven, verkoopen;

-- mancipãtie (spr t ts) f. (lat. mancipatto) de overgeving eener zaak als eigendom ; eene eigenaardig plechtige overgave
van eigendom bij de oude Romeinen ; de
toeëigening, onderwerping.
mancus, a, um, lat. verminkt, gebrekkig,
onvolledig; — mancus, m. een gebrekkige,
verminkte, éénhandige; — manco, m. it.
Kmt. het gebrek, ontbrekende, de mangel,
bet te-kort bij waren.
Mandamus, n. lat. (mandamus, eig. wij
verordenen, van manddre, gelasten, bevelen)
het bevel van het kings of queens–
ben ch-gerecht te Londen, in naam des konings of der koningin ; — mandant (lat.
mdndans) of mandator, m een lastgever, volmachtgever, p r i n c i p a a 1; — mandatarus, m. een lasthebber, gevolmachtigde, zaakvoerder; „ — mandatario nom ne
of qua mandatargus , als gevolmachtigde,
volgens bekomene volmacht ; — mandaat (lat. mandatum), n. eene opdracht,
een last, eene volmacht, volmachtgeving,
machtiging; een vorstelijk bevel, gebodsbrief, eene verordening der regeering ; ook
eene aanwijzing, Bene soort van papieren
geld in de fr. omwenteling, dat de assigna
moest vervangen ; ex mandito of ad-ten
mandáto, op bevel, volgens last; ex specii li mandatum, op bijzonder of uitdrukke-

-
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lijk bevel; in manddtis, als bevel of last;
manddium adzocatoriumnm, oproepingsbevel,
waardoor uitlandige, in vreemde dienst staande onderdanen opgeroepen worden om zich
weder in hun vaderland te begeven; m. avo
een afroepingsbevel, waardoor be--cator'um,
volen wordt, eene zaak van de onbevoegde
autoriteit aan de ware af te geven ; m. ar
een bevel tot aanhouding, tot-restaoium,
in- hechtenis - neming ; m. cassatoriumn, een
opheffingsbevel ; m. compulsoridle, een aan
sporingsbevel ; manddtum cum clausdla, een
bevel, tegen het welk tegenwerpingen worden toegelaten ; m. cum ii bra (stil. manu
of potestate), onbeperkte volmacht; m. de
non offertdéndo, eeo verbod, iemand schade
toe te brengen ; m sím.plex, eerste bevel,
met aanduiding eener straf i — m. sine
clausula, afgekort m. s. c., een bevel zonder
beperking; eene onbepaalde volmacht; m.
specidle, een afzonderlijk bevel; m. ulterius,
een nader, hooger, scherper bevel ; — mandemént, n. fr. (spr. mdnd'mán) eene meer
-

vermanende dan gebiedende beschikking of
bepaling, inz. van de r. kath. geestelijkheid
in Frankrijk en België.
Mandarijn, m. (port. mandarim; het
woord is niet chineesch, maar = sanskr.
mantrin, raadgever, van 't sanskr. mantra, een
raad, en dit van man, denken, weten, ver
ieder staatsbeambte in China, een-stan)

voornaam Chinees ;

— mandaríne , f.

een korte, met bont bezette dames- overrok;
.— mandarínen, p1. eene soort van kleine
sinaasappels uit Malta.
Mandement, z. oud . mandamus
Mandille, f. fr. (spr. mándiélj'; oudfr.
madil, m a n t e 1, sp. en port. manlil, schort,
paardedekkleed) een overrok, mantel , inz.
der bedienden.
.

Mandolijn, mandóre, ook pand ó r e, f. (fr. mandoline, mandole, rnandore,
pandore, it. mandóla, )nandóra, pandóra, pandura, v. 't later lat. en gr. pandara; vgl. b a nd o l a) eene soort van kleine luit met 4
snaren, pandoer-tither.
Mandragóre, f. (lat . m-andragóra, f.,
gr. mandragóras, m.) Bot. de alruinwortel,
toover- of heksewortel, een in tweeën gespleten wortel, die eenige overeenkomst met
de menschengestalte heeft en waaraan men

tooverkracbt toekende.
Mandril of m a i m o n, m. (sp. mandril, waarsch. naar inbeemsche benaming;
perz. en turk. maimoen, aap, baviaan) de

woudduivel , eene soort van baviaan in
Guinea, Congo, aan de Kaap, enz.
Mandu.eus, m. lat. een eter, vreter;
een schrikbeeld, bullebak voor de kinderen ;
— manducatie (spr. t—ts) f. (v. manduci re, kaauwen, en dit v. )nandére, kaauwen)
het kaauwen, het eten van bet brood, enz. bij
het H. avondmaal ; — mandueatóres,
pl. (v. 't lat. manduc? tor, de kaauwer) de
kaauwspieren.
Manege, f. fr. (spr. n2-anèzj ; it. maneg-
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1.110, in 't alg. behandeling, besturing, mid.
lat. manaoum, V. 't it. maneggiare, bandtia
v. 't lat. mwnus, de hand) (ie rijschool,-ven,
rijbaan ; rijkunst; eene listige en behendige
handelwijze, streken.
Manen, m. p1 (lat. manes) de afgescheidene zielen of de schimmen der overledenen, de schaduwgestalte; ook de onderwereid of bet verblijf der schimmen, het schimmenrijk ; -- pus manThns, aan (Ie vrome
zielen der algestorvenen (gewijd).

Manequin, z. mannequin.
Man fr ed, oudd. (Man fr id, Magin frid)
mansn. : de zeer vreedzame man.
Mang, eene oostindische peulvrucht, die
inz. aan den Indus menigvuldig wordt aangebouwd.

Manga, f. sp. (eig. mouw, zak, v. 't lat.
manca, vgl. manchette) de mantel van
een' Mexicaan. (Zie ook ond. man goboom.)

Mangaan of manganesium, n. nw.

lat. (verdorven uit magnes, magneet, wegens
de uitwendigc overeenkomst) bruinsteenme
graauwachtig wit, zeer bros en-tal,en
zwaarvloeibaar metaal - mangaanoxyde, n. de bruinsteen, verbinding van
het mangaan met de zuurstof.
Mangalis, m. een gewicht voor dianianten in OIndië, ongeveer = 5 greinen;
- mangalin, m. een dito gewicht, maar
iets zwaarder, omtrent = 7 greinen.
Manganeut, m. gr. (inanganeul?5s, V.
manganedein, door tooveriniddelen bedriegen;
rndnganon, een toovermiddel) een voorgewend
toovenaar, goochelaar ; kwak zalver; —manganeutisch, adj . tooverachtig, goochel
; -- manganïe, f. (gr.-achtig,bedrljk
înanqanela) tooverij , goochelarij; kwakzalverij.
Mangle of mangieboom, in. (uit de
taal van Haïti) een Z.amerik. boom, eene
soort van wilg, welks takken rondom den
stam eene menigte vrije rechte loten schieten, die nederwaarts zijn gericht, en die
inz. aan den zeeoevei groeit.
Mango, m. lat., p1. mangönen (lat.
manyGnes) in 't alg. een handelaar, die zijne
waren een goed voorkomen geeft, b. v. slavenbandelaar; - mangon)urn, n. lat., of
;

mangonïe, mangoniztie (spi-. tts)

f. in 't alg. de opsiering der waren ; inz.
de artsenijvervalsching.
Mango–boom, m. (mangif(ra jndca
L. maieiscb mangga) een hooge O.ind. boom,
met goudkleurige, vleezige, zeer weisma
kende vruchten, die eene amandelacitige kern
hebben ; de vrucht heet mango –vrucht,
or enkel mango of manga f.
Mangonen, mangonie, enz. , zie
ond. mango.
Manguste (v. 't hindost. man g oes). z,
ichneumon.
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manca ilippocrdtis, f. lat. Med. eig. de
mouw van Hippokr(ites, een liltreer. of doorzijgzakje ; ook de trechter of het verlengsel der hersenen, dat naar de sljmklier gaat.
M anicheër, m. (niid.lat. Manickaeus,
pi Manichaei) een aanhanger van de heidensch -christelijke secte des perz. dwaalleeraars 1%1 a n e s of M a ii i in de 3 de eeuw,
die twee goddeljke grondwezens, een goed
en een kwaad, aannam ; onei . en iron. : onstuimige scbuldeiscbers , maanders (omdat
men in de middeleeuwen J o d e n en M a11 i c h a t r 5 in vele landen van Europa met
elkander verwarde of gel(jk stelde) - ma-

g

;

nichteIsmus, n. de leer van Manes en
zijne aanhangers.

Manichorde, z. v.a. clavichorde,
z. ond. c1ais.

Manïe, f. gi , (mania, v. inainesthal, razen, woeden) de razernij, woede, krankzinnigheid ; hevige gemoedsbeweging ; zucht,
hartsiochteljke liefde, o'erdrevene neiging;
enz. ; ---- maniacus, m. (gr, , liever maniliôs) een krankzinnige.
Maniemént, n. fr. (spr. mani'mdh;
van manier, hanteeren) de behandeling of
hanteei'ing, het bestuur, beheer, b. v. van
bandelszaken ; de leiding van het penseel
hij schilders; de handgreep.
Manier, f. ('an 't fr. manière, it. maniéce, d. i. eig. de behandeling, de banteering,
van 't lat. manus, hand) de wijze van zich te
gedragen of in eene zaak te werk te gaan;
levenswijs, wijze van handelen, van behan
deling; de kunstgreep; in werken van kunst
of wetenschap : de eigenaardige, ken merkende bijzonderheden in bewerking; ook gemaakiheid, gekunsteldheid, afwijking van het
natuurltjke ; -- manieren, p1. de hebbeljke wijze van zich voor te doen, de wijze
van handelen, leven, enz. ; Muz. versieringen, b. v. trillers, sleepers. enz. ; - manierlijk, adj. en adv. wellevend, hupsch,
bescheiden, boffeljk, naar den toon der wereid ; - gemanierd, gemaniereerd,
adj. gedwongen , gezocht, gekunsteld, gemaakt,
stijf, g e a f f e c t e e r d ; - manierIst, m.
een kunstenaar of schrijver, die, doorzijne man i e r verleid, le dikwijls of te veel zich van de
wezentiijke natuur des voorwerps verwijdert.
Manifést, n. mid.lat. (maniféslum, van
't lat. inaniféstus, a, urn, handtastelijk, zóó
zichtbaar, dat men 't met handen grijpen
kan, openbaar, V. nanus, band) eene opentlijke verklaring van eenen vorst of eene
mogendheid, die de reden van het gehouden
gedrag hij eene gewichtige gelegenheid bloot
legt, vorsteljie rechtvaardiging ; staatsver
klaring, bekendmaking der hooge overheid,
plechtige aankondiging ; - manifestee–
ren, lat. (manifesUire), openbaren, bekend
-

Mania, z. manic.

maken, verkondigen, kond doen, ontdekken,

maniâbel, adj. fr. (inaniable, van ma-

aantoonen, bloot leggen ; - manifesta–
tie (spr. tie=(cie) f. (manifest (t to) openbaring, bekendmaking, verkondtging, ontclek-

nier, hanteeren) bandelbaar, len ig, buigzaam,
zacht; gezeggelijk.

Maniacus, z. man ie.

king, opening of b!ootleggng van een voor-
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nemen ; — manifestatie-eed, m., zie

rotundifolia, L.) in Z.Europa, inz. in Ca-

juraméntum mani festatii nis.
Manihot, z. maniok.
Manilla- eigaren, sp., cigareu van 't

labrië, vloeit en als kleine doorzichtige kor
wordt ingezameld ; — manniet, m.-rels
mannastof of mannasuiker, het hoofdbestanddeel der manna.
Manneh, m. een zinnebeeldige bloem ruiker bij de Oosterlingen.
Mannequin, m . fr. (spr. —kèn—; waar
manneken) een lede -schi-jnlkvam,
man of leêman, eene ledepop, een houten
man met bewegelijke ledematen, bij schilders
en teekenaars; oneig. een karakterloos, onzelfstandig mensch ; ook een diepe en naauwe
korf, marktkorf, eene ooftmand, enz.; —
mannequinage, f. (spr . ndázj ') beeldhouwwerk aan gebouwen.
Manniet, z. ond. manna.
Mannswerk, m. eene vlaktemaat te
Zurich voor de weilanden.
Mannus, m. (= man), oudd. Myth. de
God en stamvader der oude Duitschers, zoon
van Tuisco.
nano, f. it. (= lat. manus) - de hand:
mano destra of dritta, de rechter hand ; Muz.
afgekort m. (1. met de rechter hand; mano
sinistra, de linker hand; Muz. afgekort m. s.,
met de linker hand (te spelen).

Philippijnsche eiland Mani11a(sp. Ma II ha).
Manille, f. fr. (spr. maníélj; sp. manilla, d. I. eig. armband, v. 't lat. monïle,
halsband, 'pl. monilia, wellicht met herinnering aan 't gr. mdnos, mdnnos, halsband,
of 't lat. manus, hand ; naar den door stier
-bevchtrs anedmgdragen armband) de tweede troef in het
omberspél en in soortgelijke kaartspelen, in
het zwart de twee, in het rood de zeven
van de kleur, waarin men speelt ; — manillen, p1. (sp. manilla, p1. man'illas) armbanden, koperen ringen, die inz. de Negers
als sieraad aan de armen en beenen dragen.

Maniluvium, n. nw.lat. (v. manus,
hand, en lucre, wasschen) het bandbad.

Maniók of manihót, m. (van het
port. en brazil. mandioca) de broodwortel,
een tamelijk booge struik van 't geslacht der
braaknoot in W.Indië en Z.Amerika (ia
Zijn groote, knolvormige-tróphamnio).
wortel (yucca- of cassava-, beter Casave -wortel) levert een zeer smakelijk en
gezond brood, c a s a v e geheeten (in de taal
van Haïti hasabi).
manipclus m., afgek. M., man. of mp. op
recepten (v. manus, hand, en plére, vullen): eene handvol, b. V. kruiden of bladeren ; bij de oude Romeinen een soldatentroep, vendel, het eener cohorte, 5 ^.
van een legioen ; — manipuleren, m.
pl. (lat. manipuli res) de tot eenen manipulus behoorende soldaten ; — manipuleeren, nw.lat. behandelen, met de handen aanraken, bestrijken, betasten, bevoelen
of bevingeren (z. ook m a g n e t i s m u s); —
manipulátie (spr. t=ts), f. in 't algemeen de kunstmatige behandeling, aanwending der noodlge handgrepen ; inz. de betasting, bevoeling of bestrijking van een lijdend
ligcbaam met de banden door den m a g n et i z e u r, om heilzame veranderingen in het
ligcbaam te weeg te brengen ; -- manipulum, n. nw.lat. in de grieksche kerk
een handdoek tot het afdrogen der handen
en der heilige vaten, door den subdiaconus
op den linker schouder gedragen ; ook dat
gedeelte van het misgewaad, 't welk over
de alba (z. ald.) ligt.
Manitoe, m. een geest of daemon, fetiche der wilde volken van N.Amerika.
mankeeren, z. manqueeren.
Manna, n. (lat. en gr. manna, hebr.
mdn, waarsch. oorspr. deel, gave, geschenk,
arab. mann, v. 't hebr. mdnáh, arab. manna,
toebedeelen, schenken) hemelgave, luchthonig, een voedingsmiddel der Israëlieten 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 aan
den Sinaï en uit den manna-esch (fraxinus

—

Mancouvre, n. (spr. maneuwvr'; mid.lat. manop) ra, van 't lat. manus, hand, en
opéra, arbeid) de handeling, verrichting, handelwijze, hand- of kunstgreep, de wijze van
bij eene zaak te werk te gaan ; inz. de kun
beweging, wending of besturing van-stige
een schip of van een menigte krijgsvolk, de

scheepswending, de krijgszwenking, regelmatige kunstbewegingen van eenen troep,
een leger, enz.; ook de krijgsoefening; —
pl. mancuvres, ook slinksche wegen,
listen en lagen, kuiperijen ; — manreu —
vreeren (fr. manceuvrer), handbewegingon maken, oefeningen houden (bij het exerceeren der soldaten), scheepswendingen, legerzwenkingen maken, enz.; het takelwerk,
het want regeeren ; ook maatregelen nemen.
Manometer of manoskoop, n. gr.
(v. mánós, dun, ijl), z. dasymeter.
Manor, n. eng. (spr. ménnur; v. 't oudfr.
manoir, lat. manertum, v. mankre, blijven;
vgl. m a n s i o n) een riddergoed, landgoed.
manqueeren, fr . (manquer, it. mancare, provene en sp. mancar, v. 't lat. manrus,
z. ald.) feilen, missen, ontbreken, te kort komen ; nalaten, verzuimen, in gebreke blijven,
man k e e r e n; zijne betalingen uitstellen of
buiten staat tot betalen zijn, z. v. a. f a i 11 e er e n ; — manque de touche, m. (spr. mank' de
tóésj') op het 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 ; —
manquement, n. (spr. mank'mán) een
gebrek, eene feil, nalatigheid, fout, een verzien.
Mansárte, gew. mansarde, f. of

een mansárdiseh dak (naar den naam
des uitvinders Mansard, een' franschen
bouwkundige, gest. 1666), een gebroken

MANSION

MANC'S.

-

649

pende macht; in. brevi, met korte hand, kordak, hollandsch dak ; ook (lakvertrek, vlietelijk, terstond, zonder meer ; in. brevissima,
ri ngkamertj e.
Mansion, n. eng. (spr. ménsjen; v. 't op het kortst ; m. fórti, Jur. met geweld,
lat. mansio, V. nianére, blijven) de plaats inz. met dat der overheid; in. propria, afgek.
in.pr. of m])])., met eigen hand, eigenhandig;
van oponthoud, de woning, liet «oonhuis.
Manteau, m. fr. (spr. ma7itó, oudfr. in,. stipuldta, met of zonder handslag; in
nnanu, bij de hand, onder handen ; manum
en provene. mantel, v. 't lat. inantéllum of
mantélum) de mantel ; oneig. dekmantel, voor - (le tabula ! eig. de hand van de tafel of de
schilderij ! de hand weg, d. i. niets aangewendsel ; — mantelet, n. fr. (spr. oant'lè;
roerd ! — manus, pl. de handen ; ad inanus,
verklw. van mantel, manteau) een kleine
ter hand, bij de hand ; ad manus benevólas,
mantel, manteltje ; ook mantelette, eene
aan welwillende handen ; ad m. fidéles, aan
lederen valklep aan koetsportieren, trekgetrouwe handen ; ad na. proprias, in eigen
schuitramen, enz.; een stormdak of - scherm,
banden ; — manuaal, n. (van het lat.
eene blindeering van hout, die de belegeraars
manuiilis, e, voor de hand geschikt) Kiut.
tegen het geweervuur der belegerden beveieen handboek, handelsboek, inz. dat boek,
ligt ; ook de poorten, poortluiken op schewaarin ontvangst en uitgaaf volgens de bronen ; — mantelíne en mantille, f.
nen en bestemmingen worden opgeteekend;
(spr. mantiélj') een vrouwemanteltje ; —
manteleeren, Mil. bevestigen, verschan- een dagregister, ook m e m o r i a a 1; bij het
orgel : het klavier, de toetsenrij, z. v. a. c 1 asen, ommantelen.
Mantéca, f. sp. (fr. nmantèque) wilde v i a t u u r — manuale chirurgie, f.
de leer van de wondheelers- handgrepen ; —
zwijnevet, dieresmout.
Mantelet, manteleeren, enz., z. manuaal lexicon, n. een handwoorden boek; — snanuatiter, adv. Muz. enkel met de
ond. manteau.
Mantra, f. gr. (manteia, van mantis, de handen (zonder p e (1 a a 1) uit te voeren ; —
manualis tides, een handslag in plaats van
waarzegger) het waarzeggen, inz. uit de
eed; — manubrium, n. de knop of
vlucht der vogeleg; ook eene voorspelling,
greep aan de registers der orgels ; — maeen duister gezegde ; — mantiea, mantiek, f. gr. (mantiké) de vermoedings- of nucáptie (spr. t ts), f. mid.lat. (manucaptio) de handschriftelijke borgtocht; —
waarzeggingskunst.
Mantiehora, f. gr. een fabelachtig in- manuductie (spr. t =ts), f. nw.lat. handleiding, aanwijzing, aanleiding; —manudisch wonderdier met bet aangezicht van een'
fact, n. (van het lat. manu factum, niet
mensch en den staart van een' schorpioen.
de hand gemaakt) een voortbrengsel der han Mantiek, z. ond. m a n t i a.
Mantilla, f. sp. (spr. — tiélja; verklw. den, een handengewrocht ; — manufaetuur, f. nw lat. (nlanufactura, fr. manuvan 'manta, wollen deken, manto, sluijerdoek,
facture) eig. een werk, gewrocht der han mantel, afgek. V. 't lat. mantélum; vgl. m a nden : eene inrichting, eene werkplaats, alwaar
t e a u) de lange sluijer der spaansche vroustoffen uit het planten- en dierenrijk ver w en , die liet hoofd met een gedeelte van het
werkt worden, van engere beteekenis dan
gezicht verbergt en tot op den gordel nederfabriek (z. aid.), b. v. lakenweverij, hoehangt; — mantille, z. ond. man t e l e t.
Mantissa, f. lat. de toegift, het aan - denmakerij, enz.; — manufacturen of
hangsel ; de nasleep ; Math. de cijfers der manufactuurwaren, eig. alle met de
hand gemaakte waren ; kunstvoortbrengsels,
tiendeelige breuk van eenen logarithmus;
die zonder hamers of vuur zijn bereid, inz.
(bij andere waskunstenaars, b. v. bij d e G e Istoffen van zijde, katoen, linnen, enz.; —
d e r, heet ma n t i s s a: het cijfer der geheelen van eenen logarithmus, de wijzer, exmanufacturier, manufacturíst, m.
een handwerker in Bene manufactuur; inz.
ponent).
Manu, and. nomin. Manus, m. (in 't de eigenaar, heer, bestuurder daarvan ; —
manumissie, f. lat. (manumissio) loslaeng. bedorven tot Menu) in de indische sage:
ting, vrijlating van eenen slaaf of lijfeigene;
de stamvader van het menschdom, aan wien
het oudste in 't Sanskrit geschreven wetboek — manumitteeren, afstand doen van
een recht op iemand, b. v. van eenen heer
der Indiërs wordt toegekend.
Manubiën, f. pl. lat. (manubtae, v. op zijnen slaaf; -- manuscript, m. of
manub(us, den vijand ontnomen, v. manus, afgek. MS. of Mserpt. (van het lat.
manu scriptunc, met de hand geschreven)
de hand) de krijgsbuit, inz. dat gedeelte
daarvan, 't welk den veldheer toekwam;
een handschrift, geschreven boek om gedrukt
oneig. woekerwinst ; — manubiaal, adj. te worden ; — manustupreeren (vgl.
(manubidlis) tot den buit behoorend, buit s t u p r e e r e n), zelfbevlekking drijven ; -gemaakt.
manustuprátie (spr. tie=tsie), f. de
manus, f. lat. de hand ; manus firma, eig. zelfbevlekking, z. onanie ; — manute—
vaste hand; schriftelijke verzekering, handneeren (van 't lat. manutenére, met de
veste ; manus manum lavat, sprw.: de eene
hand houden) handhaven ; in stand houden,
hand wascht de andere; — manus mortua, beschutten, m a i n t e n e e r e n; — manueig. doode band, z. ond. iii ortuus; —
tenéntie (spr. tie tsie), f. de instandmnanu armi ta, gewapenderhand, met gewa- houding, handhaving, verdediging, bescher;

—
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ming, b. V. van de wetten; inz. de handhaving in het bezit.
Manwatara, m. ind. Myth. een tijd
jaren; 14 zulke tijd--perkvan306,72
perken maken een k a 1 p a (z. aid.) of éénen
dag en nacht van Brabma uit.
Manzel, m., of manzille, f. arab.
(mantil, van nazala, afstijgen, zijnen intrek
nemen) herbergen voor reizigers in Perzië, enz.
Maon, m. een indisch gewigt: dat van
Bengalen = 33,864, dat van Bazar =
37,2k7 kilo.
Maoney, m. Bene akkermaat in Indië,
— 2,2 2 9 6 vierkante ned. roeden.
Mappe, F. (van 't lat. mappa, een tafelkleed, wegens de gelijkvormigheid met een
toegevouwen tafellaken) eene brievetasch,
een omslag, eene teekentasch, po rte-feu ii1 e, enz. — mappemonde, f. fr. (spr.
mapp'mond') eene wereldkaart ; — mappeeren, landkaarten teekenen, omtrekken
maken, in kaart brengen ; — mappeur,
m. Mil. een teekenaar van kaarten, inz.
krijgskaarten; — mappeering, f. de
schetsing, schets, kaartteekening.
Maquereau, m. fr. (spr. makeró; oudfr.
maquerel, v. 't nederl. maker, oudhoogd.
mahhari; hoor-mahhari, koppelaar, v. mahh6n, machon, nederl. maken, handelen, onderhandelen) een koppelaar, hoerewaard; —
maquerélle, eene koppelaarster, hoerewaardin ; — maquerellage, f. (spr.
—láázj') de koppelarij.
Maquette, f. fr. (spr. makétt') de
aanleg, het ontwerp, inz. van een beeld,
z. v. a. model.
Maquignon, m. fr. (spr. maki- njón ; v.
't oudfr. maque, verkoop, waar, v. 't oud
mahha, het maken, vervaardigen, v.-bogd.
mahhón, machón, maken, vervaardigen, bewerken, handelen, misschien onder invloed
van 't lat. mango [z. aid.] op den vorm
des woords; vgl. m a q u e r e a u). een paar
roskammen; — maquignon--dekopr,
nage, f. (spr. —náázj') de paardenhandel,
roskammerij,; roskammerskunstgrepen.
Maraboet, m. arab. (marboet, gebonden, geboeid, v. rabata, binden, boeijen, bestendig zijn, op de vijandelijke grens of in
den heiligen oorlog strijden, vgl. m o r a b i et e n), bij de Berberen in Afrika: een met
hooger ingevingen bedeeld persoon, een begeesterde (geïnspireerde); een voor heilig
gehouden muhamedaansch priester of monnik,
die eene moskee bedient, een kampvechter
in den heiligen strijd tegen de on geloovigen ;
ook muhamedaansche bidkapel (arab. marbat, marbit) .
Maraboe–vederen, (fr. marabouts)
schoone, donsachtige vederen tot sieraad op
dames-hoeden, van den . maraboe-o o i j evaar in O.Indië.
Mareene, z. m u r ae n e.
Maraméllen, f. pl. fr. ingemaakte japansche kweeën.
Maran, m. sp. naam, dien de Spanjaar-

den aan de Mooren gaven ; iemand van lage
afkomst ; een melaatsche moor ; — marane, f. eene hoer.
Máran atha, syrisch : eig. dat de Heer
kome (ten gerichte)! een vervioekingsformulier aan den bijbel ontleend.
Maranen, z. m a r r a n e n.
Maránsis, f. gr. (van marainein, uit
verzwakken, enz.) de verwelking,-bluschen,
verzwakking -- marántiseh, adj. ver
; — marásmus, m. (lat. ma--zwakend
rasmus senilis) de uittering, verwelking, het
wegkwijnen, de krachteloosheid of verzwakking van ouderdom ; — marasmopyra,
f. de uitteringkoorts der door ouderdom ver
-zwakten.
Marasquin, f. (spr. —kèn) if maraskíno, m. (it. maraschino, van marásca,
amarásca, • zure kers, v. 't lat. ami rus, bitter, daarom ook amarina geheeten) een fijne
brandewijn, getrokken op fijn gestooten pitten van zure kersen.
Maratten, liever M a h ratte n (z. aid.)
Maraud, m. fr. (spr. maró; sp. maróta, een sluw mensch; vgl. marode) een
schurk, spitsboef, deugniet.
Maraudeur, z. m a r o d e u r.
Maraugie, f. of marmar gee, pi.
gr. (maraugja, mamarygai, van maírein, marmairein, flikkeren) Med. het flikkeren of vonkelen voor de oogen, het vonkenzien, z. v. a.
photopsie.
Maravedí, m. (provene. marabotín,
oudfr. maraboutin, naar de voorheen in Spanje
heerschende arab. familie der M o r a v i d e n,
arab. marábitïn, d. i. eig. de volhardenden,
standvastigen, benoemd ; vgl. m a r a b o e t)
eene spaansche kopermunt (maravedi de vell o n ; spr. — uweljóón) ruim een' halven cent
waardig; 3 6 dezer maravedi doen een' reaal
de plata a n t i g u a; ook eene sp. reken
omtrent de zelfde waarde, waar--muntva
van er 3 4 in Benen reaal de v e l l o n gaan;
de zilver–maravedi (maravedi de plata),
eene rekenmunt 2 koperen maravedi.
Marbles, n. pl. eng. (spr. márb'ls; v. marble, marmer; vgl. m a r b r u r e) kunstwerken
uit marmer.
Marbrure, f. fr. (van marbrer, marmeren, snarbre, marmer ; lat. marmor), z. v. a.
gemarmerd werk.
marcándo en mare 'to, it. (van marcáre,
beteekenen) Muz. met bijzonderen nadruk.
Mareassiet, m. (fr. marcassite, it. marcassita, sp. marcasita, marquesita, margajita,
van 't arab. markasjitsd, kiezelsteen) zwavelkies, ijzerkies, een goudgeel, naar het
staalgraauw zweernend erts, dat uit ijzeren
zwavel bestaat; ook de naam van het bismuth, z. aid.
Mareellíne, n. fr. (naar de fr. stad
M a r c e l l i n in 't dep. Isère ?) eene soort
van lichte zijden stof.
marcesceeren, lat. (marcescére, v.
marcPre, verwelkt zijn) verwelken, verslappen ; — mareeseént, adj. (lat. marcé-
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stens) verwelkend, verslappend ; --- marede, adj. (lat. marcidus, a, um) verwelkt,
slap, mat.
" Marchand, m. fr. (spr. marsján; oudfr.

marchedant, marcheant, marchand, markand,
it. mercatánte, mercante, V. 't it. mercatáre,
handel drijven, v. 't lat. mercátus, handel,
mercdri, handel drijven, V. merx, genit. mereis, waar; z. ook marketenter) een koop
handelaar ; -- marchande de mo--man,
des, f. (marsjánd de mod') eene modehan delaarster, modekoopvrouw ; — marchan–
disc, f. (spr. ' marspandiéz') waren, koop
koopmansgoed; — marchandee--waren,
ren, handelen, handel drijven, markten,
dingen, knibbelen ; zich bedenken, dralen,
talmen.
marcheeren, z. ond. m a r sc h.
Marchese, m. it. (spr. markèze), z. v. a.
ma rq uis.
Marchetto, in. it. (spr. —kétto), pl.
marchetti, eene rekenmunt te Venetië
12 g r o s s e t t i of ruim een cent; 2O
marchetti doen een 1 i v r e.
marcide, z. ond. marcesceeren.
Marcieten, m. pl. leden eener secte,
in de 2de eeuw gesticht door Marcus,
leerling van Simon den toovenaar. Zij droegen de priesterlijke waardigheid ook aan
vrouwen op ; men noemde hen ook V o 1maakten.
Marcionieten, m. pl. eene chr. secte
uit de 2de eeuw, die een boos en goed beginsel aannam, het huwelijk afkeurde en
enkel geestelijk genot veroorloofde ; naar
M a r c o n van Sinope benoemd.
Marcipein, gew. marsepein, n.
(nw.lat. Marci panis, d. i. eig. Marcusbrood;
it. marzapane, sp. mazapan, fr. massepain, eng.
marchpane) suikerbrood, een gebak uit amandelen en suiker. (De zomer van 't jaar 14 0 7
was zóó koud, dat alle oogst mislukte en zulk
een groote hongersnood ontstond, dat de
menschen hooi en gras moesten eten, en
eene hete broods, ter grootte van eene okkernoot, in Saksen 3 penningen kostte. Deze
kleine broodjes noemde men m a r c u s b r o o dj e s, en bakte die later, ter gedachtenis van
dien treurigen tijd, gesuikerd en gekruid, op
St. M a r c u s d a g. Volgens anderen komt
het woord van eenen Italiaan M. a r z o, die
dit gebak zou hebben uitgevonden. Waar
komt het van 't lat. maza,-schijnlzkerog
meelbrij, moes uit meel, gr. mádza, eig. het
geknede, elke geknede massa in de gedaante
van een gerstebrood, v. mássein, kneden, en
lat. panis, brood.)
Marcus, m. lat. (óf v. marcus, een
groote hamer, df voor Marcus, v. mas, maris,
man) een rom. mansn.: de strijdbare of de mannelike ; -- Marcusplaats, een groot
plein te Venetië.
Mardi gras, m. fr. (spr. —grá; mardi, voor
't lat. Mantis dies, dag van Mars) eig. vette
dingsdag, vastenavond-dingsdag.
Mareage, f. fr. (spr. —áázj') het ma-
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trozegeld, matrozeloon, de g a g i e; het ver
dat een scheepsreeder of koopman met-drag,
de bootslieden sluit.
Marechal, m. fr. (spr. maresjál), z. v. a.
maarschalk, z. ald. — marechal de
camp, in. (spr. --kán) generaal-majoor;
— marechal des logis, m (spr. —lozjí) een regements- kwartiermeester, wachtmeester ; — marechaussee, f. fr. (spr.
maresjossé') eig. eene schaar, door eersen
maarschalk aangevoerd ; eene veiligheidswach t te paard, politie-ruiters, gendarmen.
Marée, t. fr. (v. mare, zee) ebbe en
vloed, watergetij ; elke versche ongezouten
visch.
Marekaniet of marekánsteen, m.
eene doorzichtige variatie van den o b s id i aa n (z. ald.), zoo genoemd naar de plaats,
waar hij gevonden wordt: de beek Mar ekanka in Siberië.
Marélle, f., afgek. voor a m a r e 11 e,
z. ald.
Marémmen, f. pl. it. (sing. maremma,
d. I. zeestreek, oudfr. marenne, v. 't lat.
maritima, stil. loco, zeestreken) onderschei
ongezonde, moerassige oorden in Italië,-den
inz. de landstreek aan de zeekust van de
uitwatering der Cecina tot aan Orbitello.
Mares, m. eene oude aziat. maat = 6
k o t y l e n (naar Pollux en Aristoteles), =
10 kon g i i (naar Polyenus); men noemde
haar ook maris en maristos; v. a. het
zelfde als k a p i t h a
Marfil, z. morfil 2).
Marforio, m. naam van een verminkt
standbeeld van eenen riviergod in den tuin
van het kapitool, aan het welk weleer, even
als aan P a s q u i n o (z. ald.), allerlei p a sq u i n a d e s werden aangeplakt.
Margaréta, samengetr. Grietje, vr.naam (van 't lat. margarita, gr. margaritPs) de
parel ; — margarita, f. Med. eene paar
vlek op het hoornvlies; —-lemoêrachtig
margarít e, p1., in de gr. Kerk : stukjes
eener gewijde hostie ten gebruike van zieken ;
— margarite, f. of margaritum, n.
in de grieksche Kerk : het vat ter bewaring
van de gewijde hostie ; — margaritínen,
of fr. marguerieten, f. pi. fijne glaspaarlen ; — margarine, f. Chem. parelstof, eene der nadere bestanddeelen van de
olie- en vetsoorten ; — margarinezuur,
n. parelzuur, talkzuur, ook stearinezuur.
mango, m. en f. lat. (genit. marginis, it.
margine; spr. márdzjine), marge, f. fr.
(spr. marzj') de rand; Kmt. 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. of marginale aanmerkingen, randaanmerkingen, kantteekeningen (randglossen) —margineeren,
lat. (margináre) met eenen rand voorzien,
omranden ; op den rand aanteekenen.
;

;

652

MTARGOS

Márgos, m. gr. een dol, dwaas, gierig
of vraatzuchtig, ook een dom, opgeblazen
mensch, domkop.

Margriéttes, f. pl., margritins
(spr. margritèn), m. pl. fr . of margrití nen, f. pl. (it. raargheritine) glaspaarlen
of glaskoralen, z. m a r ga r i t i n e n.
Marta of Marie, vr. naam (in het gr.
N.T. Maria, uit bet hebr. Mirjdm, arab.
Mar/am gevormd, eig. wederspannigheid, tegenstand, bitterheid, V. mdrdh, weerspannig
of bitter zijn) de wederspannige, bittere,
bitse; — maria-bad, z. b a i n -m a r i e;
— maria–glas, moskovisch glas, gipsspaath, vrouwenijs; — marialatrle, f.
(vgl. l a t r i e) de vereering van Maria ; —
Marianne, ontstaan uit Maria - Anna ;
— maríën– groschen, in. hoogd. (spr.
—grossen) eene brunswijksche rekenmunt
= 3 tbaler, ongeveer 5 centen.
mariábel, adj. fr. (mariable, van marier lat. maritáre, trouwen ; marl
lat. maritus, man, echtgenoot) huwbaar,
manbaar; — mariage, f. (spr. mariáázj')
het huwelijk, de echtverbintenis, echt, bruiloft; een kaartspel, waarbij het vooral op
aankon t. om heer (Ï ;vrouw bijeen te krijgen; heer en vrouw (groot mariage); of
vrouw en boer (klein manage); --- mariage d'amour (spr. damóér) een huwelijk
uit liefde ; — manage de conscience (spr.
—lkónjáns), eig. gewetenshuwelijk, heimelijke
echt, buiten de gewone vormen voltrokken;
— mariage de raison (sdr. —rézón) een
overlegd, beredeneerd huwelijk ; — manage
républicain (spr. —Ken), bet verdrinken van
man en vrouw aaneen gebonden, eene door
Carrier tijdens het schrikbewind uitgevonden wijze om de veroordeelden van kant
te maken ; — marieuse, f. (spr. —éuz')
eene koppelaarster .

Mariaglas, Marianne, enz., z. ond.
Maria.

Marikína, f. amerik. de zijdeharige
meerkat, een lief aapje in Brazilië, enz., veel
gelijkende naar de kleine hondesoort, die
men leeuwtjes noemt.
Marinas leonénses, pl. sp. (eig. de
zeekusten van Leon) de kudden (cabannes)
van trekkende merino- schapen in Spanje.
Marine, f, fr. (van het lat. marïnus,
a, um, de zee [mare] betreffende) de zeemacht, het zeewezen en wat er toe behoort,
de zeevloot ; Pict: een zeestuk, zeegezicht;
— marinier, m. (spr. —njé) een zeeman ; zeesoldaat; -- marineeren (fr.
mariner), eig. in zeewater leggen, inzouten;
gebraden visch met azijn en kruiderijen in-

ingemaakt; ook
maken ; --door bet zeewater bedorven ; — mariánde, f. ingemaakte ingelegde spijs.
Marinísmus, n. de gekunstelde en
gezwollen stijl van den it. dichter M a r i n o
of M a r i n i (gest. 1625); -- marinisten,
n. pl. de aanhangers, volgelingen van dien
dichter.

MARK.
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Mariolein, marjolein, f. (it. majorána, mid.lat. majoraca, verbasterd van het
lat. amarácus en amaracum, gr. amáraicos
en amárálcon) een bekend heestergewas met
kleine, eironde, grijsachtig groene bladeren
en aangenamen geur, dikwijls als kruiderij
bij spijzen gebruikt.
Mariólen, pl. (it. mariólo, mariuolo,
een schelm, bedrieger) dievegespuis in 't
koningrijk Napels.
Marionétte, f. fr. (marionétte, van
Marion, verklw. van den naam ,Marie, dus
eig. M a r i e t j e, klein meisje) een popje met
beweegbare leden, eene draad- of ledepop:
door draden in beweging gebrachte poppen
ter uitvoering van kleinkinder-tooneelstukjes;
— marionnettenspel, het poppespel.
Marióttische wet, wet van Mariótte, Phys. de grondstelling, volgens
welke de dichtheid der lucht in evenredig
staat met hare drukking en uitzettings--heid
kracht ; zoo genoemd naar den ontdekker.
Maríscen of marísken, pl. lat. (mariscae, v. den sing. marisca, eig. eene soort
van groote, slechte vijgen) Med. vijgwratten,
aanbeijenknopen.

Maritagium, maritaal, enz., z. ond.
maritus.

maritiem, adj. lat. (maritimus, a, um,
van mare, zee, fr. maritime) tot de zee behoórende, de scheepvaart of de zeemacht betreffende,b.v. in a r i t i e m e z a k e n, zeezaken.
maritus, m. lat. de gehuwde man, echt
gade, man ; — marítaal , adj. man--genot,
nelijk, wat den man toekomt; — maritális
potéstav, f. de macht van den man over de
vrouw, de m a r i t a 1 e mach t; m. sociétas, f.
echtelijke gemeenschap ; m. 1utcla, de voogdijschap des mans — maritagïum, n.
mid.lat. Jur. de bruidcijns, bruidlossing, het
geen voor eene lijfeigene bij haar trouwen
aan haren heer moest betaald worden ; —
maríto, m. it. ( lat. maritus) eig. de
man, echtgenoot; oneig. een kolenbekken of
vuurtest, waarvan zich de vrouwen te Rome
tot verwarming der voeten, enz. bedienen.
Marjolein, z. m a r i o l e i n.
Marjolét, m. fr. (spr. —zjolè; voor
mariolet, oorspr. kind, jong mensch zonder
ervaring, verklw. v. marióle, onbeduidend
mensch of getuige, Mariabeeld, mid.lat. mari.ola, kleine Maria, klein beeldje van Maria)
een meisjesgek , vrouwehnecht , ga l an t
heertje; vgl. damoiseau.
Mark, f. (van 't oudd. en goth. manke,
marcha, grens, oudn. mark, grens, tee;

--

ken) een merkteeken, merk; inz. de grens

van een gebied en dit gebied zelf; eene gewichtseenheid, inz. voor goud, zilver en
edelgesteenten, in onderscheidene landen van
verschillende grootte: het mark bollandschtrooisch, verdeeld in 8 onsen, 160 engels, 5120 azen, of in 24 karaten =
0,2 4 6O8 het fransche mark O,2 4 7 5,
het oostenrijksche 0,2 8 0 7 0, het baden sche = 0,2 3 3 6 4 het boheemsche 0 ,2 53 7Z,
^

—

NIARKETENTER
bet het keulsche
O,2 3 3 9 G, het zweedsche mijnenmark
0,3 7 5 3 3, het zweed sche ijzermark (jernwicht)
0,34008,
het zweedsche mark voor de landsteden
(landstaedter wicht) 0,35795; eene zilvermunt ie Hamburg en Lubeck of
het mark-lubsch, van 16 schellingen,
ieder van 12 penningen 74 ct., in Denemarken = 44 ct.; eene rekenmunt in
Meklenburg 71 ? ct . -- mark courant, rekenmunt te Hamburg en Lubeck
;

71 ct. — mark banco aldaar =
00 ct.; — niarkeeren, enz., z. m a r;

queeren ond. marque

;

— mark

grensgraaf, fr. marquis. -graf,ei.

Marketénter,m., marketéntster,
f. (van het it. mercátante, koopman, eig.
bet partic. v. 't it. mnercatáro, handel drijven, en dit v. 't it. mercato, lat. mercatus,
handel, vgl. marc/and) veld- of legerkramer, - kraamster, hij of zij, die in het
leger of de legerplaats de soldaten van ver
-versching
voorziet.

Markétte of marquette, f. fr. (it.
marchetta) maagdewas, eene schijf witgebleekt was

Markies, z. marquis.

Markomannen, pl. (lat. Marco^nanni, Marcomani, van 't oudhoogd. Marcaman,
Marachainan, V. marca, maracha, de grens)
d. i. mark- of grensmannen, markhewoners,
grensvolk: een oudd. volksstam tusschen den
Donau en Rijn, later in het tegenw. Bohemen.
Markus, z. Marcus.

Marlborough (spr. malb'roe, gew.
m a l b r o e k) een beroemd fr. volkslied op
den grooten eng. veldheer van dien naam
(gent. 1772), en de door geheel Europa
verbreide marschwijs van dat lied; een oude
contredans; eene kortharige, lichte stof met
kleine teekeningen ; N. H. een bengaalsche
aap, de woudgeest, leeuwestaart.
Marli of manly, n. fr., een licht,
eenigszins stijf weefsel van garen of zijde,
dat het gaas nabij komt; ook eene halfzijden stof (benoemd naar het dorp Marli-laMachine, waar zij het eerst werd vervaardigd).
Marmar-rgoe, pl., z. m a r a u g i e.
Marmeláde, f. fr. (port. marmeláda,
van marmélo, le kwee, v. het gr. melimélon, honigappel, omdat men de kweeën met
honig tot een dik sap inkookte) eene confituur van zeer gaar gekookte, bijna tot
brij gemaakte vruchten, een met suiker ver
vlakke bussen gegoten sap van-dikten
allerlei vruchten.
Marmer, n. lat. (marmor, n., p l . marmora; gr. máranaros, m., van marmaírein,
glinsteren, blinken) een fijne, vaste, harde
kalksteen, veelal met aderen en vlekken in
allerlei kleuren en voor schoone polijsting
geschikt -- marmerkronijk of arun;

delisch marmer (marmóra Arundeliána)
eene gr. tijdtafel, bevattende de kroniek van
Athenen, gegriffeld omtrent 263 jaren vóór
Chr. op eene marmerplaat, waarsch. op het
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eiland P a r o s gevonden, door den graaf
A rundel in 1627 aangekocht, sedert 1667
in het bezit der universiteit van Oxford,
daarom ook marmmmóra Oxoniensia geheeten;
— marmo state Brio, m. it., beeldhouwers marmer of marmer voor standbeelden, enz.,
weleer bet p a r i s c h marmer, van Paros, thans bet c a r r a r i s c h marmer, van

Carrara in Italië; —marmoreeren,
marmeren (lat. marmordre), met naar
marmer gelijkende vlekken of streepen voor
beschilderen of aanstrij--zien,marklug

ken ; — marmorátie (spr. t ts); f.
(later lat. marmoratto) de marmering; de
bekleeding met marmer.
Marmiton, m. fr. (van marmite, kook-,
veldketel) een keukenjongen, koksjongen;
iron. een keukenklouwer.
Marmoliet, m. (van m a r m e r) edele

serpentijnsteen.

marmor, 7narmnora, enz., z. ond. m a r m e r.
Marmot, f . fr. (it. mnarmótto, marmotta,
rnarmontána, ontstaan uit het lat. mus montanus, d. i. bergmuis) de bergrot, het mor
hoogste bergen van Azië en-meldir,op
Europa, inz. in Savove; ook een groote gebaarde aap met een langen staart, de meerkat ; fig. een leelijk, vuiJ vrouwspersoon ; een
klein grotesk beeldje ; een aardig. snaaksch
kind ; de brievetasch, liet brievekistje van
den brievebesteller.
Marmóze, f . (fr. marmose, sp. marmosa,
bet muisachtig buideldier in Z.Amerika.
Maráceo, m. een amer. snuiftabak uit
m a r y l a n d s c h e bladeren.
maróde, adj. hoogel. (vgl. het fr. maraud, z ald.; la maraude, de plundering,
die gewoonlijk door de achterblijvers [maraudeurs, lat. moratores] gepleegd wordt;
v. a. komt liet woord van zekeren graaf
Nl erode, die in den 30jarigen oorlog, een
regement uit allerlei slag van gemeen volk
had bijeen gebracht, dat zich door bedelen
en stroopen onderscheidde : van daar m e-

rode- of marodebroeders, in 't alg
voor achterblijvers, die zich van het leger
afscheiden ), afgemat, krachteloos, moede;
— marodeeren (fr. marauder), onder
voorwendsel van vermoeidheid achter blij
heimelijk plunderend rondzwerven -ven
onbeschoft bedelen en plunderen, heimelijk
op roof en plundering uitgaan, stroopen,
brandschatten, op m a n o d e gaan ; -- wa rodeur, in. een achterblijver, natrekker,
plunderaar, landlooper, een soldaat, die onder voorwendsel van vermoeidheid achter
blijft en heimelijk op roof en plundering
uitgaat, roofgeboefte.

Marokkijn, z. m a r o q u i n.

Maronieten of Maronánen, m.pl.,
eene naar haren stichter M a ro n zoo geheeten chr. secte bij den berg Libanon, die
het monotheïsmus beleed en zich in
de 12de eeuw met de Katholieken heeft
vereenigd ; zij maken eerre soort van militair gemeenebest uit, omtrent 150,000 zie é %7 +
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len sterk ; de paus veroorlooft, zegt men,
hunnen priesters het huwelijk.
Maron –neger, m. (fr. marron, verkort van 't sp. cirnarron, verwilderd, van
daar negró cimarron, een weggeloopen neger, die zich in de bergen ophoudt) ontvloden neger, boschneger; — maronage,
f. (spr. —náázj') de negervlucht of slaven
-ontlpig,z.Dmo
Maroquin, m. fr. (spr. marokèn; sp.
marroqui, it. marrochino), m a r o k k ij n, d.;
marokkaansch leder, ook elders saffian
genaamd, gekleurd bokke- of geiteleder, fijn
van nerf, met galnoten bereid, oorspr. uit
Marokko in Afrika ;—marokkijnpapier, n . papier, dat het marokkijnleder
nabootst.
Marótte, f. fr. (voor mnariotte, narrescepter met een' poppekop, v. Marion, Marietje, klein meisje ; vgl. marionette) een
stok met een grotesk figuurtje of zotskap
er op, zoo als de voorm. hofnarren die droegen ; zotheid, dwaze meening, gril ; iemands
lievelingsdwaasheid, zijn stokpaardje.
maroufleren (spr. ou =oe), fr. (marou fler, v. maroufle, eene soort van schilderslij m) Pict. oplijmen ; inz. eene schilderij
van hout op linnen overdragen.
Marque, f. fr. (spr. mark') mark, merk,
merkteeken, herinnerings- of herkenningsteeken. inz. bij het spel een rekenpenning;
-- marqueeren of markeeren, mer ken , teekenen ; stempelen, op- of aanschrijven ; bij het biljart de gespeelde punten afroepen of aanteekenen, den staat van het
spel bij eiken stoot aangeven; — marquánt, adj. (spr. markán), uitstekend, in
't oog vallend ; — marqueur, markeur, m. de oppasser bij het biljart, de
teller ; ook wel in rt alg. voor oppasser, bediende in logementen.
marqueteeren (spr. market—), fr.
marqueter, V. marquette, als verkiw. van
marque, z. aid.) vlekken, besprenkelen, bespikkelen ; — marqueterie, f. fr., ingelegd werk met gekleurd hout, waaruit men
gansche tafereelen samenstelt.
Marquette, z. markette.
Marqueur, z. ond . marque.
Marquis, m. fr. (spr. marki) markies, een adellijke titel in Frankrijk; --marchese (spr. markéze) in Italië, oorspr.
z. v. a. ma rk graaf (mid lat. marchensis, z.
V. a. marchio, v. 't oudd. marka, mark, vgl.
m a r k); — marquise, f . (spr. marhíéz')
de vrouw of dochter van eenen markies;
een linnen scherm ter wering van de zon
voor ramen en deuren ; inz. Mil.,-nestral
de linnen overdekking eener officierstent,
overtent; ook eene soort van groote, smakelijke peren ; — marquizaat, n. de
waardigheid en het gebied van een' markies, het markgraafschap.
Marránen, m. pl. (sp . marrános, v.
marrano, vervloekt, inden ban gedaan ; mid.lat. Marrani, Marani, Marrones) de gedoopte,
,

MARSEILLAISE.

maar heimelijk nog aan hunne godsdienst
getrouw gebleven Joden en Mooren in Spanje.
Marrónen, m . pl. (it. marróne, fr. marrons) naam van de groote, edele kastanjes;
— marrons, m. pl. fr., groote ronde
haarkrullen als vrouwetooi.
Marron-negers, z. m a r o n-negers.
marrubium, n. lat. Bot. de andoorn. eene
plant met kennelijken muskusgeur.
Mars, f. (eig. eene soort van korf ter
berging van waren, van daar m a r s k r am e r ; misschien van markt en het lat.
merx, koopwaar, oud-neder]. meers) eene
soort van houten ronde zoldering aan den
mast van groote schepen, de mastkorf.
Mars of Mayors, m. lat., gr. Are s,
m. Myth. de krijgsgod of god des oorlogs en
der veldslagen, een zoon van Jupiter en
Juno, oneig. de oorlog; een zoon van Mars,
een krijgsinan, soldaat, held; — ook eene der
planeten, de Ode in volgorde van de zon gerekend; Chem. het ijzer; -- martiaal (spr.
t=ts) adj. (lat. martidlis, tot Mars behoorende) krijgshaftig, strijdbaar, vurig, moedig; de martiale wet, de krijgswet, volgens welke oproerige lieden zonder proces
kunnen terecht gesteld worden ; — mar-

tialísmus, n. of martialiteit (spr.
ti tsi), nw.lat. de krijgshaftigheid, strijdbaarheid ; — Marsveld, ii. een groot
plein te Parijs, dat tot militaire oefeningen,
volksfeesten, wedrennen, enz. wordt gebruikt;
ook een groot veld te Rome, z. ca m p u s
martius.
Marsch, in. (van het fr. marche, f.) de
krijgs- of legeroptocht, de tocht of gang, de
dagreis, inz. van een' troep soldaten ; ook
een muziekstuk ter begeleiding van plechtige, inz. militaire optochten; — marsch!
(als uitroepingswoord) voorwaarts! voort!
weg! -- een geforceerde marsch, een
verhaaste, versnelde tocht, de versnelde pas;
— de marschlinie, marsch – orde,
de orde, in welke de schepen eener oorlogsvloot geplaatst worden ; — de marschroute (spr. roete), de reisweg, de richting,
die de tocht neemt ; — marcheeren (fr.
marcher, in 't alg. gaan, loopen, voortgaan)
regelmatig en afgemeten stappen ; te voet
gaan, reizen ; op soldatenwijs oprukken of
aftrekken ; opbreken, zich op weg begeven.
Marsehland (oudd . marsc, angels.
mersc, eng. marsh, fr. marais, oud-neder].
meersch, maarsch, verwant aan moer,
moeras), moerland, laag, vet, moerassig
land, gew. aan zee of aan groote rivieren
gelegen (het tegengest. van geest of
geestland.
Marschroede (hoogd. marschruthe),
eene lengtemaat te Hamburg = 14 hamb.
voeten of 4, o ^ u 8 5 meter.
Marseillaise, f. fr. (spr. mnarseljèz')
een patriotisch krijgslied, woorden en muziek van Rouget de 1'iile [1791] door
hem lied van het Rijnieger genoemd,
beginnende met de woorden : allons, enfants

MARSEN

---

la patrie, z. altons ; de marseillaansche fcnderalisten brachten bet in 1792 te Parijs,
en van daar de latere naam.
Marsen, in. p1., d. i. aan zee wonenden,
een oudd. volksstam aan den Nederrijn,
waarsch.tot de C h e r u s k e n behoorende; ook
een oud oorlogzuchtig volk in Midden•Italië.
Marsepein, z. m a r e i p e, i n.
Marsh (toestel van), m. (naar den
eng. scheikundige Marsh, gest. 1816, benoemd, een toestel on, bij chemisch en gerechtelijk onderzoek de allergeringste hoeveelheid arsenik te ontdekken.
Marsiliáne, f. waarsch. v. M Iarsiglia,
(I. i. Marseille) (een venetiaansch, van vovoren rond vaartuig, tot den kusthandel op
de Adriatische zee.
Marsupium, n. lat. (gr. marsypion,
marsipion, verklw. v. mársipos, buidel) de
beurs, geldbuidel; — marsupial, nw.lat.,
z. V. a. opossum; als adj. N. H.. eerren
buidel dragend, beursvormig ; — marsupialiteit, f. het voorzien-zijn van eenen
marsupiflóriseh, adj. met
buidel;
beursvortnige bloemen ; — marsupiet, m.
een versteend buideldier.
Marsas, in. 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. groote vazen of potten van geverniste aarde ter verzending, enz.
(naar M a r t a b a n in Pegu benoemd) .
Martelaar, m. (van het gr. martyr,
bloedgetuige, mártys, 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; ook dat gedeelte van eene
kerk, waar zich bet graf van een' martelaar bevindt ; — martyrologium, n.
gr. de geschiedenis der martelaren, bet martelaarsboek, eerre historie of optelling der
bloedgetuigen of geloofshelden.
Martéllos, m. pl. it. (lat. martulus,
marc flus, verkies. v. marcus, hamer) eig.
hamers, benaming der gewelfde ronde torens op de kusten van Sardinië en Corsica
tot wering der zeeroovers ; — martelláto,
Muz. gehamerd (eene bijzondere wijze van
den strijkstok te gebruiken).
Martha, vr.naam, syrisch (chald. márê,
heer) : de huisbestuurster, heerscheres in
huis; v. a. hebr. maid; de bedroefde.
martiaal, z. ond. Mars ; — Martiãnus, mansti., z. v. a. M a r t i n u s of
Maarten, ni. de moedige, de strijdbare ',van
Mars).
Martingaleur, m. fr. bij het pharaospel een speler, die den inzet, het zij de kaart
gewonnen of verloren hebbe, verdubbelt, wel
verdubbeling den naam draagt van mar--ke
tingale, d. i. eig. de springriem van het paard.
Martinísmu.s, n. de geheime, mystieke
—
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en zeer duistere leer van zekere I 1 l u m i
als de V rijmetselaars, in l o g e s-nate,di
bijeen kwamen. Zij maakten 2 secten uit,
die men doorgaans met elkander verwart:
de eenen waren volgelingen van een' Por
anderen van een'-tugesMarinz,d
Franschman Louis Claude de St. Martin, gest. 18 0 3 ; de laatsten gaven voor,
omgang met de engelen en de zielen der
afgescheidenen te hebben ; — Martinis—
ten, in. pl. de aanhangers dezer secten.
Martyrium, martyrologium, z.
ond. martelaar.
Marum, n. lat., ook marum verum
(gr. ?náron) het amberkruid, mastikkruid,
ook kattekruid, een zeer scherp, maar wel
gewas, waarop de katten bijzonder-rieknd
gesteld zijn en dat baar bedwelmt.
Maryland, m. eng. eerre bekende ta
uit de gelijknamige landstreek der-baksort
Vereenigde Staten.
Mas, mase, of eng. mace (spr. mees;
maleisch más of amas, eig. goud) eene rekenmunt in Siam
116 tail of omtrent
35 ct. ; Bene chineesche rekenmunt =
10 c a n d o r i n s of omtrent 40 centen ; zij
wordt ook t s j o e n genoemd.
Maseagnine, f. (naar den ital. ontleed- en scheikundige M a s c a g n i, gest.
1815) zwavelzuur loogzoui, dat in Italië
als vulkanisch product en ook in eenige
lagunen voorkomt.
Mascarets, m. pl. eeiie soort v. wollen stoffen niet ingeweven atlasachtige figuren , gelijkende naar satijn.
Mascaron, m. fr. (spr. —rón ; van 't
it. mmimascaróne, mascheróne, een groot en leelijk masker, z. ald.) Arch. een apengezicht,
groteske kop aan deuren, ramen en inz. aan
fonteinen.
Masearpóni, m. pl. Bene soort v. ital.
roomkazen uit Lombardije.
Maschále, f. gr. (maschálë) Anat. de
okselholte; —masehalíster, m. de tweede
halswervel ; ook schoudergordel rij paarden;
— maschalóneus, nl. de zwelling der
okselklieren.
Masch Allah (waarsch. de gebruikelij ke arab. zegswijze má sjd Allah, d.i. wat God
wil) werk Gods, de turksche naam van den
opium.
Masc®chi, in. pl. (spr. —kókki) Bene
soort van gebloemde katoenen stof in Oostenrijk.
Masculïnum, ii . afgek. masc. of at.,
lat. (v. masculinus, a, um, van 't mannelijk
geslacht, v. masculus, mannelijk, verklw. v.
mus, man) het mannelijke (geslacht); Gram.
een woord van het mannelijke geslacht , —
pi. masculïna, z. genus.
Mase, z. m a s.
Masegno, m. it. (spr. -sénjo) witte
kalksteen v. Verona tot bestrating.
Masil of massil, n. een adellijke boer
in Moldavië en Wallachje, de laagste klasse
des adels.

=
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MASKER

---

Masker, n., fr. masque, m. (mid.
lat. n asca, mascara, it. máschera, sp. máscara, dat afgeleid wordt van 't arab. mascharah, d. i. spot, bespotting, ens., van sa-

chira, belagchen, bespotten ; v. a. is het lat.
masca ontstaan uit het gr. baska, bashánion,

d. 1. leelijke figuur als toovermiddel, schrik
een onke.daar taakend hol gelaat van-beld)
bordpapier, pleister, enz., een nagemaakt
menschengezicht, eene mom, een momaangezicht, gem. mombakkes ; een vermomd
persoon ; eer; n staande karakterrol in blij
een valsche schijn, voorwend--speln;oig.
sel, dekmantel, uitvlucht, veinzerij , list,
doekje voor 't bloeden ; — en masque (spr.
an —), in maskers, gemaskerd, vermomd, b.
V. bal en -masque, z. v. a. gemaskerd
bal ; — maskerade, f. (fr. mascarade,
it. mascheráta, v. mascheráre, maskeren) een
markerdans, mommedans, eene danspartij
of verlustiging van vermomde personen ; —
zich maskeren (fr. se masquer), zich ver
onkenbaar maken, verkleeden ; —-moen,
gemaskerd, vermomd —maskeeren,
bedekken, het uitzicht benemen ; maken, dat
men iets niet ziet; — gemaskeerd, bedekt,
verborgen, onzichtbaar — maskeraap,
z. choras.
Maslach of matslae, m. eene soort
van opium-drank, dien de Turken van Constantinopel gebruiken.
Maslasch, m. hong. (máslás) de 2de wijn
der in de zon gedroogde t o k a y e r-druiven.
Masólen, m. pl. naam eener croatische
grens-militie, die zich steeds gereed moest
houden om te veld te trekken.
Masoreten, m. pl. oudjoodsche geleerden of rabbijnen, die, om alle vervalsching
te voorkomen, eene verzameling maakten
van kritische en ophelderende aanmerkingen
over den hebr. bijbel, welke den naam
draagt van mast ra (rabb. massorah of
massóreth, d. i. overlevering, van nn-dsar,
overleveren ; van daar de m a s o r e t e ntekst, z. galmud.
Masque, masquerade, enz., z. m a sk e r.
Massa, m. in de negertaal : heer, meester.
massa, lat., masse, fr. f. de menigte,
hoop; klomp of klont ; stof, deeg; het geheel eens ligchaams, in zoo verre het als
uit gelijksoortige deelen samengesteld (dus
meer mechanisch dan chemisch) wordt beschouwd (onderscheiden van s u b s ta n t i e);
eene verzameling van allerlei dingen, die als
ware 't een ligchaam uitmaken, een zwaar
en dicht ligchaam ; de inzet bij kansspelen;
masse, fr. (provene. massa, it. manza) een
groote hamer der beeldhouwers; bij het
biljart : de schop voor te ver liggende ballen ; bet dikke einde der gewone queue ;
— massa bonórum, de gezamentlijke goederen ; — massa concdrsus, het gezamentlijke
vermogen van een' schuldenaar, dat onder
zijne schuldeischers kan verdeeld worden, de
Concoursmassa; —massa hereditátis, de
,

;

;
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gansche nalatenschap des erflaters; — en
masse, fr. (spr. an mass') of i n m a s s a o ps t a a n, zich vereenigd, gezamenlijk, met
gansche troepen verzetten ; — massief,
adj. (fr. iizassif), van gebouwen : uit enkel
muurwerk bestaande, van steen, tegen brand
of vuur bestand ; vast, stevig ; van metalen:
dicht, vol, wichtig, zwaar, gedegen, niet hol;
oneig. grof, plomp, ruw, onbehouwen ; —
massiviteit, f. barb lat. (fr. massiveté)
de vastheid, vuurbestendigheid ; grofheid,
plompheid.
Massacre, n. fr. (van 't mid lat. mazacriuni, van daar 't ital. mazzare, dooden,
doodslaan) onbarmhartige vermoording, gruwelmoord, nedersabeling, - nederhouwing,
bloedbad; — massacreeren (fr. massa crer), afmaken , nederhouwen, ombrengen,
een bloedbad aanrichten.
massage, z. massecren.
Massali.ers, m. pl. leden eener chr.
eeuw opkwam, alle-sect,dinO
uiterlijke eeredienst verwierp, en zich in
eenzame oorden geheel aan het gebed wijdde ;
zij heeten ook enchieten en enthousiasten.
masseeren, fr. (masser, ]at. mass ire,
gr. mnássein) het ligchaam na het bad op
eene oostersche wijze, die massage (spr.
--sáázj') heet, wrijven, drukken, kneden,
enz. ; wie dit verricht heet masseur.
Massel, joodsch (rabbijnscb massál, afgeleid van nasal, vloeijen, afdalen, inz. van
den hemel ; van daar : invloed des hemels
of der gesternten) geluk, lot.
Masséma, n. of massésis, f. gr.
(van massdsthai of masizsthai, kaauwen) het
kaauwen, eten ; — massëter (scil. masculus), Anat. de kaauwspier; -- massetãriseh, adj. tot de kaauwspier behoorende,
haar betreffende.
Massette, f. fr. (verklw. v. masse, z.
aid.) de handhamer; ook z. v. a. to a z e t t e.
Massia, z. mayon.
Massicot, n. fr. (spr. —kó) loodgeel,
loodglit, loodasch, een geel eerste lood- oxyde,
ter bereiding van de menie of het róode
loodoxyde.
massief, z. ond. massa.
Massil, z. mash.
massoleeren, fr. (-massaler) met eene
knods (niassue, oudport. massua, massuca, vgl.
masse, groote hamer) doodslaan, eene weleer in Italië en Spanje gebruikelijke doodstraf.
Massorah, massorêth, z. m a s o r a
onder masareten.
Mastalgie, f. gr. (van niastós, borst,
inz. de vrouweborst) Med. pijn in de borsten ; -- mastatrophie, f. de uittering
der vrouweborsten; - mastitis, f. ant
steking der borsten, mammen ; — mastocarcinoma, n. (vgl. carcinoma) de
borstkanker; — mastodes of mastordes, borst-, tepel- of mamvormig, vgl. kon i s ch ; -- mastodon, n. eene ondergegane diersoort der voorwereld ; — masto-
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MAS'TELLO -dynie, f. Med. pijn in de borsten ; -mastónkus, m. eene zwelling der lepels
van de vrouveborst ; — mastorrhagie,
f. sterke bloeding uit de vrouweborsten ;
-- mastozo®líth, Min. eene zoogdier
— mastozóon, n. een zoog -verstnig
dier -- mastozo®logie, f. de leer, de
beschrijving der zoogdieren.
Mastéllo, m., p1. mastélli, it. eene
tobbe, kuip; eene inhoudsmaat : te Rome
liter.
82, te Venetië
6
Master, ni. eng. (uit het lat. magister
ontstaan), 1) (uitgespr. in a s t e r) meester,
Heer, leermeester; als titel der toespraak
vóór den voornaam van niet volwassen zonen, inz. in den mond der dienstboden ; —
m-aster o f arts, z. V. a. magister (z. ald.) ;
2) afgek. lt1r. (uitgespr. mister) heer, mijnher, vóór mannelijke persoonsnamen ; pl.
afgek. Messrs. (voor 't fr. Messieurs, uitgespr.
;

-

;

=

mesj oers) .
Masticátie (spr. tie tsie) f. lat. (masticatio, van masticdre, kaauwen) de kaauwing, het kaauwen — mastieatorium,
n. nw.lat. kaauwmiddel; pl masticatoria, geneesmiddelen, die gekaauwd worden;
— mastigadour, m. fr. (spr. ----dóér)
;

Bene soort van paardebit, een mondstuk uit
kogeltjes en ringen bestaande, om het paard
te doen schuimen, een kaauwgebit.
Mastik, m. (van 't gr. mastiché, van
masásthai, kaauwen, dewijl men bet om zijne
welriekendheid kaauwde ; fr. mastic, it. másti,ce) een bleekgeel, welriekend hars van den
m a st i k b o o m (pistacia lentismus, L.), inz.
op het eiland Candia, enz. ; ook eene soort
van kleefdeeg, steenlijm bij de beeldhouwers;
-- mastíkkruid, z. v. a. m a rum.

Mastitis, mastoeareinóma, mastódes, mastodon, enz., z ond. m astalgie.

masturbeeren, z. v. a. m a n u s t up r e e re n — mastupratie, ook masturbatie, f., z. v. a. m a n u s t u p r a t i e.
Masulipatnam, n. zeer fijn indisch
katoen, naar de engelsch-hindostansclie stad
M a su 1 i p a tam.
Masu.rka of masu.rek, f. (poolsch
mazurek, russ. mazurka, naar de M a s ure n, de bewoners van liet voorm. hertogdom Masovië) een poolsche nationale dans
in Q maat ; — masurisch, masurkisch, adj. tot dien dans behoorende, daar
-med
overeenstemmende.
Mdsz, n. hoogd., Bene vochtmaat in
Duitschland en Zwitserland, van verschillende grootte : te Augsburg 1, i 7 7 liter,
te Weenen 1, 5 (de 4 0 doen een'
eimer, emmer); te Bronswijk 1,8699,
in Hessen = 21 in Gotha 0 , 9 o 9 f, in
Mannheim = 1,99k, te Meininoen
2 O,888, in Wurtemberg (hellaich-masz),
1,837, te Bern 1,6 7 1, te Zurich
1,6 4 2, In de concordeerende cantons omtrent 1,5 liter; ook op sommige plaatsen eene maat voor droge waren : te Frei;

burg `
30,1577

15,908,

te Aken (oude maat)
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Mäszli, maszling, m. eene inhoudsmaat voor droge waren te Zurich — X14
m U t t (z. ald.)
Mat 1), m. fr. (spr. áná) de mast, mastboom ; — rondt de cocagne, z. c o c a g n a.
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), eene voorm. vierkante zilvermunt
in Spanje, spaansche mat of matte,
iets minder dan 2 gl.
Matabis, pl. oostindische zijden stoffen,
met zilverdraad doorweven.
Matador, m. sp. (van ?natar lat.
mactare, slachten, dooden, mactdtor, dooder,
eig. een doodslager, stierdooder, bij, die in
stierengevechten het dier moet dooden ; oneig. een hooge troef in het kaartspel, hoofdtroef, P. v. spadille, manille en basla
zijn de (3 eerste) matadors; ook een aan
gewichtig man, iemand van rijk -zienljk,
invloed, enz. ; -- faux-matadors,-dom,
m. pl. (spr. /o—) in het omberspel de troeven, die van m a n i 11 e af op elkan +ier volgen.
Matteologie, f fr. (van mátaios, a,
on, ijdel, nietig) onnutte praat, gesnap; —
mat2eonomatologie, de dorre hovennatuurkunde der oude scholastieken ; —
mat2eopc ie, f. vruchteloos, ijdel doen of
pogen ; -- matceoponie, f. vergeefsche
moeite of arbeid; — matteosophie, f.
ijdele, nietsbeduidende wijsheid; — mat2eoteehnie, f. vergeefsche, verloren kunst.
Mátalan, oostind., eene soort van kleine
fluit, waarmede de dans der Bajaderen begeleid wordt.
Matamata, f. de suriaamsche schildpad.
Matamóre, m. fr. (eig. een personaadje
uit de spaansche blijspelen, die zich beroemt
op zijne heldendaden tegen de Mooren); een
pogcher, snoever; schuimlooper, tafellikker ;
een onderaardsche kerker ter opsluiting van
de slaven des nachts.
Matassin, m. fr. (spr. —sèn; van het
sp. mnataclijn) een kromme-sprongen maker,
potsemaker ; --- pl. een; mommedans, een dans van vermomde, als hans
dansers met houten zwaar--worstengkld
den, enz. ; — matassináden, f. pl. potsen, malle kuren, zotte gebaren.
Matatan, m. de groote trommel der
Indianen en Negers
Matchi, in. een aap yan het geslacht
der s a p a j o e s;— matchi—mantioe,
ind. Myth. een booze geest.
Mate of matenita, m. sp. eene soort van
thee, een geliefde drank der Z. Amerikanen.
Matelot, m. fr. (spr. mat'ló; waarsch.
voor materot, materos, V. 't lat. mattar)us,
iemand, die op eene mat (in eene hangmat)
slaapt, v. matta, mat, hangmat; V. a. minder goed van het nederl. maat, makker)
een matroos , zeeman ; een jongenskleed ,
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waarbij broek en buis vereenigd zijn ; —
matelote, f. matrozekool, matrozesoep,
eene spijs van tot ragout gekookte visch
met zout, peper, uije, wijn, enz. ; ook een
matrozedans; — á la matelote, op matrozen wijs, zeemansachtig.
Matenita, z. mate.
Mater, f. (pl. matres) lat., eig. moeder;
(van eene kerk) de moederkerk, in tegenst.
met f i 1 i a a 1-k e r k; Chem. het zilver ; ook
de moerschroef ; — alma mater, eerwaardige moeder, als eerenaam voor hoogescholen ; — mater dolorósa, de moeder der smarten, een beeld der neergebogen moeder des
gekruisigden Jezus' ; — mater dure, z. Jura
mater; — mater familias, eene huismoeder;
— mater pia, Med. het dunne hersenvlies;
— matres lectidnis, pl eig. leesmoeders;
leesmiddelen, ingelaschte hebreeuwsche letters ; — matérn, adj. (lat. matérnus, a,
um), moederlijk ; — matérna, n. pl. Jur.
moederlijk erfdeel ; — matérne, z. v. a.
matrijs ; — materniteit, f. nw.lat.,
het moederschap, de moederlijke waardigheid, moederstaat ; — het materniteitsprincipe, Jur. de grondstelling, dat een
buten echt geteeld kind door de moeder
moet onderhouden worden ; — maternizeeren, barb. lat. (fr. materniser) naar de
moeder aarden ; moederlijk handelen.
Materie, f. lat. (materia) de ligchamelijke stof, grondstof, stof, inz. in tegenst.
met den vorm; inhoud, onderwerp, stof,
b. V. eener redevoering ; ook de etter ; —
materia chirurgica, f. de leer van de
geneesmiddelen der wondheelkunde; — materia medica, f. de artsenijleer of - kunde,
kennis der geneesmiddelen en hunner werkingen ; — materia morbi, of m. peccans, de
ziektestof ; — materiaal (lat. materii lis,
e), of materieel (fr. matériel) adj. lig
stoffelijk; stofbevattend; de stof-chamelijk,
eener zaak betreffende; wezentlijk, gewichtig, zakelijk, stoffelijk (in tegenst. met formeel); ook plomp, grof; ligchamelijk, zin
spiritueel, ide--nel(jkitgs.m
aal); materiëele interesten, zakelijke,
wezentlijke of ook ligchamelijke, het zinnelijk aanzijn betreffende belangen, voordeelen;
— het materiaal, materieel, pl. de
materialen, de ruwe stof tot eenig werk,
de bestanddeélen, de te bearbeiden stof; het
geschut; in samensi. b. v. hou w-m a t e r i a1 e n, bouwstoffen, bouwbehoeften, de noodige
voorwerpen om te bouwen ; s c h r ij f-m a teHalen; schrijfbehoeften, enz. ;— materiaal –rijk, z. v. a. mineraal-rijk; —
materiaal–waren, ruwe waren uit het
planten- en delfstoffen-rijk ; — materialíst, m. nw.lat., wie in zulke waren handel drijft, een specerijhandelaar, kruidenier;
in de wijsbegeerte : een loochenaar, bestrijder van 's menschen geest, ziel of gemoed,
een stofbelijder, stofleeraar; -- materialíSmus, n. de stofleer, geestloochening,
de leer van het niet-bestaan van enkelvou-
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dige wezens, de aankleving van de stelling
»alles wat bestaat is stof", het loochenen van de onligchainelijke natuur der
ziel ; — materializeeren, als stoffelijk
aannemen, beschouwen of onderstellen, ver
— materialiteit, f. lig -ligcharnejk;
stof olijkheid, de eigenschap-chamelijkd,
der stof ; het bestaan uit louter stof; — materialiter, adv. stoflijk ; zakelijk, wezentljk,
volgens aard. wezen of inhoud (in tegenst.
met formaliter.

matern, materna, materniteit,
z. mater.

Mathéma, n. gr. (van mathUn, manthánein, leeren, beoefenen) eig. het geleerde,
de kennis, wetenschap; eene leerstelling, inz.
uit de wiskunde ; — mathematika (gr.
mathematiké, scil. téchné, kunst, v. inathématikós é, ón, tot de wetenschap, inz. tot
de wiskunde behoorende, v. mdthéma, het
geleerde, enz., pl. matMmata, de getallen
meetkunde, of de wiskunde) of-lern
mathesis, f. eig. de wetenschap bij uit
grootheden, van-nemdhi,lrvae
de ruimte- en getallen -grootheden, de stel
meetkunde, de wiskunde, de naauw--kunde,
keurige wetenschappe n (fr. sciences exactes);
— mathematicus, in. een wiskunstige,
wistkilnstenaar, meetkundige : — mathematisch, adj. tot de leer der grootheden
behoorende, wiskunstig, meetkunstig; onomstootelijk, zeker, uitgemaakt, onwedersprekelijk; mathematische geographie,
de wiskundige aardsbeschrij ving (vgl. g e og r a p h i e) ; — mathesis applicáta, f. de
toegepaste wiskunde, die de leer der zuivere mathesis op bijzondere voorwerpen toepast en te gelijk hunne andere eigenschappen in aanmerking neemt; mathësis
pura, de zuivere wiskunde, die de groot
zich zelven beschouwt, zonder de-hednop
andere eigenschappen der stof in aanmerking te nemen ; -- mathêsis intensórum, de
wetenschap der afmetingen van onligchalijke zaken, b. v. deugd, waarheid. enz.;
— mathesiologie, f. de wetenschapsleer, de wetenschap des onderrichts.
Mathilda, f. vr.naam. (oudd. Machthilt,
Mechthild, oudhoogd. Mahthilda, v. maht,
macht, en hilta, hiltja, strijd, kamp) de
machtige strijdster, krijgsheldin, heldin.
Mathurinen, z. Trinitariërs.
Matin, m. fr. (spr. —tèn),1) (provene.
matt, it. mattíno, van 't lat. matutfnum,
scil. tempus, de ochtendtijd) eig. de morgen,
ochtend; een morgenrok, wijde ochtendmantel; 2) (fr. mdtin, provenc. en sp. mastin,
it. mastino, eig. huishond, huisgenoot), een
herders- of slagershond ; als scheldwoord:
lummel, leelijkert; — matinee, f. eig.
de morgentijd, de voormiddag; eene morgenbijeenkomst, een voormiddaggezelschap; matinee musicale, muziekpartij in den voormiddag; — matines, pl. fr. (spr. matién' ;
van het lat. matutinae, scil. horae, de eerste
uren van den dag), bij de R. Kath. de
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MATRAS
vroegmetten, metten ;

— matines franeaises

(spr. — fransèz'), eig. fransche metten, de
moord van den St.-Bartholomeus- nacht, 2 4
Augustus 1 .5 72.
Matras, f. (mid.lat. matratYum, mala
it. materasso, materassa,-ratum,i
oudfr. materas, nw.fr. matelas, sp. almadraque , provene. almatrac, V. 't arab. mathrak,
eene plaats, waarheen iets geworpen wordt,
V. tharaha, heenwerpen) een met haar, zeegras en dgl. volgestopt en doornaaid onderbed,
een haarbed, baarpeluw ; — matras, m. fr.
(spr. matrá) Chem. eerie destilleerkolf.
matres lectiónis, z. ond. mater ; — matricida, m. een moedermoorder — matrieidium, n. een moedermoord.
Matrice, f. fr., z. ond. matrix.
matric cla, I. lat. (verklw. van matrix),
boogd. matrikel, n., fr. matricule,
I. een inschrijfboek, naamlijst, naamrol, register van de leden, waaruit een genoot
sociëteit, enz. bestaat; het be--schap,en
wijs van inschrijving op hoogescholen ; ook
de lijst der inkomsten van eene geestelijke
of wereldlijke bediening.
Matrijs, z. oud, matrix.
Matrimonium, n. lat. (v. mater, moeder) de echt, het huwelijk, de echtestaat,
het huwelijksleven ; — matrimonium ad
morganaticam, z. morganatica; matrimonium claudicans, een onvolkomen (eig.
hinkend) huwelijk; m. conscientiae, bet gewetenshuwelijk, z. mariage de conscience
m. illegitimum, een onwettig huwelijk ; m.
;

instauri tum, hersteld huwelijk; in. legitmum, een wettig huwelijk ; m. levirdtus, z.
1eviraats- huwelijk; m. puta(tvum, eer,
vermeend huwelijk ; m. ratum, de ware kerkelijke echt ; — matrimoniaal, adj. (later lat. matrimoni? lis, e), wat tot bet huwelijk behoort ; — matrimonialiën, n.
pl. huwelijkszaken.

matrizeeren, barb.lat., naar de moe
aarden; vgl mater.

-der

matrix, f. lat. (van mater) de moeder,
bet moederdier, wijfje; de baarmoeder; de
stam, oorsprong, bron., oorzaak ; — matrijs, I. (van 't fr. matrice) metaalmoeder,
gietmoeder, bij lettergieters de koperen vormen, die door bet inslaan van de patrijs
of den stempel ontstaan is en waarin daar
drukletters worden afgegoten ; ook-nade
de muntstempel bij het muntwezen ; de
moedermaat, het moedergewicht, de proefof ijkmaat, het proef- of ijkgewicht, de legger of slaper, gerechtelijke hoofd- of modelmaat en - gewicht voor alle anderen, standaard ; ook de moërschroef.
Matrologium, n. nw.lat., het stads boek, gemeenteboek, wijkregister.
Matrone, f. lat. (matróna, van mater,
moeder) Bene vrouw en moeder, inz. eene
aanzienlijke, eerwaardige, deftige, bedaagde
vrouw; eene vroedvrouw; ook iron. eene

hoerewaardin ; -- matronalia of matronal ën, n. pi. een oud-rom. feest, door

de matronen op den 1 sten of de kalen den van Maart gevierd ; — matronizee
ren, nw.lat. , tot eene matrone maken,
eerbaar, deftig, ook lijvig, gezet maken.

Matroos, m. (deensch en zw. matros,
hoogd. matrose, fr. matelot, voor materos,
materot, z. m a t e 1 o t; volgens Bilderdijk van
't it. materassa, fr matelas, matras, hangmat)
een zeeman, die onder de bevelen van den
kapitein en de stuurlieden het scheepswerk
doet, de manoeuvres helpt verrichten.
Matruélis, m. lat. (scil. frater, broeder; V. mater, moeder) een moederbroeders
pl. matruëles, moederbroederskin--zon;
deren, verwanten van moederszijde.
Mattaro, m. gewichtseenheid te Tripoli,
- l,31 kilo.
matteeren, (it. mattare, fr. materl
mat, dof maken, ongepolijst laten ; witkoken
(het zilver).
Matthteus en Matthias, hebr. (Matthai, van ndthan, geven) mansn.: een geschonkene, eene gave Gods ; -- matthiër,
m. ' hoogd., een halve m a r i ë n-g r o s c hen
(oorspr. in Goslar gemunt, met bet beeld
van den heiligen Matthias).
maturesceeren, lat. (maturescére) rijp
— matureeren, lat.
(maturiire, van maturus, a, um, rijp) rijp

worden , rijpen ;

maken, tot rijpheid brengen ; bespoedigen,
bevorderen ; -- maturantia (spr. ti=tsi)
pl. Med. middelen, die de ettering, rijpwording begunstigen — maturátie (spr.
tie=tsie) f. de bespoediging; het rijp worden, de rijping; de ettering — maturatief, adj. rijpheid bewerkend of bevorderend;
-- maturiteit, I. (lat. maturitas) de
rijpheid. volwassenheid.
matutine, f. lat. (matutina, scil. hora,
van matutinus, a um, vroeg, wat in den
vroegen ochtend geschiedt) de vroegmis in
de r. kath. Kerk, vroegmetten ; -- matutinaal, adj. (later lat. matutiniilis) vroeg,
's morgens vroeg, tot den vroegen ochtend
;

;

behoorende.

Maubois, m. fr. (spr. moboá) eene lyoneesche stof voor mansrokken.
Maund, n. een gewicht in Moka, omtrent = 1 kilo; in Oost-Indië van 12 tot
40 kilo.
Maune, f. een gewicht in de landen
van den mogol, ongeveer 2t kilo.
Maurelle, lakmoes -kroton, z. v. a. croton tiinctorium, z. k r o t o n.
Mauritanië, f lat. (Mauritania) het
land der M o o r e n , in de oudheid dus geheeten ; — Mauritius, en daarvan Maurits, man sn.: de moorsche, donkerkleurige.
Mausjel, m. joodsch (hebr. mosjêl, deel
masjal, heerscben) de heerscher,-wordvan
beer; gem. scheldwoord voor eersen Jood
(in deze toepassing waarsch. een verklw.
van Mosje/i, Mozes); — mausjelen, gem.
joodsch spreken.
Mausoléum, n. lat. (van 't gr. Mausóleion) een prachtig grafteeken of praalgraf,
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eeretombe, vorstelijk pronkgraf, gelijk de
koningin A r t e m i si a ter eere van haren
overleden gemaal Man s I u s, koning van
Karië, in hare hoofdstad Halikarnassus omstreeks 350 jaren vóór Chr. liet oprichten.
maussade, adj fr. (spr. mossaad'; naar
men wil van mal en 't oudfr. sale = lat.
sapidus. smakelijk, wijs) laf, smakeloos; morsig, slordig, ongeschikt, lomp ; knorrig, gemelijk ; — maussaderie, f. gemelijk beid, onaangename manieren.

Mauvais - plaisant, m. fr. (spr. mowè plèzán; v. mmmauvais, slecht, provene. malvals, it. malvagio, en v. pla-isant, grappig;
grappemaker) een laffe, zotte of onbelamelijke grappemaker.

Mayors, z. Mars.
Max, mansn., verkort. van M a x i m i 1 ia a n ; — max d'or, een beyersch goud
beeld van Maximiliaan = 7-stukmeh
g1. 57 2 ct. ; men heeft ook dubbele.
Maxíllen, f. pl lat. (maxillae, v. den
sing. maxilla) (ie kinnebakken, kaken , —

maxillair, adj. (maxilli ris) de kinnebak
betreffende of daartoe behoorende.

-ken

Maxima, z. ond. maximes.

Maxime, f. fr. (van 't lat. maxima,
scil. regula, 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, mansn.: afgeleid van

het lat. maxgmus, de grootste, allergrootste,
of uit Maximus }Emilih.nus samengetrokken.

Maximinianísten, m

pl. eene dona-

tistische secce, door M a xi m i nib n u s priester te Carthago, omtrent het einde der Ode
eeuw gesticht.

maximus, a, um, lat. (superl. van magnus,
groot) de of het grootste , allergrootste ,
hoogste, enz.; — maximum, n. lat. het
grootste, hoogste, de grootste hoeveelheid ;
de hoogste prijs, hoogste verkoopprijs, het
hoogste getal ; — maxima, f. Muz. de
grootste of langste noot van acht geheele
maten, in oude muziekstukken; -- maximeeren, nw.lat. op het hoogste drijven
of doen stijgen, h. v. koopwaren.
Maya, f. sp. (spr. maja) de meikoningin, een jong meisje, dat op zon- en feest
Mei opgesierd en op eene soort-dageni
van troon, in de straten opgericht, wordt
gezet, omgeven van vele meisjes, die den
voorbijaaanden eene gift vragen, om zich gemeenschappelijk te vermaken ; — Mayo,
m. een galant beertje; pronkertje, modegek;
te Lissabon eene graanmaat 15 f a n e gas.

Mayon, m . eene zilvermunt in Siam =

ticalof 24 et, verdeeld in .1 massias;
ook eene cbineesehe munt
22 ct.
Mayonnaise, f. fr. (spr. 7najonèz')
eene soort van salade van koud gevogelte
of visel!.

Mayor, ni. eng. (spr. aaéjur; v. 't lat.
major, de grootere; vgl. m a i re) de burgemeester (vgl. L o r d- nl a y o r) ; — mayoral, m. sp. de eerste herder bij eene merino -kudde ; de opziener eenei meijerij of
pachthoeve; z. v. a. conducteur; —
mayordómo, i n. sp. ( lat . m a j o r
d o m u s, z. ald.) de huishofmeester, beheerder van een goed, oppertoeziener.
-

—

Mays, z. mais.

Mazaganboon, f. de meiboon, eene
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.
Matzen, joodsch (van 't hebr. mmïazzcïh,
iets zoets of ongezuurds, gew. pl. mazzGth)
ongezuurde paaschkoek, paaschbrood.
Mazzo, m it. (sp. maze) een bundel,
pak ; in Constantinopel : iO stuks, van waren gebruikt.
rné- -, mes---, fr. voorlettergreep (outs t .
uit het lat.. minus, minder) mis-, on-, wan-,
ver-; zie b. v. meconipte, mdcon tent,
mé;arde, mesalliance.
mee gratia, lat. mijnentwege, mijnenthalve, mij ten gevalle; -- inea memoria, z.
ond. memoria.
meatus, m. lat. ( van medre, gaan) de
gang ; in. auditorgus, (te gehoorgang.
me Castor ! me Herc cle ! (of me 1lercle !)
lat. bij Castor! bij Hercules! uitroepingen
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 heipe mij Caslor, Hercules.
Meehanek , f. Bot. wilde indische

rhabarber.

Mechanceté,

z. ond. m e e h a n t.

Mechanica, mechaniek, f. (gr. méchanikê, scil. téchné van mgchanP, hulpmid
werktuig) de wetenschap van de wet--del,
ten, krachten en hulpmiddelen, die de beweging der ligchamen betreffen, de bewegingsleer, welker bijzondere deelen zijn
statika, hyd rostatik a, dy namika,
h y d ra u 1 i k a, enz. ; de werktuigkunde, de
leer der machines; ook de inrichting, samenstelling, bouw van eene machine, enz.
— mechanicus, m. een werktuigkundige,

een vervaardiger

van machines, in-

strumenten ; ook handwerksman ; — mechanisch, adj. (gr. mechanikós, é, ón),
werktuigkunstig, werktuigelijk, handwerksmatig; vlug, vlot, tot gewoonte geworden,
als van zelf, zonder nadenken, b. v. iets
mechanisch verrichten; — mechanische
wetenschappen, de verschillende deelen
of afzonderlijke wetenschappen der m ec h anika (z. ald.); — mechanische kun
handkunsten; — mechanische-sten,

MEGIIANT

-

MEDIA.

6611

ner, liefhebber, verzamelaar van gedenkmachten, de bewegende krachten, de 6
penningen; -- medaillon, n. (spr. mede eenvoudige werktuigen, tot welke alle andere teruggebracht kunnen worden : de hefljón) groote gedenkpenning ; inz. een langboom, rol, het windas, hellend vlak, de wig werpig rond lijstje, ring of krans, om schil derstukjes, portretten, naamcijfers, enz. in
en schroef ; — meehanísmus, n. nw.
te plaatsen en als halssieraad der dames te
lat. de inwendige inrichting of kunstige
samenstelling van een werktuig, het drijf- dienen ; dat schilderstukje, portret, enz. zelf;
werk, de bewerktuiging; — meehano— en médaillon (spr. an--), in den vorm
graaph, m. een werktuig om te leeren van eenen gedenkpenning.
schrijven zonder pen ; --- meehanograMede, f. (oudd. metu, eng. mead; vgl.
phïe, f. de kunst om zich daarvan te be- het slay. med, honig, sanskrit mad/we, zoet,
dienen ; de werktuigelijke schilderkunst ; ---honig) honigwater, honigdrank, meêdrank.
meehanologïe, f. de leer der machines
Medea, f. gr. (Médeia) Myth. de doch of kunstwerktuigen ; — meehanurgïe,
ter van koning -EEétes te Kolchis, wegens
f. de werktuigmakerskunst; ook dat gedeelte
hare schoonheid, tooverkunct en wreedheid
der wondheelkunst, dat de werktuigelijke
vermaard ; zij wreekte de ontrouw van hahulpverleening betreft — meehanurg, ren gemaal Jason door het vermoorden
m. een instrumentmaker, werktuigmaker.
harer eigene kinderen.
meehant, adj. fr. (spr. mesján) slecht,
3V.Iédea, n. gr. de geslachtsdoelen.
ondeugend, laag, gemeen, boosaardig, schanmedésimo tempo en reed. mode, it. (medelijk, schelmsch, moedwillig; als subst. een
fr. méme, oudfr. mesme, meisme,
desimo
deugniet, schalk, slimme gast ; — meprovene. medesme, smetessme, v. 't mtd.lat.
chaneete, f. (spr. niesjans'té) de boosheid, metissimus, inetipsissimus, semetipsissimus, de
boosaardigheid, laagheid; een slechte, ge- zelfde) Muz. in vorige of gelijke beweging
meene streek, boeventreek, moedwil, guiterij.
of tijdmaat.
Meehitarísten, m. pl. een genoot media (stil. littera), pl. mediae, lat. (van
schap van armenische Christenen op het
mnedius, a, um, midden, in 't midden aan eiland St.-Lazaro, in de nabijheid van Vewezig) Gram. middelklanken : de zachte letnetië, gesticht door den Armeniër M e c h i - ters b, d, g, die de grieksche spraakkunstet a r (d. I. trooster) in 17 01, ter wederopnaars als middelklanken tusschen de harde
richting en verbreiding van de armenische
(tenues : p, t, k) en de aangeademde (aspi taal en letterkunde.
ratae : ph, th, kh) aanzagen ; -- mediaal,
Mechoacana, f. (sp. mechoacán, spr. adj. (later lat. medialis) in 't midden aanwezig;
roetsj -- ; van de mexicaansche provincie -- mediaal-lijn, f. lat. linéa medialis, z.
Mechoacan of liever Michuacan, d. i.
oud. linea; -- mediaan, lat. (medidnus, a,
visschersland, ti an 't rnexicaansch michin, um) middelgroot, middelmatig, b. v. m e d ivisch) witte rhabarber, eene soort van winde aan-paper; een boek in mediaan-oc(convolvulus) in Z. Amerika, welker wortel,
taaf, een boek of papier van middelbare
de echte jalappe- wortel, als een voortreffegrootte': mediaan-ader, de middelader, tuslijk purgeermiddel gebruikt wordt.
schen de lever- en hoofdader; mediaan
Mecompte, m. fr. (spr. mekónt' ; v. z e n u w, -ader, de zenuw en de bloedader,
mé voor més
lat. minus, minder, en
die in het midden van de binnenvlakte des
compte, z. aid.) eenti rekenfout, misrekening,
arms verloopen; — mediair, adj. fr.
dwaling, een abuis.
middelst, in het midden staande ; — meMeconium, n lat. (gr. mehónion, van diante, f. (van 't lat. mediare, door midmékon, f. de slaapbol, papaver) het sap van
den deelen, ook bemiddelen, vgl. m e d i ë e papaver, opium ; ook een eigen zuur in den
r e n) Muz. de middeltoon tusschen de quint
opium, het meconzuur ; het kinderpek,
en hare terts ; — mediánte, lat. door middel
de eerste taaije, zwarte darmontlasting der van, b. v. mediante juraménto, door middel
pasgeboren kinderen ; -- meeonáten, n. van eenen eed; mediánte inventario, onder
pl. opiumzure zouten; — meconiet, m. beneficie van inventaris ; — mediaat,
de maanzaadsteen, vischkuitsteen. adj. middellijk ; niet rechtstreeks ; -- memecontent, fr. (spr. mekontán), z. v. diátor of fr. mediateur, m. een mida. malcontent.
delpersoon, middelaar, bemiddelaar, scheidsMedaille, f. fr. (spr. medálj' ; it. me- man, scheidsrechter ; in het quadrille-, tarokspel: de gene, die eene zijner kaarten
daglia, sp. medalla, mid.:at. medalla, medalla, medalia, een halve denarius, ook
tegen eenen heer ruilt, welken hij aan een'
eene goudmunt, Of v. 't lat. medialis, meanderen speler vraagt ; ook die heer zelf;
dius, half, of v. 't lat. metal/urn, metaal)
— mediatóriseh, adj. bemiddelend,
gedenkpenning, pronkpenning, een stuk me- door tusschenkomst verzoenende ; — metaal, geslagen ter gedachtenis van eene uit- diatie (spr. t=ts) f. nw.lat. de bemiddestekende daad, een gewichtig voorvai, ter
ling, tusschenkomst, voorbede ; — medieere van een' beroemd' persoon, enz., en als at ie—acte, f. de oorkonde van bemiddemunt niet gangbaar; -- medailleur, m. ling ; — mediatizeeren, onmiddelbare
(spr. medaljéur) stempelsnijder, plaat -, virijksstanden aan de opperheerschappij van
gnetsnijder; — medaillist, m. een ken- een' anderen staat onderwerpen; --- me"
;
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diatizeering, de verandering van een'
zelfstandigen staat in een' afhankelijken ;--mediatief, adj. bemiddelend, inz. Gram.
een werkwoord (verbum), dat eene handeling voorstelt, die een voorwerp vordert,
als slaan, zoeken, het tegengest. van i mm e d i a t i e f — mediastinum, n. nw.
lat. Anat. het middelvlies, middelschot, een
vlies, dat de borstholte in twee gelijke deelen deelt ; — mediastinitis, f. Med. de
ontsteking van dat vlies ; -- medieevís
pl. (van 't lat. medium aevum, z.-ten,m.
medium) menschen, inz. schrijvers uit de
middeleeuwen.
midisabel, z. ond. medicus.
Medicago, m . nw.lat. (lat. médica, scil.
herba, gr. mediké póa, d. i. medisch kruid,
van het landschap M e d i ë in Azië), de
spurrie, spaansche klaver, slakkeklaver,
lu zerne.
;

Medicament, medicijn, enz., z.
ond. medicus.

Medicéïsche Venus, z. Venus.
m. lat. (van medéri, gene-

Medicus,

zen, heelen) de arts, geneesheer, doctor;
1 ij f-m e d i e u s, lijfarts van een' groot heer,
pl. de medici, de artsen, geneesheren ; —
medieo – chirurg, m . lat.-gr., een wondarts, die te gelijk inwendige kwalen behandelt ; — medicophilanthrópische
sociëteit (te St.-Petersburg) eene ver
inrichting tot verpleging van-enig
arme zieken ; — medieãbel, adj. lat.
(medicabilis, e, van medicuri, genezen) geneesbaar, heelbaar; — medicament, n. lat.
(medicaméntum en medicámen) eene artsenij,
een geneesmiddel ; — mediaaster, m.
nw.lat., een onkundig geneesheer, kwakzalver, lapzalver ; — medieasteríj, f. kwakzalverij ; —med?ce, adv. lat., geneeskundig, naar
bet voorschrift van den arts; — medic^tie (spr. t= ta) f. (medicatTo) de genezing, kuur ; — medicijn, f. (lat. medicina)
artsenij, geneesmiddel ; — medicina, f. de

medicijnen, de artsenijkunde, genees
medicfna forénsis, de gerechtelijke ge--kunde,
neeskunde met insluiting der geneeskundige
policie; medicina legi is, de wettelijke geneeskunde, de kennis der wetten op het
uitoefenen der geneeskunde, op het geneeskundig toevoorzicht, enz.; medicina menus,
artsenij des geestes; oneig. voor verstandsleer, denkkunst; medicinae doctor, afgek.
M. D., leeraar of meester der geneeskunde,
een geneesheer; medicinae practicus, een
uitoefenend, practizeerend geneesheer; —
medicinaal, adj. (lat. medicina lis, e),
geneeskundig, geneeskrachtig, heelend, genezend, tot de artsenij behoorende ; -- medicinaal –collegie, de gezondheidsraad,
commissie van geneeskundig toevoorzicht;
— medicinaal – gewicht, het apothekers- gewicht, naar het welk de apothekers
hunne artsenijen wegen ; het medicinaal pond
is = 0,3 75 kilo of ned. pond en wordt verdeeld
in 12 onsen, het ons in 8 drachmen, het
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drachme in 3 scrupels, het scrupel in 12
greinen; — medicineeren, nw.lat. (medicináre, sp. medicinar, fr. médiciner, artsenij
geven) artsenijen of geneesmiddelen gebruiken, innemen ; — medicinisch, medisch, adj. tot de artsenij of tot de geneeskunde beboorende, geneeskundig, heelkrachtig (officineel) ; wat den arts betreft;

-- medische politie, z. p o l i c i e;medicomanie,f . lat.-gr., de artsenijwoede,
de overdreven zucht tot geneesmiddelen.
mediëeren, later lat. (medidre bemiddelen; ook midden door deelen, halveeren,
in twee helften scheiden ; — mediëteit,
f. (mediétas, bet midden) de middelbaarheid;
eene uit drie leden bestaande , gedurige
evenredigheid b. v. 9: 3 =- 3 : 1.
M edímnus, mgr. (mnédimnos) de voor naamste maat voor granen bij de oude
Grieken; het attische was 19 4 4 parijsche kubiek duimen of ruim 39 liters, ver
-delint8chs.
Medin of medini, m. eene reken
ijzer in Algiers, Tunis-muntvaoerzild
en Tripoli; in Egypte gaan er 1O in eenen
sequin m a h a b u e b (z. het laatste woord).
medio, z. medium.
mediOere, adj. fr. (van 't lat. medidcris,
e, v. medius, midden, in 't midden aanwezig, als adv. mediocre en mediocriter, lat.,
middelmatig, tamelijk ; — medioeríst,
m. barb.lat. een middelmatige, een mensch
van middelmatige bekwaamheden ; -- medioeriteit, f. (lat. (mediocritas) de middelmatigheid; de middelweg, het juiste midden.
medisant, enz. z. ond. m e d i z e e ren.

medisch, 1) (van medéri, genezen), zie
ond. medicus; — 2) (van Med i ë, een
land der oudheid, in Azië), wat tot Medië
of zijne inwoners behoort: als subst. n. eene
der vier hoofdtalen van het oude perzische
rijk (de andere waren het Pehlewi, Zend en
Assyrisch), die te Ekbatbna, de hoofdstad,.
werd gesproken ; — medische trom ,

p t, een oud-gr. rieten muziekinstrument.
van diepen toon.
1Vledisanee, z . ond. m e d i z e eren.
mediteeren, lat. (meditl ri, fr. médtter) nadenken, overdenken, overpeinzen, bepeinzen ; iets rijpelijk wikken en wegen ,
overleggen, bedenken ; zich met stille gebeden, vrome bespiegelingen bezig houden ;
— meditatie (spr. tie=tsie) f. (lat. meditatio) het nadenken, de overdenking, beschouwing, bespiegeling; het stil gebed des
harten ; — meditatief, adj. (later lat.
meditativus, a, um, fr. méditatif), nadenkend,
in diep nadenken, in mijmering of bepeinzing
verzonken, afgetrokken.
mediterraan, adj. lat. (mediterranéus,
a, um, V. medics, midden. in 't midden aan
terra, aarde, land) middellandsch.-wezig,n
medizeeren (fr. médire, van me-, z.
aid., en dire, zeggen) kwaadspreken, achterklappen, verongelijken, aanwrijven, zwart
belasteren ; = medisance (spr.-maken,

MEDITRINA
inedízáns'), kwaadsprekendheid, achterklap,

verongelijking, aantijging, de zucht tot kwaadverbreiden, schimpzucht.
Meditrina, f. lal. (v. medéri, genezen,
heelen) Myth. de godin der geneeskunst ;
— meditrinalia, n. pl. een te harer
eere gevierd oud-rom. feest.
Medium, n. lat. (medius, a, um, middelst, in 't midden) het midden, middelste,
de middelweg, middelstof ; het hulpmiddel,
vereffeningsmiddel ; de voorslag tot vergelijk ; de middelterm ; in de grieksche taal
Bene vervoegingswijze der werkwoorden, the
in beteekenis en uitgang overeenkomst heeft
niet het activum en passivum ; médiurn tenure bedti, de gelukkigen houden
den middelweg, of de middelstand is de gelukkigste ; — medium aevum, n. de middel
tijdvak van de 5de tot het-euwn,ht
einde der 15áe eeuw ; in medio aevo, in de
middeleeuwen ; — medio of in medio, in
het midden, b. v. medio Junyi, in 't midden
van j uny ; — medio tutíssimus ibis, lat.
sprw.: in het midden zult gij 't veiligst
gaan, of de middelweg is de veiligste ; —
9nedius terminus, z. terminus.

Medóc, ni. fr. een roode wijn, naar
het landschap en stadje van gelijken naam
in Frankrijk ; — medoesteen, m. een
donkerkleurige steen van het kiezelgeslacht,
die, geslepen zijnde, naar den diamant gelijkt.
Medorrhcea, f. gr. (v. midos, mannelijk schaamdeel), z. v. a. gonorrhoea.
Medrésse of medríssa, f. crab. madras of medres, madrasat of medreseh, mi
dras, v. darasa, doorlezen, leeren, oefenen)
Bene muham. hoogere school, een gymnasium in 't Oosten.
Medsjid, z. metsjed en moskee.
medulla, f. lat., merg, pit, kern ; m. spinilis, ruggemerg — medullair, adj. (lat.
medulltiris, e) mergachtig, tot het ruggemerg behoorende ; — medulline, f. nw.
lat., mergstof, eene witte, losse stof uit het
merg van verscheidene planten afgezonderd ;
-- medullitis, f. lat.-gr., de ruggemergsontsteking ; — medulleus, adj. (lat. medullósus, a, um), mergachtig, vol merg.
Medeza, f. gr. Myth. eene der drie
G o r go n e n of dochters van Gorgon, die
met Minerva in schoonheid wilde wedijveren,
om welke vermetelheid deze hare krullende
lokken in slangen veranderde en aan hare
oogen de kracht gaf om ieder., die haar
aanzag, in steen te veranderen. P e r s e u s
overwon haar, sneed haar het vreeselijk
hoofd af en leverde dit over aan zijne beschermster Minerva, die het op baar schild
plaatste, 't welk daarom ook het m e d u z ah o o fd heet : N. H. de zeenetel, een naakt
wormengeslacht ; — meduza– hoofd, de
meduza –ster (caput Medusae), een zonderling gevormd dier uit het geslacht der
zeesterren, van het welk elke straal zich
in 9. deeles en dan verder in duizenden
punten splitst; -- meduza-palm., f. of
;
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p e n t a k r i n i e t, m. de leliesteen , eene
plantdierversteening.
Medwedki, pl. russ. (v. medwiedka,
een jonge bever van Kamtsjatka) vellen van
jonge zeeotters, zoo lang zij nog wit zijn.
Meeting, n. eng. (spr. mieting ; van
meet, ontmoeten, aantreffen, enz.) eene samenkomst, vergadering, een gezelschap.
Mefianee, f. fr. (spr. mefsáns' ; van
métier, wantrouwen) het mistrouwen, wantrouwen, de achterdocht ; — mefiánt,
adj (spr. me jiá'n), wantrouwend.
Megalanthropogenezie, f. gr. (van
mégas, megálé, méga, groot, ánthrópos, mensch,
en génesis, voortbrenging) de kunst om groote
mannen voort te brengen , om geestrijke,
schrandere kinderen te telen ; -- megalegorle, f. de grootsprekerij, pralerij, het
pogchen, snoeven ; -- megaloeoelus, m.
een dikbuik ; — megaloccelIe, Med. de
dikbuikigheid; — megalograaph, m.
een grootschilder, die personen in levens
maalt ; — megalographie, f.-grote
het grootschilderen ; de vergrootende voor
gewichtige voorwerpen, inz.-stelingva
helden, enz. ; -- megalométer of megaméter, in. een werktnig, geschikt om
groote afstanden, b. v. die der sterren van
elkander te meten, om de lengte op zee te
bepalen ; — megalbnyx, m. eig. groot
soort van het-klauw,rez n
m e g a t h e r i u m (z. lager) ; — megalophonie, f. de volklinkende, sterke stem;
__ megalophónus, m. die eene sterke
stem heeft ; -- megalopsychie, f. de
grootmoedigheid, zielegrootheid; — megalosaurus, m. de reuzenhagedis, een kro
dier der voorwereld van 14-kodilvrmg
meters lengte; — megapodiën, pl. groot
een hoenderachtig vogelgeslacht : ---voetrs,
megalosplánehnus, m. die te groote
ingewanden heeft ; -- n.
een door C h a r l e s beschreven optisch
werktuig, waarmede men, door een voorwerp steeds dichter bij het brandpunt eener
verzamellens te brengen, gedurig grootere
beelden daarvan kan verkrijgen ; ook een
groote elektriciteitsmeter ; — megatherium, n. de reuzeluijaard, een voorwereldlijk gordeldier ; pl. megatheriën ,
ook in 't algemeen voor groote dieren der
voorwereld.
Megoera, f. gr. (Mégaira) eene der
Furiën, z. aid. ; oneig. voor: eene booze
vrouw.
Megarde, f. fr. (van me- en garde, z.
aid.) de onachtzaamheid, het verzien ; —
par mégarde, onverziens, onverhoeds, uit
onvoorzichtigheid.
Megarische school, eene secte van
oud-gr wijsgeren, door Euclides te M e g a r a
gesticht, die zich inz. met de redeneerkunde
bezig hield, en daarom ook de d i a 1 e k t is c h e of e r i s t i s c h e school wordt genoemd.
Megaskoop, megatherium, z. ond.
megalantropogenez te.
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Mehah, m. eene oude egypt. en aziat.
munt, de zelfde als de da n a c e (z. ald.).
me Hercule, z. ond. me Castor.
Mehkeme, m. turk., een gerechtshof,
tribunaal in Turkije ; — mehkeme kiatibi, pl. de referendarissen, ook de rechters.
Mehmendár of liever mihmandar,
m. perz. (van mihmdn, gast, vreemdeling, en
ddr, houden) eig. een logementhouder, waard;
een beambte aan het turksche hof, die de
vreemde gezanten en voorname reizigers ontvangen, begeleiden en onthalen moet.
Mei, n. lat. (Majus, naar de godin M a j a
benoemd) de 5de maand des jaars, bloeimaand; -- het meiveld, de rijksvergadering der oude frankische koningen.
Meïdan, z. m a i d a n.
Meilígma, n., pl., meiligmáta, gr.
(v. meilissein, stillen, bedaren, opbeuren) verzachtende, bedarende, opbeurende middelen,
inz. zulke artsenijen.
Meinhard, oudd. mansn. (ontst. uit
Meginhart, van megin, magan, sterkte, ver
-mogen):d
zeer sterke.
Meiosis, f. gr. (van meioen, verkleinen,
meión, kleiner) Log. verkleining, schijnbare
\ermil,dering; Med. de tegennatuurlijke ver
uitwendig zachte deden ; —-kleingva
meiuros, m. (van oera, staart) een kortstaart; — mejoniet, m. (v. 't. gr. meiön,
kleiner, wegens de stompere pyramide in
vergelijking met den vesuviaan, enz.) de
witte hyacinth, een graauwwit fossiel in
kristallen, dat het veldspaath nabij komt.
Meiran, m., z. v. a. m a j o r a n, z. aid.
Mekhitharisten, m. pl. armenische
monniken van St.-Lazaro, bij Venetië; zij heb-•
ben eene school en eene drukkerij voor de
oostersche talen opgericht.
Mekkabalsem, m. (van de arab. stad
Mekka), ook balsem van Gilead, een
witachtig bars van kruidigen reuk en smaak,
van den arabischen balsemstruik (amyris
opobalsamum) .

Mekométer, n. gr. (van mi?kos, n. de
lengte) de lengtemeter; — mekometrie,
f. lengtemeting.
Mekonion, enz., z. meconium.
Mekteb, n. turk. -arab. (v. kataba,
schrijven) eene school, inz. elementaire of
lagere school; — mektoebdsji, m. turk.
(v. 't arab. me/stoet, geschreven) titel van
den eersten secretaris des grootveziers en
des ministers van finantiën.
Melac, melac-tin, n. fijn tin uit
Peru, in de gedaante van hoeden, peruaansch
hoedjestin.
Meládos, pl. albinos- paarden, blaauwoogige witschimmels.
Meleena, f. (van mélas, mélaina, mélan,
zwart) Med. de zwarte ziekte (morbus niger
van Hippokrates), z. v. a. h ae m a t e m e s i s;
— melampodium, n. zwarte nierwortel ; — melanagoga, pl. middelen, die
de zwarte gal afvoeren ; — melanehlórus, m. een hooge graad van geelzucht,

--
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zwartzucht gebeeten, een zwartzuchtige; —

melancholie, f. (spr. melanchólia, van
chólos of choly, gal), zwartgalligheid, zwaar

zwaarmoedigheid, droefgeestig--bloedigh,
heid ; — melancholisch, adj. zwart
droefgeestig, treurig,-gali,zwrboed
somber (vgl. temperament); — melancholicus, een melancholiek, m.
een zwartgallige, zwaarmoedige, een som
zich zelven gekeerd, droefgeestig-ber,in
mensch ; — melancólico, it. Muz. treurig,
zwaarmoedig — melanehróos, melanchrus, m. gr., een zwarthuidige.
Melange, z. me1eeren.
Melanine, f. gr. (van mélas, enz.,
zwart) de zwartstof, eene verfstof, die als
overtreksel op het vaatvlies van het oog
it — melaniet, in. gr., zwarte granaat, eene aan den granaat verwante steensoort, eene soort van versteende zoetwater
nieuwste berglagen ; —-schelpnid
mélanis, bijnaam van Venus, omdat het
haar gewijde werk doorgaans de kleur der
duisternis draagt — melanorrhagie,
f. Med. zwarte loop, z. v. a. m e 1 w n a, z.
ald. ; — melanosis of melanóze, f.
Med. de zwartzucht, het zwart worden der
ingewanden, een ziekelijk zwart weefsel in
de longen of in andere organen ; — melanóti.seh, adj. daartoe behoorende of daar
; — melanterie, f. (gr.-medbh
melantéria) het metaalzwartsel, ijzerzwartsel, koperzwartsel.
Melanzáne, f. (it. melanzána, v.
mela, appel, lat. malumn, gr. mélon, en insano, insana, lat. insanus, dol) of de melanzaanappel, het eijergewas, de vrucht
soort van nachtschade (soldnum), de-enr
eijerdragende nachtschade.
Melaphyr, f. (door den fr. geleerde
Brongniart kwalijk gevormd uit het grieksch
mélas, zwart, en de laatste lettergreep van
porphyr) het zwarte porphyr, eene soort
van syeniet (z. aid.), syeniet- of groensteen -porphyr.
Mélas, m. gr. (van mélas, zwart) Med.
de z wartvlekkige uitslag, de zwarte vlek
of plek; -- melasikterus, m. de zwart
een hooge graad van geelzucht; —-zucht,
melásma, n. de zwarte pijnlijke vlek, die
meestal bij jichtige oude lieden op het lijdende deel voorkomt.
Melasse, f. fr. (sp. melaza, port melaco, v. 't lat. mellaceus, honigachtig, v. mei,
honig; vgl. melis) suikersap, suikersiroop,
het niet geronnen deel der suiker na de
koking, waaruit men vroeger eene soort van
brandewijn, t a f f i a, maakte.
Melatrophie of meratrophie, f.
gr. (van ?nélos, lid, méros, deel, en a t r op h i e, z. ald.) Med. de vermagering, uitte
-ringva
een bijzonder ligchaamsdeel.
Melchior, hebr. (van melech, koning,
en ór, licht) mansn.: de lichtkoning, koning
des lichts; ook z. v. a. m a i 11 a c h o r, a rg e n t an ; — Melchisédek, hebr. (Mal;

;

;

MELE
ki-zedek) mansn.: rechtvaardige koning, ko-

ning der gerechtigheid ; — melchieten,
m. pl. syrisch : eig. koninklijken, in de Ode
en 7de eeuw de benaming van die oostersche
Christenen, welke zich, overeenkomstig den
wil des keizers, aan de besluiten der chalcedonische kerkvergadering onderwierpen.
Méle, f. gr. Med. de sonde, peilstift ; —
melÓsis, f. het onderzoek met eene sonde
meleeren, fr. (maler, oudfr mesler,
provenc mnesc'ar, v. 't mid.lat. m.isculare,
V. 't lat. miscPre) mengen, vermengen, ondereen doen; zich in eene zaak meleere n, zich daarmede bernoeijen, er zich mede
inlaten ;— g e m e l e e rd, adj. gemengd; ge
bont; — melange, n. (spr.-spikeld,
melánzj') de vermenging, liet mengsel, de
mengeling; het mengelwerk ; — melée, f.
een scherp gevecht, de ` handgemeenschap,

—
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of meliorament, n. nw.lat., de verbetering, inz. van den bodem door nieuwe
beplanting, doeltreffende bearbeiding, enz.;

Meliánthus, n. gr. (van méli, n . honig,
en dnthos, bloem) de honigbloem, een pronk
verscheidene soorten; --- me--gewasvn
licéris, f. gr , en melliflavium, n. lat.
Med. een honiggezwel ; — Yneliglóssus,

— melioratie — kosten, verbeteringskosten.
Melis, m. (fr. melis, v. mei, honig),
eene soort van broodsuiker, minder dan
r a f f i n a d e; ook n. zeildoek van Angers.
melisch, z. ond. m e l i n u m en onder
m e 1 u s — melisma, n. (gr. inélisma,
in 't algemeen lied, zangwijs) Muz. de ver
zang door verdeeling of split--sierngvad
sing der tonen ; — melismátisch, adj.
met gezangversiering, zoodat op ééne lettergreep van den tekst verscheidene tonen
gezongen worden, in tegenst. met het syllabisch gezang; ook: gemakkelijk te vatten en te onthouden.
Melisse, f. (van 't gr mélissa, mélitta,
de bij, en dit v. méli, honig) het bijekruicl,
bijeblad, citroenkruid, de honigbloem; —
melissographie, f. de natuurlijke his
torie der bijen ; — melittotheologie,
f. bewijs van het aanzijn Gods uit de kunst
-bekwamhidr
bijen.
Melitismus, z. ond. m e l i a n t h u s.
Mellágo, f., pl. mellagines, nw.lat.
(van 't lat. mei, genit. mellis, honig) Pharm.,
vloeijende, honigachtige aftreksels ; — melkigo pl umbi, loodhonig ; -- melliférisch,
adj. (lat. nzellifer) honigdragend of -brengend, honigver wekkend ; — mellificátie
(spr. t= ts) f. nw.lat. (van 't lat. Snelli/icáre,
honig maken) de honigbereiding; -- - meiliflavum, z. m e l i c e r i s ond . m e l ia n t h u s ; — mellifluent, adj. (later
lat. meili fiuzens), van honig vloeijend of druipend, honigzoet . — melliet, m. de ho-

m eig. een honigmond; een uitstekend re-

nigsteen, Bene lioniggele steensoort (honig-

denaar ; — melikraat, n. honigwater;
— melilith, m. eig. honigsteen ; eene
honiggele vulkanische steensoort (onderscheiden van melliet) ; — melilitháten,
n. p1. honigsteenzure zouten; — melilótus, m. de steenklaver, honigklaver ; —
van daar melilotenpleister (niet meloten-pleister), steenklaverpleister ;melitísmus, m. (gr. melitismós) de aan
honig als geneesmiddel,-wendigva
de honigkuur.
Melier, m. fr. (spr. eneljé) eene voortreffelijke soort van witte wijndruiven in
de oude provincie Poitou in Frankrijk.

steenzure leemaarde).
Melnieker — wijn, m. eene voortref olijke wijnsoort uit Bohemen, naar M e l n i c k
in den Bunzlauer kreits benoemd.
Meloehie, f arab. en perz. (arab.
melochieh, nw.lat. melochia) Bot. geraniums,
ooijevaarsbekken ; de joden -maluwe.
Melodie, f. gr. (melódia; samengest.
uit m e 1 o s en ode, z. aid.) de toonopvolging, toongang, zangwijs, wijs; het gezang;
ook welluidendheid , — melódiseh , adj.
welklinkend, liefelijk luidend, aangenaam;
zangerig ; — melodika, melodiek, f.
de leer van de melodie, van de toonopvolging; -- melodika, f . een door S t e i n
in 1770 uitgevonden orgelwerk, in de gedaante van een' kleinen vleugel of staartpiano ; — melodion, n. een door D i e t z
uitgevonden staf- instrument, van 3 octaaf,
waarvan de toon, door middel van eene rol,
die tegen metalen loodrechte staven wrijft,
veel lichter dan bij de h a r m o n i k a wordt
voortgebracht en meer dien der blaasinstrumenten nabij komt
Melodrama, z. ond . m e 1 o s .
Meloë, f. gr., de johannisworm, - kever.
Meloen, f. (uit het lat. melo,m. genit.

vechtpartij, hevige woordenstrijd.

Meleké t , de krijgstrompet der Egyptenaars en Abyssinii^rs, meer dan 5 voet lang.
Melesigenes, m. gr., iemand, die geboren is aan de M e l e s, eene rivier in
Ionië ; een bijnaam van Homerus.
Mélété, f. gr. (v. melein, zorgen) zorg vuldigheid, vlijt, nadenken, oefening; de naam
van eene der 3 of Ii oudste muzen van de
oudgrieksche fabelleer , — meletéma, n.
gr. (van rneleliin, zorgen, zorgvuldig waarnemen) eene zorgvuldige behandeling, oefening (studie), beschouwing, navorsching, onderzoek ; p]. meletemáta.

Meliglossus, melikraat, meli-

lith, enz., z. ond . melianthus.
Meliméli of liever meloméli., n . lat.
(van het gr. melon, appel kwee, en méli,
honig) een ingemaakt sap van kweeën.
Melinum, n. lat. (van het gr. eiland
Metos), melische aarde, eene witachtige
of aschgraauwe aluinaarde, tot schildersverwen gebruikt ; ook z. v. a. k a d m í u m
(z. aid.).
melioreeren, lat. (melioráee, van meliar, beter) verbeteren, inz. een stuk gronds;
— meliorátie (spr. t=ts) f. later lat.,

;

-
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MELOMAAN

melonis, voor mélopepo, appelvormige me-

--

MEMORIA

vlies, ook z. v. a. fijn perkament, hand't gr. melon, appel, en pépón, lat.
schrift op perkament ; — membraneus,
pepo, eene groote meloensoort, it. mellóne, adj. nw.lat. vliezig; perkamentachtig; —
fr, melon) eene bekende, welsmakende, oor- membranifórm, adj. nw.lat. vliesvorspronkelijk aziatische vrucht — meloen– mig, vliesachtig; -- membranula, f.
boom of papayaboom, een palmboom lat. een vliesje; membri tim, adv. lidsgewijs,
in 0. en W.Indië met meloenachtige vruchlid voor lid ; — membratuur, f. (later
ten ; — melonerie, f. een meloenbed. lat. membratura) de lidvorming, ledenbouw;
Melomaan, melomanie, z. ond. — membreeren (later lat. membrdri),
leden vormen.
melos.
Melomeli, z. melimeli.
meménto ! lat. (imperat. van memini, ik
Mëlon, n. gr. (van mélon, appel) Med. herinner mij), gedenk! van daar het mehet appel- of meloenoog, eene appelvormige
mento, eene herinnering, een teeken ter
uitzakking van den regenboog.
gedachtenis; in do r. kath. kerk dat geMélónkos of melóncus, ni. gr. (van deelte der mis, waarin de afgestorvenen gemelon, de wang) Med. het wanggezwel; — dacht worden (naar de aanvangswoorden:
meloplastiek, f. de wangvorming.
memento famulórum tuóru-m, gedenk uwen
Melos, n. gr. (mélos) eig. lid ; dan lied, knecht of dienaar; -- memento mori, gedenk
gezang, zangwijze ; — melisch, adj. zingte sterven ! ook als subst. n. gebezigd van eene
schilderij, van een voorwerp, dat aan den dood
baar, te zingen, zangmatig, P. ti-. ni e l i s e h e
doet denken: eene doodsgedachtenis, inz. een
d i e b t k u n s t, z. v. a. lyrische dichtkunst ;
-- melodrama, in. (it. melodramma, fr. doodshoofd met kruisgewijs gelegde beenderen.
Memnon, m. egypt. -gr. Myth. een zoon
mélodrame; bet eerste drama van die soort
was Rousseau's Pygmalion) een tooneelvan Tithdnos en Eos (Aurora), koning der
1Ethiopiërs, die voor Troje door Achilles
stuk met begeleiding van muziek, in het
werd gedood; zijn beeld, de M e ni n o n s z u i 1,
welk de woorden, die bij intervallen van de
bij Theben in Egypte, gaf, zegt men, bij den
muziek begeleid worden, enkel gesproken,
niet gezongen worden ; soorten daarvan zijn:op- en ondergang der zon een zeker geluid.
het monodrama, waarin slechts één perMemoire, n. fr. (le mémoire, spr. memodr; van 't Iat. memoria, z. ald.) een hersoon spreekt , en bet duodrama, waarbij
innerings- of gedenkschrift, z. v. a. m e m otwee personen optreden ; — melodramátisch, adj. naar den aard of in den riaal of promemoria; ook eene soort
van staatsschriften, eene schriftelijke ontvorm van een melodrama ;-- melograaph,
vouwing, openlegging; — memoires of
m. een notenschrijver, eene noten-schrijfmamemoriën, pl. merkwaardige berichten,
chine; eene kunstige inrichting aan 't klagedenkwaardigheden, gedenkschriften, gedenkvier, woordoor het gespeelde in noten wordt
gezet ; -- melographie, f. de noten - boeken, geschiedschriften, waarin de ver
melokopie, f. de lidafne- vaardiger bij voorkeur zelfbeleefde voorval --schrijvng;
ming — melomaan, m. hartstochtelijk len heeft opgeteekend, dagboeken over merkvriend der muziek; -- melomanie, f. waardige personen en gebeurtenissen.
meinoria of memórie, f. lat. (v. meinor,
de overdrevene zucht voor de toonkunst; —
melomantie (spr. t ts), f. voorspelling gedachtig, indachtig, fr. la mémoire) het
uit de onwillekeurige bewegingen van de aandenken, gedenken ; bet geheugen, de geleden eens ligchaams; -- meloplást, m. dachtenis, het herinneringsvermogen ; mea
eene in Frankrijk door Galin uitgevondene memoria, bij mijn weten ; piae memoriae,
leerwijze in de muziek ; — melopaeie, de vromer gedachtenis; memoria locális, plaatsvervaardiging der melodie tot een lied; het geheugen; m. verbalis, woordgeheugen ; metoonzetten ; -- melotheet, m. een toon- moriae damnatio, z. damnatio memoriae; ad
zetter, componist; — melothezie, f. de of in perpetuam rei memoriam, tot voortzetting eener zangwijze ; — melotypie, f. durend aandenken der zaak, tot eeuwige gede door D u q u e t in Parijs gedane uitvin- dachtenis; post hominum memoriam, sinds
ding, om muzieknoten met bewegelijke tee- menschengeheugenis; — memoriaal, n.
(lat. memoriális liber of libellus) ook prokens te drukken, de notendruk, notendrukkerij.
Melósis, z. ond. m e 1 e ; -- meloten- memoria of pro memoria, afgek. P. M.
pleister, z. m e l i l o t u s;— melothe- een herinnerings- of gedenkschrift; smeek zie, melothiet, melotypie, z. ond. schrift, -verzoekschrift, onderdanig aanzoek,
de voorstelling, het ingeleverd stuk; de verme 1 os.
Melpomene, f. eene der M u z e n (z. ald.) melding, aanvraag, bekendmaking ; bij koopMembrum, n. lat. het lid ; medelid; lieden is het memoriaal een herinne--- p1. membra ; membrum genitale, lat. ringsboek, z. m a n u a a 1; -- memorialiter,
het teellid ; m. honorarium, een eerelid ; m. bij wijze van gedenkschrift, van verzoekvirile, het mannelijke lid; member of parlia- schrift; verzoeksgewijze; — memoriament, eng. afgek. (op briefadressen, enz.) list, nw.lat. een verzoekschriftsteller; --M. o. P., medelid des parlements ; — mem- memoriëeren (lat. memoráre, vermelden,
braan, f. lat. (membrdna, eig. huid, die aan eene zaak gedenken), of memorizeede leden overdekt) eene teedere huid, een ren, barb.lat. van buiten leeren, in 't geloen,

V.

;

;

-

MEMPHIET —
heugen prenten, in 't hoofd brengen ; ter
herinnering opteekenen ; — memorabel,
adj. (lat. memorabili.s, e), merkwaardig, gedenkwaardig; --- memorabilia of memorabiliën, n. pl. merkwaardigheden,
gedenkwaardige zaken ; — memorándum, n. een gedenkboek, herinneringsboek;
-- memorátie (spr. t=ts), f. (meetoratio)
de vermelding; -- memoriter, adv. lat. van
buiten, uit het hoofd, b, v. opzeggen.
Memphiet, m. eene zwart- en witgestreepte verscheidenheid van den onyx, naar
de stad Memphis in Egypte benoemd.
menaceeren, fr. (menacer, v. menace,
bedreiging, provene. menassa, it. minaccia,
V. 't lat minaciae, bedreigingen, voor minae,
van minax, genit. mindcis, dreigend) dreigen,
bedreigen.
Menoechmen, m. pl. gr. (van ménaichmos, volhardend in den strijd, v. ménein,
blijven, volhouden, en aichmé, lans, strijd)
de naam van sterk op elkander gelijkende
tweelingbroeders in een gelijknamig blijspel
van Plautus; tweelingen, evenbeelden.
Menage, f. fr. (le ménage, spr. menáázj';
oudfr. -mesnage, mid.lat. . nansionat ieum, managum, z v. a. mansio, woning, v. 't lat.
manere, blijven) de huishouding, het huis
goede inrichting, huishoudelijkheid,-gezin;d
spaarzaamheid; gemeenschap van disch en
woning; ook de menage-ketels om spijs uit
de kookhuizen te halen; --- menageeren
(fr. ménager, spr. g zj), eene zaak in acht
nemen, met omzichtigheid, verschooning of
ontzach behandelen ; huishoudelijk, spaar
welberaden met iets te werk gaan -zamof;
— zich menageeren, zich matigen,
betoomen, b. V. in gramschap; zich ontzien,
in acht nemen ; — menagement, n.
(spr. menazj'mán) de verschooning, matiging,
behoedzaamheid, voorzichtige behandeling;
— menagerie, f. (spr. menazj'rie, eene
diergaarde, afgezonderde plaats voor aller
vreemde en zeldzame dieren ; — me--hande
nageus, adj. (spr. — zjeus) huishoudelijk,
spaarzaam, verschoonend, met beradenheid,
omzichtigheid.
Menakan, ook manacaniet, manakoniet, m. titanium- ijzersteen, eene
metallische steensoort, naar de plaats, waar
men baar vindt, Menakan in Cornwallis,
benoemd.
Mendaciteit, f. later lat. mendacitas,
van mendax, leugenachtig, v. mentiri, liegen)
de leugenachtigheid.
Mendicant, m. lat. (mendïcans, v, mendicdre, bedelen, mendtcus, bedelaar) een bedelaar ; een bedelmonnik, inzamelaar ; —
mendicátie (spr. t=ts), f. het bedelen;
--- mendiciteit, f. (lat. mendicitas, van
?nendiuus, straatarm) de bedelstand, bedelarij,
bedelzak.
Menge, f. fr. (van mener, voeren, leiden) eene heimelijke list, sluwe kunstgreep;
het spoor van een stuk wild.
Meneseher, m. een beroemde bon,
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gaarsche roode wijn, naar M e n e s c h, in
bet comitaat Arad.
Menestreel, of fr. menetrier (spr.
mene-trjé; eng. minstrel; uit het mid. -lat.
ministeridlis ontstaan ; vgl. m i n i s te r) dienaar en begeleider van de provencaalsche
troubadours (z. aid.). die enkel kennis
had van den zang, niet van de dichtkunst;
z. v. a. jongleur.
Mene Thekel, of voluit Mene Mene Thekel Upharsin, duistere, profetische, den nakenden ondergang aankondigende woorden, door eene geestenhand aan
den wand geschreven, toen de wellustige en
goddelooze koning van Babel N a b o n i d e
of B e l sa z a r de uit den Jeruzalemschen
tempel geroofde vaten bij een gastmaal ontwijdde, waarna hij (Y 3 9 voor Chr.) door de
binnenrukkende Perzen vermoord en zijn
rijk omvergeworpen werd (volgens Daniël V.).
Menetrier, z. menestreel.
Mengel, mingel, n. eene oude ned.
inhoudsmaat : als wijn- en oliemaat =1, z 2 5
liter; als brandewijnmaat = 1,2 3 0 8 liter;
als biermaat = 1, 2 , 5 liter ; als melkmaat
= 1,8 1 5 liter ; als zeepmaat 1, 2 liter.
Menie, f, (van het lat. miniurn,, bergcitinaber, een hispanisch woord, daar de
Romeinen den cinnaber alleen uit Spanje
kregen ; bask. arminéa) ook 10 o d v e r m i 1j o e n, loodcinnaber genoemd, rood lood
-oxyde,
als verfstof gebruikt.
Meniliet, m. leveropaal, weleer blaauwe peksteen, eene variatie van den halfopaal, inz. te M e n i l-M o n t a n t bij Parijs.
Menin, m. fr. (spr. m'nèn; sp. en port.
menino, in 't algemeen een kind) een edel
prins samen-knap(ge),dimtn
wordt opgevoed ; prinsen - speelgenoot.
Méninx, f. gr. Anat. het hersenvlies;
— meningitis, f. Med. ontsteking van
liet hersenvlies ; — meningophylax,
m. een hersenbeschermer, een chirurgisch
werktuig, vroeger bij de panboring gebruikelik om het harde hersenvlies voor beleedigingen te bewaren ; — menin.gorrheea,
f. de uitstorting van vocht tusschen de hersenvliezen ; -- meningosymphsis, f.
de vergroeijing van het hersenvlies.
meníppiseh, adj. in den stijl der werken van Men i p p u s, een oud-gr. cynisch
wijsgeer, die omstreeks 300 jaren vóór Chr.
zeer bijtende hekelschriften, deels in proza,
deels in verzen, schreef — menippisehe satyre, f. eene bijzondere soort van
hekelschriften van den romein Varro; men
geeft dien naam ook aan spotschriften, in
1593 tegen de hoofden der 1 i g u e in Frankrijk gemaakt
Menisehésis, z. v. a. m e n o s t a s is.
Meniscus, m. gr. (mi niskos, verklw.
van méne, maan) een maanglas of maan, een
glas, dat op de eene zijde bol en op de andere bol geslepen is ; ook een halvemaanvormig cirkelstuk; Med. het halvemaanvormig
kraakbeen tusschen sommige gewrichten.
;

MENTULAGRA.

668 MENNONIET

Mennoniet, ook menníst, m. doopsgezinde (anabaptist ), aanhanger eener
christen-secte, die den doop enkel aan vol
wassenen toedient, geenen eed zweert en een'
afschuw van den oorlog heeft; zoo geheeten
naar eenen harer leeraars M e n n o S i m o n z
(geb. 14 9 6 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.
Menologium, n. gr. (van m7n, m. de
maand) een heiliger. - kalender, eene naar
volgorde van de dagen der maand gerangschikte geschiedenis der heiligen ; — menometastásis, f. Med. de ontlasting van
den vrouwelijken maandvloed door andere
dan de gewone organ^n ; — menopausis, f. het ophouden der maandelijksche rei
; — menoplanie, f. de verdwa--nig
ling of verplaatsing daarvan ; — menorrhagie, f. de te sterke vloeijing der maand
overbodige maandstonden ; —-stonde,
menorrhcea, f. de maandvloed, de maan
reiniging; — menosehésis, f.-delijksch
het uitblijven der maandelijksche zuivering;
— menostásis, menostazie, f. de onderdrukking der maandstonden.
mens, f. (genit. mentis) lat. de denkende
geest, het verstand, de zin ; -- mens legis,
f. lat. Jur. de zin eener wet ; mens sana in
corpore sano, eene gezonde ziel in een gezond ligchaam ; bona menie, met goed oog-

recht hadden, geestelijke prebenden te vergeven.
Ménsola, f. it. Arch. de sluitsteen van
een gewelf:
Menstruum, n. 1) lat. (van menstrutcs,
a, um, maandelijksch) de maandelijkscbe zuivering der vrouwen, de maandstonden, de
regelen, verandering , vrouwelijke onpasselijkheid ; gew. pl. menstrua, ook menses,
Pl. en menstruatie (spr. tie=tsie) f.:
— menstruaal, adj. (lat. menstrutlis, e),
maandelijksch; eene maand lang; inz. tot de
maandelijksche zuivering behoorende ; —
menstrueeren ( lat. menstruáre) , de
maandstonden krijgen of hebben ; — menstruum, n. 2) mid.lat. Chem. een vloei
oplossingsmiddel, scheidingsvocht (e x--bar
tractivum).
mens 'la praetorii na, f. lat. (van mensula,
tafeltje, verklw. van mensa) ; de meettafel
bij het landmeten.
Mensuur, f. lat. (mensura, v. metiri,
mensus, meten) de maat, de grootteverhouding ; inz. de afmeting der snaren van een
speeltuig, afdeeling ; Muz de tijdmaat, de
afgemeten toongang; bij beeldhouwers: een
vierkant afgedeeld raam, van het welk looden gewichten aan koorden afhangen, om
de afstanden aan een beeld te meten ; hij
tweegevechten : de afgemeten afstand tusschen de strijdenden ; — ad mensuram, naar
de maat en het gewicht; — mensurale
muziek, voorin. muziek met naau keu-

merk ; mente captus, eig. aan bet verstand

rig bepaalde tijdmaat of stipte maatbewe-

gevangen, d. i. stompzinnig, krankzinnig ;
sanae mentis, bij gezond verstand ; — mentaal, adj. nw.lat. in den geest, in de gedachte, in den zin, inwendig, innerlijk ; vgl.

ging, ter onderscheiding van c h o r a 1 e in uz i e k ; — mensureeren (lat. mensuráre),
afmeten, meten ; de orgelpijpen naar hare
toonsoort besnijden ; – - mensurabel, adj .
(later lat. mensurabilis, e), afmeetbaar, meetaar — mensurabiliteit, f. nw.lat.
de meetbaarheid ; — mensurátie (spr.
t—ts) f. de meting, het meten ; — mensurátum, n. liet uitgemetene, afgemetene.
mentaal, z. ond. mens.
Mentágra, f. lat.-gr. (van 't lat. menturn, de kin) Med. de kinvlecht, kinschurft.
mentha of menla, f. lat. Bot. de munt,
eene plantensoort, waartoe de kruizemunt
(m. crispa), de pepermunt (m. piperita), enz.
behooren.
Méntie (spr. tests) f. lat. (mentio) vermelding, gewag, melding; — mentio–
neeren (spr. t=ts) nw.lat. (fr. mentionner)' vermelden, melden, gedenken, herinneren, aanvoeren, melding maken ; --- g em e n t i o n n e e r d, adj. vermeld, enz.
Mentor, m. gr. de naam van den ver
vriend van Ulysses en den leer--trouwden
meester van Telemachus; van daar in het
algemeen een leidsman, raadgever, opvoeder
en hofmeester van een jong mensch.
Mentulágra, f. (van 't lat. men.tula,
het mannelijke lid) de onwillekeurige, krampachtige stijfheid der roede, z. v. a. p ri ap i sm u s; — mentuldtus, m. die eene
groote mannelijkheid heeft.

reservatio mentalis.
mensa, f. lat. de tafel; m. Domi ni, de

tafel des Heren, avondmaalstafel ; het altaar; m. gratuita, eene vrije tafel, de vrije
kost ; na. episcopi lis, eig. de bisschoppelijke
tafel, d. i. de onvervreemdbare goederen en
inkomsten voor de tafel eens bisschops ; —
mensaalgoederen, tafelgoederen, goederen in geestelijke staten, welker inkom
voor de tafel van den geestelijken re--sten
gent worden aangewend — mensarius,
m. lat. een wisselaar, bankier.
;

mense, menses, z. mensis.

Mensinálo, m. it. eene korenmaat in
Nizza s a c c o (z. ald.).
mensis, m. lat. de maand; hoc mense, in
deze maand ; hujus mensis, van deze maand;
mense medio, in het midden der maand;
— menses, pl., ook z. v. a. m e n s t r u a (z.
ald.); — menses apostolici of papoles, pl.
apostolische of pauselijke maanden, in welke
de paus, volgens eene overeenkomst met
keizer Frederik III., geestelijke bedieningen
of prebenden kon vergeven, n.l. January,
maart, mei, July, september en november;
— menses capituldres of episcopi les, kapittel of bisschopsmaanden, naam, dien de overige
maanden droegen, in welke de kapittels het.

;

MENU

--

MER-EMP1RAXIS.

Menu, 1) eng. verbastering van het ind.
Manu, Manus, m. in de indische sage

669

e i handel met veronachtzaming van de landhuishoudkunde begunstigd worden, en de
rijkdom eens volks in de grootst mogelijke
de stamvader van het menschengeslacht, aan
wien het oudste, in het sanskrft geschremassa van goud en zilver bestaat; het tevene wetboek der Indiërs wordt toegekend.
gengest. van phy siokratisch systeem;
menue dépense, f. fr. (spr. menu' depáns'; -- mercatuur, f. (lat. mercatura) de
koophandel, het vertier der waren.
van menu = lat. minutus, a, um, klein)
kleine uitgave ; — menu peuuple, in. gemeen
merce`des pupillorum, pl. lat. (van merces,
f. genit. mercédis, loon) Jur. opvoedingskosvolk ; -- menus plaisirs (spr. menu pléziér),
ten voor pupillen of onmondigen ; — merkleine uitspanningen en de uitgaven daar
cenair, adj. (fr. mercenaire, van 't lat.
zakgeld ; — menu, n. tafellijst -vor, ,
spijslijst, opgave van 't geen er bij eenen
mercenarius, a, um) loonzuchtig, baatzuchtig, eigenbatig ; veil ; een mereenair, een
maaltijd achtereenvolgend op den discti zal
huurling, loonbediende, daglooner.
komen.
Menuet, n., eig. m. fr. (van 't lat. mi
Mercerie, f. fr. (spr. mn-ers'rie) krafr. menu, klein, wegens de kleine-nuts,
merij , allerhande kramerswaren.
merci, fr. (van 't lat. merces, loon) dank,
danspassen) een oorspronkelijk fransche dans
van langzame, afgemetene, statige beweging,
heb dank !
Mercurius of Mercuur, m. lat. 1)
staatsiedans; ook een ter begeleiding van
Myth. z. V. a. gr. Hermes, de zoon van
dien dans bestemd of geschikt muziekstuk
Jupiter en Maja, de bode der goden, de
in 4 maat.
Menyanthes, m. gr. (mrnanthos) Bot. handelsgod, in 't algemeen het zinnebeeld
der vrede, der omzichtigheid en welsprebitterklaver.
Menzílle, f. arab., z. V. a. m a n z e 1, kendheid, der list en behendigheid, der koop
maar ook der bedriegerij en die--manschp,
z. aid.
verij ; 2) de planeet, die het dichtst bij de
meo moto, z. ond. votum.
Mephistopheles, ook asgek. Me- zon staat; 3) Chem. het kwik, 'kwikzilver;
phisto, m. (bij oud-eng. dichters M e p b o- mercurius cosmeticus, witte kwiknederslag
als blanketsel ; m. depurátus, gezuiverd kwik;
s t o p h i l u s, waarsch. kwalijk gevormd uit
het gr. mé, niet, pphvs, genit. photos, het
m. dulcis, verzoet kwik, chloorkwik niet
het geringer gehalte aan chloor, ook ka l o licht, en pahilos, beminnend; dus bij, die
m e 1; m. praecipiti tus albus, witte kwiknehet licht niet bemint, die de duisternis
derslag, door ammoniak uit de bijtende subli
zoekt, de lichtschuwer) de booze vijand, de
oplossing verkregen ; m. pr. Tuber, roo--mat
duivel.
Mephitis, f. lat. Myth. de godin van de kwiknederslag, uit salpeterzuurkwik bereid ; m. sublimátus corrosivus, ook b ij t e n d
den stank, die tegen schadelijke uitwasesublimaat of bijtend kwikzilversumingen beschutte; ook de schadelijke uit dampingen zelven (m e 1) h i t i s c h e 1 u c h t),
b 1 i m a a t, chloorkwik met het grootere
chloorgehalte ; — mereuriaal, adj. (lat.
stiklucht, door koolzuur, ene. verontreinigde
lucht; — mephitisch, adj. (lat. me- mercuridlis, e), Mercurius betreffende, enz. ;
phiticus, a, urn) stinkend, muf, voor de in- kwikhoudend, van kwik, b. v. mercuri–
ademing schadelijk, stiklucht bevattend, ver
ale middelen of mercurialiën, mercuriale pillen, kwikmiddelen, kwikpil
ook gas); — mephitizee--stikend(z.
ren, barb.lat. (fr méphitiser) stinkend mamercuridles (viri), mannen, welker be--len;
schermgod Mercurius is: de geleerden en dichken, verpesten ; — mephitísmus, n.
nw.lat. de verstikkende uitwaseming, het ters, ook de kooplieden ; — mercuriále, f.
fl . voorheen de vergadering van het fr. parlestikkend vermogen.
Mepris, m. fr. (spr. mnepri ; van mé, z. ment op den eersten Woensdag (dies Meraid., en prix, lat. pretium, prijs, waarde)
curti) na de groote vacantie ; de op dien
de minachting, geringschatting, verachting; dag gehoudene redevoeringen heetten mer— meprisable (spr. —zábl') adj. verach- eurialen, in welke de misbruiken en onbehoorlijkheden bij de rechtsbedeeling ter sprake
telijk ; — meprisánt, adj. verachtend.
kwamen; van daar m e r c u r i a l e ook een
Meprise, f. fr. (spr. mepriéz') eene mis
verwijt, eene scherpe berisping — merdwaling, een misverstand, ver--grep,n
zien, eene misvatting.
curialísmus, m. nw.lat., of mereuriale ziekte, f. langzame vergiftiging
Meratrophie, z. m e l a t r o p h i e.
mercantiel, adj. nw.lat. (mercantilis, door 't gebruik van kwik ; — mereufr. mercantile), ook mereatóriseh, lat.
rificeeren , nw.lat. in kwik verande(mercatorius, v mercgtor, de koopman, mer- ren ; overkwikken ; -- mereurificatie
ei ri, handelen, v. merx, de waar) den han- (spr. t=ts) f. de overkwikking; verbinding
del betreffende, op koopmanswijze; — het
met kwik ; ook uittrekking der metalen door
mercantiel wezen, de handel en het kwikzilver.
verkeer, de handelszaken met hare gebruimerle d'oie, f. fr. (spr. —dodj' ; v 't lat.
merda, drek) eig. ganzedrek; groengeel, geel
ken, wetten, eigenaardigheden ; — het mer-groen.
cantiel–systeem, het leerbegrip in de
Mer-emphráxis, f. gr. (van méros,
staathuishoudkunde, naar het welk bedrijf
-

;

–
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—

deel, en e m p h r a x i s, z. ald.) de gedeeitelijke verstopping of overlading.
Merétrix, f . lat. (van meréri, verdienen) een veil meisje, een meisje van pleizier, eene hoer, lichtekooi; -- meretrieisch, adj. (lat. meretricius, a, um) naar
boeren aard, aan hoeren eigen, hoerachtig.
meridies, in. lat. (ontstaan ui; medidies,
d. i. medius dies) middag; ante meridiem,
voormiddags; -- meridiaan, m . lat. (meridii nus, sail. circulus) een middagcirkel,
iedere cirkel, dien men zich aan den hemelen aardbol denkt, den evenaar en de beide
polen doorsnijdt en waarin de zon voor
elke daarin liggende plaats der aarde des
middags om 12 ure staat; ook oneig. de
hoogte, de hoogste graad, top ; — meridionaal, adj. (later lat. meridionális, e),
zuidelijk -- meridionaliteit, f. nw.
lat. de zuidelijke ligging of richting.
Meridrósis, f . gr. (van méros, deel,
en h i d r o s i s, z. ald.) Med. liet plaatselijk
zweet ; -- meridrótiseh, adj. plaatse
-lijk
zweetend.
;

Merimnophrontíst of merimnosophíst, m. gr. (van mérimna, zorg, kom
) een kleingeestig oilderzoeker.
-mci
Merino –wol, de beste spaansche scha
edelste soort-pewolvandmris,
van spaansche schapen (sp. ovejas mérinas,
van merina, fijne wol, en dit van merino, een districtsrechter, een opziener over
de trekkende schapekudden , v. 't mid.
lat. merinus, ontstaan uit ma orinus, d. i.
major villae, z. v. a. het fr. maire); -merinos, pl. ook stoffen uit deze wol
vervaardigd.
Merísma, n. gr. (mérisma, van merídzein, deelen) het afgedeelde, deel, aandeel;
— merísmos, m. de indeeling; Muz. ver
-delingva
een stuk bij de dispositie.
merituin, n. lat. (van meréri, verdienen),
fr. merite, n. de verdienste ; — meritenorde (fr. ordre pour le mériíe), eene
door Frederik II. in 17 0 gestichte orde
ter belooning van militaire verdiensten; —
meriteeren (fr . mériter), verdienen, waardig zijn ; zich verdienstelijk maken of ver
verwerven ; -- meritóriseh ,-dienst
adj. (van 't lat. meritorius, a, um), ver
-dienstljk.
Merlin, m . een beroemd fabelachtig
toovenaar, de zoon van eenen daemon en
van de dochter eens konings van Engeland,
aanzitter der ronde tafel van koning Artus
in de Ede eeuw.
Merloesehki, pl. russ. (v. merloeslcha,
verklw. v. merloecha, lamsvel met de wol)
vellen van jonge lammeren , inz. uit de
Krim, z. V. a. baranken.
Merlón, m. fr. (it. merlo, merla, v. 't
lat. mirula voor minula, verklw. v. mina,
muurspits) Mil. eene tinne; het gedeelte
der borstwering tusschen twee schietgaten.
Mermnáden, m. pl. naam van eene
dynastie der oude Lydische koningen, waar-

-

MESEMBRIANTHEMUVT.
van G y g e s de eerste en C roe s u s de laat
voor Chr.
-stewa,vn720lo5
Merobalnéum, n. lat.-gr. (van 't gr.
méros, deel, lid, en 't lat. balneum, z. ald.) Med.
een gedeeltelijk bad, een bad voor een deel
des ligchaams, een ledebad, b. v. een voetbad.
Meroc^le, f. gr. (van m rós, de dij)
Med. de dijbreuk.
^

mero jure, z. ond. merum.

Meropie, f. gr. (van mèros, deel, en
óps, gezicht) Med. gedeeltelijke verduistering
van het gezicht, het halfzien.
Merovingiërs, m. p1. (naar den stamvader M e r o v ae u s of liever M e r o w i g)
het oudste koningsgeslacht in het oude
frankische rijk van 486---752 , vuór de

Karolingiërs.

Merrain, m .. fr. wagenschot, vaatbout,
duighout.

Menula, f. naam, die men eertijds aan
een orgelregister gaf, dat den zang der vogelen, inz. die der m e e rl e nabootste.
merum (stil. vinum), n. lat. (van menus,
a, um, rein, onvermengd) onvermengde, onvervalschte wijn ; — merum jus, m. lat.,
eig. zuiver recht, een uitdrukkelijk, wettig
recht; mero jure, Jur. naar zuiver recht,
met volle recht.
Merveille, f. fr. (spr. merwélj' ; van
't lat. mirabilia, pl. V. mirabile, [z. niirabilis] oud it. mirabiglia, nu meraviglia, maraviglia, provenc. meravilha, meravelha) het
wonder, wonderwerk ; à merveille, tot verwondering, voortreffelijk, wonderschoon, uit
schoon ; — merveille s, adj.-steknd

(spr. merwelj'—), wonderbaar, bewonderingswaardig, wonderschoon, zeer voortreffelijk,
onvergelijkelijk.
Merycísmus, n. gr. (merykismos, van
mérykidzein, herkaauwen) het herkaauwen.
Mesa, f. sp. (van 't lat mensa) eig. de
tafel, distb; in Z. Amerika een lange dakvormig glooijende bergrug der Andesketen.
Mesalliance, f fr. (spr. mezaljáns;
vgl. a 1 l i e ë r e n en mé-, més-) een ongelijk
huwelijk, wanverbintenis, echtelijke verbintenis tusschen personen van zeer ongelijken
stand ; — zich mésalliëeren, zich
mistrouwen, een ongelijk huwelijk aangaan,
niet overeenkomstig zijnen stand trouwen.
Mesaventure, f. fr. (spr. mezawantticr'; vgl. a v e n t u r e) een ongeval, ongeluk
Meschwereh , m. arab. (van schdra,
beraadslagen) de beraadslaging, de raad,
staatsraad bij de M o s l e m i n.
Mescolánza, f. it. (spr. —lántza ; v.
mescolare, vermengen, mid.lat. misculáre; vgl.
m ê I e e r e n) een mengsel, allerlei.
-

Mesdames, mesdemoiselles, z.
ond. madame.

Mesdsjid, zie moskee.
mese, m. ital. (=lat. mensis) de maand;
per mese, Kmt. voor of op de maand; mese
cadente, z. cadente.

Mesembrianthemum, n. gr. (van
mesémbría, middag, ontst. uit mésos, mid-
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den, en héméra, dag) eig. middagsbloem, de
vezel- of pluisbloem, een pronkgewas van
meer dan 100 verschillende soorten in Z.
Afrika.
Mesentendu, n., onfransch (spr. mezantandu), 'voor m a 1 e n t e n d u, z. aid.
Mesenteriu.m, n. gr. (mesentérion,
van m(.'sos, midden, en énteron, darm) het
darmscbeel, dat gedeelte van het buikvlies,
't welk de dunne darmen tusschen zijne platen insluit; — mesenteriaal, adj. nw.
lat., of mesentérisch, lot het darmscheel beboorend ; --- mesenteri.tis, f.
gr. de ontsteking van het darmscheel ; —
mesenteremphráxis, f. Med. de overvulling of verstopping van het darmscheet.
Mesintelligence, f. fr. (spr. mezèntellizjáns' ; vgl. i n t e l l e g e n t i e) een mis
-verstand.
Meskal, m. een turksch blaasinstrument,
uit verscheidene pijpen bestaande ; ook een
klein perzisch gewicht, omtrent 2 lood.
Mesmerísmus, n, de magnetische geneeswijze en leer van Dr. Me sm e r (gest.
1815), z. v. a. dierlijk m a g n e t i s m u s
(z. aid.).
Mesocephalum, n. gr. (van mésos,
é, on, midden) de middelhersenen; — mesoeephalitis, f. Med. de ontsteking van
de middelhersenen ; — mesochoros, m.
wie in het midden van het koor staat, de
koorvoerder, bestuurder ; -- mesodme,
f., z. v. a. m e d i a s t i n u m;— mesodmitis, f. Med. ontsteking der tusschenhuid;
— mesódos, f. tusschengezang; — mesogastrium, n. de middelste buikstreek;
— mesokólon, n. een gedeelte van bet
buikvlies, dat den karteldarm als door bla-

Mesogastrium, mesokólon, enz.,
z. ond. mesocephalum.
mesquin, ad). fr. (spr. mveskén" of mes
van 't-kién;t.mescho,pzquin;
arab. meskïn, v. sakana, rustig, arm, ongelukkig, erbarmelijk zijn, hebr. miséén, arm,
ellendig, v. sakan, ellendig zijn) armzalig,
erbarmelijk ; gierig, vrekkig, knijzerig; in
de scboone kunsten : smakeloos, kleingeestig,
armelijk, bekrompen ; — mesquinerie,
f. vrekkigheid, karigheid, bekrompenheid;
armzaligheid, kleingeestigheid.
Mesra, f. arab. (v. sraj, bij nacht reizen) de nachtelijke hemelreis van Muhamed.
Mess, n. eng. (v. 't oudfr. mes, nu mets,
gerecht, spijs, it. messo, v. 't lat. missuns,
het opgedragene) een tafelgezelschap, een
zeker getal te zamen etenden, inz. de gemeenschappelijke middagtafel der engelsche
officieren.
messa di voce, it. (spr. —wótsje; messa,
eig. het zetten, v. méttere, zetten) Muz.
van lieverlede aanzwellende stem, toenemend
en weder afnemend.
Message, f. fr. (spr. —sáázj'; van bet
midlat. missaguim, messaguim, missaticum,
van 't lat. mittere, zenden) de zending, de
boodschap; — messager, m. (spr. —zjé)
een bode, boodschapper; ook voorbode; —
messagerie, f. (spr. —zj'rie) het bodenambt; het bodenhuis; ook eene privaat-inrichting tot vervoer van reizigers met
diligences in Frankrijk en België.
Messaliánen, syrisch (van zala, bidden) of E u cb é t e n, gr. pl., d. i. bidders, bidbroeders, erne in Mesopotamië ontstane dweep
piëtistische secte sedert de Ode eeuw. -ziek
Messalina, f. de derde gemalin des

den bevestigt en omgeeft, -het kronkeldarm -

oud-rom. keizers Claudius, befaamd we-

scheel; — mesokranium, n. de schee del ; — mesolabium, n. een, werktuig,
om tusschen twee gegevene lijnen andere
middenevenredige te vinden ; — mesolíth,
m. woordelijk: middelsteen, eene soort van
aid. — mesologaríthmus,
z e o 1 i t h, z.
m. de logaritbmus der tangenten ; — mesomphalum of mesomphalium, n.
het navelmidden ; ook de navel zelve als
midden des ligcbaams; — mesonyktikon, n. een middernachtsgezang; -- mesophr ton, n. de ruimte boven den neus
tusschen de wenkbraauwen ; — mes0pleura, n. de tusschenruimten der ribben;
— mesopotámisch, adj. tusschen twee
stroomen liggend ; — mesoreetum, n.
gr.lat., een gedeelte van bet buikvlies, dat
den endeldarm tusschen zijne platen insluit;
— mesoscélon, n. gr., het middel
bilnaad — mesoscelocéle, f.-vlesch,d
eene breuk aan de bilnaadstreek ; — mesoseelophyma, n. een gezwel of uitwas
aan den bilnaad ; — mesotypus , m.
naaldzeolith, vezel- of straatzeolitb, eene
steensoort.
Mesoemi, ni. een lichte, zeer fijne
mantel der Bedoeïenen van witte wol.

gens hare verregaande losbandigheid van
zeden ; van daar in 't algemeen eene schaam
vorstin of vrouw ; -teloz,wupsch
messalíne, f. egyptisch lijnwaad.
Messias, m. hebr. (mdsjiach, gezalfd,
van másjdch, zalven) een gezalfde of koning;
inz. de door de Joden verwachte verlosser ;
Christus; — messiáde, f. de messiaszang, het bekende hoogduitsche heldendicht
op den Messias door Klopstock ; — mes
-siäneh,
adj. wat op den messias betrekking beeft, van hem afkomt ; — mes
n. de waardigheid van den-sianmu,
Messias, de leer van den zelven.
Messidór, m. fr. (van 't lat messis,
oogst) de oogstmaand, de 1Ode maand in
den voorm. nieuwen kalender der eerste fr.
republiek, loopende van den 1 9den juny tot
den 18den july.
Messieurs, fr., pl. van monsieur,
z. aid.
Messire, m. fr. (it. messére, z. v. a.
mio sire, mijn heer, v. 't oudfr. sire, sendre,
it. ser, sere, sire, heer, v. 't lat. sen)or, de
oudere, meer geëerde, meer aanzienlijke)
hoogedel heer, voormalige eeretitel, nu door
Monseigneur vervangen.

;

;

672

MESSOLAAN

Mossolaan,

---

METAGRANIMA.

m. (ont t. uit liet it. mezmezzo, lat. rnedius
midden, half) eerre stof uit linnengaren en
schapewol.
Mesta, f. sp. (van 't lat. mixta, gemengd) eene kudde van trekkende schapen,
die aan verscheidene eigenaars behoort ; ook
de jaarlijksche vergadering der bezitters van
scbaapskooijen.
Mestangs of mustangs, pl., de halfwilde paarden der Mexicanen in de N. Amerikaansche prairiën.
Mesties, m. sp. (mestizo, provenc. en
oudfr. mestis, nw.fr. métis, van 't nw.lat.
mixtitius, van 't lat. mixtus, gemengd), afstammelingen van eenen blanke en eene
Indiaansche (Amerikaansche), of van eenen
Indiaan en eene blanke.
mesto of mestóso, it. ( =lat. moestus) Muz.
treurig, bedroefd, weemoedig.
Mestte, f. (nw.lat. ?rtesu"a; naar eenen
arab. arts en kruidkenner Joh. M e s u e h
of M e s u a h in de 8ste eeuw benoemd) de
ijzerhoutboom in 0. Indië.
mesurábel (spr. s= z), adj. fr. (mesurable, van mesurer, rieten) meetbaar, te meten ;
— mesurage, 1. (spr. —ráázj') het meetloon ; — mesures, f. pl. (spr. mezuur')
maatregelen, behoedmiddelen, voorzorgen.
Mesusáh of mesusó, joodsch, een
aan de deuren der Joden gehecht gedenkbriefje als amulet.
Meta, f. 1) lat., een spitse zuil of paal,

luiden, gelijk b. v. de oostenrijksche obligatiën, de russische bons, enz. ; — metallizeeren, nw.lat., verertsen, in metaal of
erts veranderen ; — metallizátie en
roetall zeering, f. de verertsing, ertsof metaalvorming, het ontstaan der ertsen ;
— metalloehemie, f. gr., de schei
un de der ertsen ; -- metallographie,-k
f. gr., de beschrijving der metalen ; ook de
metaalteekening, of de door Nic. Z a ch te
München in 1850 uitgevonden kunst om
teekeningen op toebereide metaalplaten, als
houtsneden, verheven voort te brengen en
af te drukken ; metallográphiseh,
adj. tot de beschrijving der metalen of tot
de metaalteekening behoorende of die betref
ook s t e r e o t y p i e) ;— metal--fend(z.
loide, n. een metaalachtig ligchaam;
metalloidisch, adj. metaalachtig, naar
metaal gelijkende; — metallurgie, f. de
wetenschap (Ier smelthutten, de scheikunst
der ertsen, in 'talg. de kunst om de ertsen
te delven, de metalen daaruit af te scheiden en verder tot de verschillende behoeften
des levens te vervormen ; — metallurg
of metallurgist, m. een berg-, mijn- of
ertswerker, een metaaluitsmelter; een erts
een kenner van de weten--scheikundg,
schap der metallurgie; —metallurgisch,
adj. tot die wetenschap behoorende, ertskundig, enz.
Metabasis, f. gr. (van meta-baínein,
overgaan) een overgang, inz. in de rede -

een merksteen aan het eind der renbanen,

kunst ; ook in ziekten of in hare beschou-

om welken de wagens 7maal moesten heen
rijden, zonder dien te raken; an daar in
't algemeen een doel; 12) vr.naam.: afgek.
voor M a r g a r e t a, z. ald.
meta, f. ital. (= fr. mo -ilie, oudfr. meitel,
provene. meitat, mítad, v. 't lat. med-ietas,
V. medius, midden, in 't midden aanwezig)
de helft; a meta, Kmt. om de helft, voor
gelijke winst en verlies.
metá –, of vóór klinkletters en de h
met –, gr. voorlettergreep in vele samen
-steling,'ambteknd,
tusschen na, enz. ; inz. drukt het vaak eenen
overgang of eene verandering uit.
Metaal, n. (gr. métallon, lat. metállum)
erts; edele metalen (goud, zilver, platina) en onedele metalen (koper, tin,
ijzer, lood, enz.), in 'talgemeen enkelvoudige, zware en zeer dichte, rek- en smeltbare 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 ; — metaalmoor, n., z. v. a.
moiré -métailliq-ue — metallisch, adj.
metaal of erts bevattende, ertshoudend; naar
erts gelijkende ; — metalliférisch, adj.
(lat. metalli fer), metaalverwekkend, metaalrijk, metaalbevattend ; -- metallifodinen, pl. nw.lat., ertsgroeven ; — metalliques, f pl. fr., (spr. —liék') eene dctieve mint, staatspapieren, die op zilver-

wing en beoordeeling; insgelijks de afwijking, verkeerde inmenging van vreemdsoortige dingen en begrippen.
Metabóle of metabolie, f. en metabolísmus, m. gr. (van -meta-bállein,
d. i. eig. omwerpen) 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. b u l e) verandering van besluit, wilsverandering.
Metacarpium, z. m e t a k a r p i u m.
Metaeéntrum, n. gr., het zwaaipunt van een schip.
Metaehorésis, f. gr. (van meta-choréin, heengaan) Med. plaatsverandering, ver
overgang eener ziektestof van-platsingof
het eene naar het andere deel.
Metachronísmus, m. gr., z. v. a.
anachronismus.
Metacinema, z. m e t a k i n e m a.
Metadella, f. it. (verkl. van m e t á,
z. ald.) eene halve maat, halve pint;
eene graanmaat te Florence, omtrent
3 2 liter.
Metagnostiek, f. gr., z. V. a. met aphysiek.
Metagogie, f. gr. (met- agógë, eig. wegvoering, verzetting, v. met-ágein, wegvoeren,
overvoeren) Log. eene herhaling van de
zelfde woorden.
Metagrámma, n . gr. (van meta-gra-

zolana, halfwol,

V.

;

=
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phein, na- of overschrijven) een afschrift ;

meta-pherein, overdragen) Log. Pig. overdra-

eene overzetting; — metagrammatÍ.smus, m. letterverandering of omzetting;
— metagrammatika, f. (van metá,
na, daarbij, daarboven uit, en g r a m m at i k a) de wijsbegeerl:e der taal.
Metairie, f. fr. (spr. metèrie ; van 't
midlat. medietaria, pachtgoed van eenen
medietarius, d. i. van eenen pachter, die
de opbrengst met den grondeigenaar deelt)
de landhoeve, meijerij, boerderij.
Metakarpium, m. gr. (van metá, en
karpós, handwortel) de voorhand, middel
-hand.
metakinéma, n. of metakin-esis,
f. gr. (van meta-kinéin, omzetten) de omzetting, verplaatsing, plaatsverandering; Med.
de ziekteverplaatsing.
Metakondy71i, m. pl. gr (metakón!lyloi, van kóndylos, gewrichtshoofd van een
been) de voorste leden of kootjes der vingers
en teenen, die met de nagels bedekt zijn.
Metakritiek, f. gr. (vgl. kritiek)
de nabeoordeeling; beoordeeling van eene
beoordeeling, antikritiek.
Metalëpsis of metalépse,f. gr. (vgl.
l e p s i s) Log. eene verwisseling van het
voorafgaande met het volgende, van de oor
uitwerksel, lv v. graf in plaats-zakmeth
van dood.
Metalláge of metalláxis, f. gr.
(van met-allássein, verruilen) verandering,
verwisseling, verruiling.
Metalli, m. algerijnsche inhoudsmaat
voor oliën, = 17, 9 liters.

ging, of overdrachtelijke beteekenis van een
woord, naar welke het niet in den eigentlijken zin gebruikt wordt, eene oneigentlijke,
zinnebeeldige of verbloemde uitdrukking,
verbloemde zegswijs; — metaphórisch,
adj. oneigentlijk, verbloemd, zinnebeeldig,
overdrachtelijk.
Metaphrásis of metaphráze, f. gr.
(van rneta-phrádzein , in andere woorden
overdragen) eene woordelijke overzetting of
vertaling, inz. het overbrengen van een gedicht in ongebonden rede; — metaphrást, m. een woordelijk overbrenger,
overschrijver; — metaphrástiseh, adj.
woordelijk overzettend, omschrijvend.
Metaphysica, f. gr. (van metá, daar
ij, daarboven uit, en physiká, natuurlijke-b
dingen ; vgl. p h y s i k a) de wetenschap van
het bovenzinnelijke, de bovennatuurkunde,
de grondleer of wetenschap van de laatste
gronden onzer kennis der dingen; — metaphysieus, m. wie die leer, die weten
verstaat, een bovennatuurkundige; —-schap
metaphysiseh, adj. bovenzinnelijk ; tot
de bovennatuurkunde behoorende.

-

metalliferisch, metallifodinen,
metalliques, metallisch, metallizatie, enz., z. ond. metaal.
Metamathematiek, f. gr. (van metá,
na, daarboven uit, en mathematiek) de
wijsbegeerte der wiskunde.
Metamorphosis of metamorphóze, f. gr. (van meta-morphoen, omvormen, van morphn, gedaante) de omvorming, vervorming, gedaanteverwisseling, herschepping ; — metamorphozeeren ,
van gedaante of gestalte veranderen, ver
herscheppen ; — metamor--vormen,
phieten, m. pl. gr., eene secte der 1óde
eeuw, die leerde, dat het ligchaam van
J. C. bij zijne hemelvaart in God is ver
metamorphotisch, adj.-ander;
vervormend, mismakend, b. v. metalen spiegels, die de gedaante van hem, die er inziet,
misvormen ; — metamorphopsïe,f. een
gebrek van het gezicht, waardoor de vorm
en de grootte der voorwerpen veranderd.
schijnen.
Metaneologïe, f. gr. (vgl. n e o 1 o g i e)
de bekeringsleer.
Metangismonieten, m. pl.gr. (v. anpos, vat) aanhangers eener secte uit de lIde
eeuw, die, om 't geheimenis der Drieëenheid
te verklaren, leerde, dat de Zoon in den
Vader is, gelijk een klein vat in een greater.
Metaphoor, f. gr. (metaphórá, van

Metaphysis, f. gr. (van meta phyein,
vergroeijen) de verandering, omvorming.
Metaplásmus, m. gr. (vgl. p l a s m a)
de vervorming, verandering, b. v. van de
gedaante eens woords: Gram. een naamvalsvorm, die een' ongebruikelijken n o m i n at iv u s onderstelt; — metaplástisch,
adj. omvormend, tot de omvorming behoorende.
Metapodium, n. gr. (van poes, gehit.
podos, de voet) Anat. de voorvoet, middel
-voet,h
voetblad.
Metapeaia,f. gr., de vereeniging der god-.
delijke en menschelijke natuur in Christus.
Metapolitiek, f. gr. (vgl. p o l i ti e k)
de zuivere, wijsgerige staatsleer.
Metapsychosis, f. gr., z. v. a. m e te mpsychosis.
Metaptósis, f. gr. (van meta piptein,
omvallen, omslaan) en metaschematísmus, m. gr. (vgl. schema, enz.) Med. de
omvorming, gedaanteverandering, verandering, waarbij meer de ziektevorm dan de
aard der ziekte veranderd wordt.
Metarsiologïe, f. gr. (van metársios,
on, hoog in de lucht, v. métarsis, het opheffen, v. metairein, opheffen, wegheffeii) de
leer der luchtverschijnselen, de wetenschap
van de veranderingen in den dampkring der
aarde, z. v. a. meteorologie.
Metaschematísmus , z. meta ptosis.
metaskopïe, f. gr. (van skopein, zien)
de aanschouwing der gedachten, des gemoeds.
Metasomatósis of metasomatoze, f. gr. (van sóma, lijf) ligchaamsverandering, de intrekneming van verscheidene
zielen in het zelfde ligcbaam.
Metastásis of metastáze, f. gr.
(vgl. stasis) Med. de verplaatsing eener
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ziektestof, overgang van eene ziekte uit het
eene ligchaamsdeel in een ander; — metasti tisch, adj. veranderd, verplaatst,
overgegaan.
Metastróphe, f. gr. (van meta-stréphein, oni-, afwenden ; vgl. strophe) de
afwending der gedachten van eene zaak.
Metasynkrisis, f. gr. Med. de ver
uit -betringdlchamseidor
bedorven vochten door de huid,-drijvnga
door middel ' van blaartrekkende pleisters;
— metasynkrítisch, adj. door uitdrijving veranderend of verbeterend.
Metatarsus, m. gr. (van tarsós, een
vlechtwerk om iets daarop te drogen, eene
breede vlakte, voetzool, V. tersainein,-térsesthai, dragen) z. v. a. m e t a p o d i u m.
Metathésis of metathézé, f. gr.
(vgl. thesis) verzetting, omzetting, inz.
letteromzetting, b. V. bron voor born
metatorium (stil. jus), n. lat. (van metri, eene plaats afgrenzen, een leger opslaan) bet inlegeringsrecht.
Metaxylogie, f. gr. (van metaxy,
daartusschen) bet tusschenspreken, het maken van inlasschingeh of tusschenzinnen
(pa renthezen).
Metboeal, m. eene goudmunt te Marokko, omtrent 5 gl.
Metempsychosis of metempsychÓze, f. gr. (van meta, z. aid., en e,npsychoen, bezielen ; vgl. psyche) de zielsverhuizing, verplaatsing der ziel uit het
eene ligchaam in het andere, volgens de
leer der P y t h a g o r is t e n.— metempsyehozieten, m. pl. aanhangers van de
leer der zielsverhuizing.
MetemptÓze, f. gr. (van meta, en
emptosis, het invallen ; vgl. p t o s i s) de uitof weglating van den ingelaschten dag of
schrikkeldag eenmaal in 13 4 jaren, volgens
den gregoriaanschen kalender.
Metensomatósis, f. gr., z. v. a. m etasomatosis.
Meteoor, n. (gr. metedron, d. i. in 't
algemeen zich in de hoogte, in de lucht
bevindend, v. meta, z. aid., en ebra, het
zweven, de zwevende beweging, voor aióra,
V. aeirein, heffen, en dit v. aer, de lucht)
een luchtteeken, luchtverschijnsel, alle ver
dampkring der aarde,-schijneld
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; — meteoor—steen, m. een
luchtsteen, maansteen, z. v. a. a e r o l i t h,
m e t e o r o l i t h — meteorika , f. de
wetenschap der luchtverschijnselen, weêrkennis; — meteorisch, adj. op luchten weêrsveranderingen betrekking hebbende,
daarvan afhankelijk, b. v. meteorische
p 1 a n t e n, die zich ten opzichte van het
openen en sluiten harer bloemen naar de
gesteldheid der lucht, den zonneschijn, enz.
;
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regelen ; — meteorismus, m. in 't alg.
verheffing; Med. de uitzetting van den geheelen of gedeeltelijken buik door lucht of
winden, de buikopzetting (in rotkoortsen);
— meteorizãtie (spr. ; tie=tsie) trommelzucht, opgeblazenheid, opzameling van
lucht in de buikholte, inz. bij de herkaauwende dieren; — meteorognozie, f. de
wetenschappelijke weerkunde ; ook weêrsvoorspelling ; — meteorognóst, ni. een
weêrkenner ; — meteorograaph, m.
een weêrbeschrijver; weêrwijzer, een werktuig, dat de luchtveranderingen aanwijst; meteorographie, de weêrbeschrijving;
-- meteorographisch, adj. weerbeschrijvend, de luchtsveranderingen aanwijzende ; — meteorolíth, z. met e0 o r st e e n — meteoroloog, m. een
weêrbeschouwer, waarnemer of kenner der
luchtverschijnselen ; --- meteorologie,
f. de leer, de wetenschap der luchtverschijnselen of der weèrsveranderingen, weêrkunde ;
-- meteorologisch, adj. het weder of
de weêrkunde betreffende, b. V. meteor ologische waarnemingen ; — meteoromantie (spr. t„e= tsie) f. de weêrsvoorspelling; waarzegging uit de luchtverschijnselen ; -- meteoronomie, f. de
leer van de wetten des weders: — meteorophyten, m. pl. de vermeende plantaardige nederploffingen uit de lucht; —
meteoroskoop, n. een werktuig om de
lengten en breedten van de plaatsen op aarde
te bepalen, astrol a b i u m ; ook een weêrwijzer — meteoroskopie, f. de waarneming des weders.
. Meter, ni., z. m è t r e.
Metérsi, p1. turk. (eig. meterisdchi, d. 1.
wie loopgraven maakt of verdedigt, van metens, loopgraaf) krijgslieden, wier bestemming is een leger op te slaan, de tenten af
te breken, die te vervoeren, enz.
methemerf nisch, gr. (van maté, z.
aid., en héméra, dag) Med. dagelijksch, dakelijks voorkomend (van de koorts).
Methode, f. (gr. methódos, d. i. eig. bet
nagaan, vervolgen, van meta, na, en hodós,
de weg; lat. methódus) de wijze of manier
om bij eene zaak te werk te gaan, de naar
vaste grondslagen geregelde handelwijze, inz.
leerwijze, orde in de voordracht van de opvolgende deelen eener'wetenschap of kunst,
de leergang; m-ethódus mathematica; de wiskundige leerwijze ; m. medéndi, de genees
m. socratica, de sokratische leerwijze,-wijze;
het onderwijs in den vorm van gesprekken;
— methodiek, f., z. v. a. ni e t h o d oI o g i e; — methodicus, m., p1. methodici, veie zich stipt aan eene handel
werkmanier, leerwijze, enz. houdt;-wijze,
— methodisch, adj. naar bepaalde grondstellingen geregeld, ordelijk, regelmatig, planmatig, naar de voorschriften der kunst;
wetenschappelijk of kunstmatig; — methodísmus, n. streng geregelde, kunst
leerwijze; inz. de leer en levenswijs-matige
;

;

METHOL

— METRE. 675

der Methodisten (z. ond.), streng kerkelijke,
ijverig werkzame vroomheid; — metho–
dist, m. in 't algemeen z. v. a. ni eth od i c u s; inz. wetenschappelijk, naar kunstregelen handelend geneesheer; —methodísten, nl. pl. -eene dwepende chr.secte,
inz. in Engeland en N. Amerika, omstreeks
17 o door John Wesley in Oxford gesticht en dus geheeten, dewijl men van hen
zeide, dat zij eene nieuwe methode van
liet chr. leven hadden uitgevonden (in den
jongsten tijd ook in Frankrijk en Zwitserland verbreid); vroeger: r. kath. schrijvers,
die in de 1 ide eeuw den strijd met de Protestanten door nieuwe dialektische meth od e n zochten te verkorten ; — methodologie, f. de voordrachtsleer, de ontwikkeling of voorstelling der leerwijze; — methodológiseh, adj. daartoe behoorende,
leerwijskundig.
Methól, n. Chim. eene in den hout
-gest
vervatte olieachtige stof.
Methane- verdrag, n. het verdrag,
in 1703 tusschen Engeland en Portugal gesloten, aangaande den tol van portugeesche
wijnen en engs?lsche lakens (dus geheeten
naar den eng. minister Methune).
Methusalém, hebr. (eig. M e t h u s c h e1 a c h, van mthoe, man, en schelach, speer,
pijl), manse.: pijl- of speerman, in het O.T.
de naam eens mans, die eenen ouderdom
van 969 jaren moet bereikt hebben.
Methyl, n. gr. (van metá en hylé ,
hout) Chem. de bazin (het radicaal) van den
houtgeest en zijne verbindingen ; -- methyloijde, n. bout-aether -- methyloxyde- hydraat, n. de zuivere hout
-gest,boualkh.
Methyologïe en methystiek, f.
gr. (van methyein, dronken zijn, méthy, wijn)
de drinkkunst, leer der dronkenschap ; -methyológisch en methystisch,
adj. tot haar behoorende.
Metical, m. (arab. metsgdl), z. miska 1.
meticuleus, lat. adj. (meticulósus, a, um,
van metes, vrees) vreesachtig, schroomvallig; — meticuloziteit, f. nw lat. de
vreesachtigheid, schroomvalligheid.
Metier, n. fr. (spr. metjé, oudfr. mes tier, menestier, van 't lat. ministeryurri, dienst,
verrichting ; mid.lat. ook voor werktuig, inz.
weefstoel) 1) het handwerk, bedrijf, beroep,
de bezigheid, hanteering, Ieefwize ; van daar
par métier, uit beroepsplicht, beroepshalve ;2) een weefstoel, weefgetouw; borduurraam.
Metizen, pl. fr. (metis, fem. métisse),
z. v. a. mestiezen (z. mesties).
Metkal of meth-bo, m. eene goudmunt te Marokko van 10 o e k i a s, omtrent
= 3 gl. 70 ct.
Metonomazie, f. gr. (van met-onomddzein, anders noemen) de naamsverandering of overzetting van eenen eigennaam
uit de eene taal in de andere, b. v. Me1 a n c h t o n in plaats van zwartaarde, S a rtor i us voor snijder.
;

Metonymïe, f. gr. (met-ónymia, van
ónyma, gew. ónoma, naam) Log. de omnoeming, naamverwisseling, overnaming, woord
grijze haren voor boo--vera.ndig,b
ge ouderdom, druiven voor wijn; -metonymisch, adj. naam of woordverwisselend, omnoemend.
Metópon, n. gr. (v. metá, z. ald., en
óps, genit. ópós, gezicht) het voorhoofd, de
voorzijde ; — pl. metopen, Arch. vierkante tusschenruimten tusschen de t r i g l y
p h e n der dorische fries, in welke men de
versierselen aanbrengt ; — metopántron,
n. Anat. de voorhoofdsholte of -boezem; —
metopantralgie, f. Med. pijn in de voor
— metopantritis, f. ont--hofdbezms;
steking van het slijmafscheidend vlies, dat
de voorhoofdboezems bekleedt; --- metopomantie (spr. t=ts), f. waarzegging uit
het voorhoofd of het gezicht ; — meto–
poskoop, m. een voorhoofdkijker, gelaatsonderzoeker; — metoposkopie, f. de
voorhoofds- of gelaatsbeschouwing, het voor
waarzeggen uit de trekken van-spelnof
gelaat en voorhoofd.
Métra, 1. gr. (v. m*9tér, moeder) Anat.
de baarmoeder; -- metralgie, f. het
baarmoederwee ; — nletrálgiseh, adj. dat
wee betreffende, daaraan lijdende; — metranastróphe, f. uitzakking der baar
daarvan verbonden;-moedr,tsulping
— metratonie, f. de verslapping der
baarmoeder ; -- metratrezie, f. de tegennatuurlijke sluiting der baarmoeder; —
metremphráxis, f. de verstopping der
baarmoeder; — metremphysëma, n.
opzetting van de baarmoeder; — metrenehytes, m. de baarmoederspuit; — me-

treurysma, n. de uitzetting der baarmoeder ; — metritis, f. de ontsteking der
baarmoeder ; -- metroblennorrhcee,

f. de witte vloed uit de baarmoeder , —
metroe le, f. de baarmoederbreuk; —
metroeelides, pl. moedervlekken ; —
metrokámpsis, f. de achteroverkanteling der baarmoeder ; — metrokareinóma, n. de baarmoederkanker; -- metroloxie, f. de verkeerde of scheeve richting, ombuiging der baarmoeder; — metromanie, f., z. v. a. n y m p h o m a n i e
(z. ald.) — metrophthisis, f. tering
der baarmoeder; -- metropol'pus, m.
de moederpolyp, een vleeschuitwas der baarmoeder; -- metr_ optósis, f. de uitzak
baarmoeder — metrorrhagie,-kingder
f. de bloedstorting uit de baarmoeder, moe
; — metrorrhéxis, f. de-derblovit
scheur in de baarmoeder; — metrornccee, f. de moedervloed, uitv4oeijing van
bloed, slijm, enz. uit de baarmoeder; —
metroskoop, n. de moederspiegel, een
werktuig om de baarmoeder te onderzoeken;
— metroskopïe, f. het onderzoek der
baarmoeder met den moederspiegel ; — metrotomïe, f. de keizersnede.
Mètre, m. fr. (van 't lat. metrum, gr.
;

;
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métron; vgl. m e t r u m) eene maat, de meter,
de nieuw-fr. lengtemaat, gelijk gesteld aan
een tienmillioenste gedeelte van den noorde
meridiaan -quadrant des aardbols, de-lijken
grondslag van het metrieke stelsel van
maten en gewichten = de nederlandsche,
belgische, grieksche, sardinische, saksische
el ; Z. ook el — decimètre, m. een
tiende deel van den meter, eene palm; —
centimètre, m. (spr. sant—) een hónderdste deel des meters, een ned. duim ; —
millimètre, m. een duizendste deel des
meters, eene streep — decamètre, m.
eene maat van 10 meters, de ned. roede;
— hectomètre, nl. eene maat van 100
meters of 10 ned. roeden ; — kilomètre,
m. eerre maat van 1000 meters, eene ned.
mijl ; — myriamètre, m. eene maat van
10 0 0 0 meters, 10 ned. mijlen ; — metriek, metrisch, adj. wat tot den meter behoort, daarop steunt, daarvan afgeleid
is, b. v. het metrieke stelsel, het maten en gewichtenstelsel, dat op den meter is gebouwd; een metriek of metrisch centen aar, 100 ned. ponden (z. ook ond. m e t r u m) .
;

;

Metremphrá xi9, metrench tes,
z. ond. toetra.

Metreet, m. (gr. metrétés) naam der
grootste maat, waarvan de oude Grieken zich
voor de vloeistoffen bedienden; zij deed 12
c o n g i ë n, dat omtrent 59 liters uitmaakt.
Metricólo of mitrieOlo, m. een gewicht te Goa, inz. voor drogerijen = É ons.
Metriek, z. ond. m è t r e en ook ond.
metrum.
Metriopathie, f. gr. (van métrios, a,
on, de rechte maat hebbende, v. métron, de
maat; vgl. metrum) matiging van harts
tochten, gelijkmoedigheid, gemoedsrust.
metrisch, z. ond. m è t r e en ook ond.
metrum.
Metritis , metrocele , metrokampsis, metrokareinoma, metroloxie, metromanie, z. ond. m e t r a.
Metrographiek, metrologie, metrometer, metronoom, z ond. m etrurn.

Metronymikon, n., pl. metronymika, gr. (van rifer, moeder, en ónyma
= ónoma, naam) moedernaam, naam, die
van den naam der moeder afgeleid is; vgl.
p a t r o n y m i k o n; -- metronyymisch,
adj. naar den moedernaam benoemd.
Metrophthisis, z. ond. metra.
Metropolis of metropóle, f. gr.
(van métér, moeder) eig. de moederstad met
betrekking tot de dochtersteden of koloniën;
hoofdstad, de stad waar een metropoet of metropolitaan, d. i. een bis
aartsbisschop der grieksche kerk,-schopf
zijnen zetel heeft; metropolitaanseh,
adj. aartsbisschoppelijk ; — metropoli
-tanker,
aartshisschoppelijke moeder- of
hoofdkerk.
Metropolpus, enz. ; -- metrotomie, z. ond. metra.

—

MEZZA-LIRA.

Metrum, n. lat. (gr. métron, v. den
wortel met, in 't lat, metiri, meten, sanskr.
md) in 't alg. de maat; inz. de lettergrepen of syllabenmaat, versmaat; — metrika,
metriek, f. de verskunst, de leer, de kennis van den versbouw ; — metrisch, adj.
naar den versbouw behoorlijk afgemeten, in
verzen, in gebonden stijl; — metrographika, f. de kunst om verzen volgens de
wetten van den versbouw te schrijven ; —
metrologl.e, f. de meet- of maatkunde;
— metrológisch, adj. maatkundig; -metromanie, f. de verswoede, verzotheid óp verzenmaken, rjmelzucht; — metrométer, ni. Muz., z. v. a. chronometer — me 'vronoom, m. een door
M a 1 z 1 uitgevonden maat- of tactmeter.
Metsjed, arab. (mesdsjid, van sadsjada,
zich buigen, aanbidden) een muhamedaansche tempel, bedehuis, z. v. a. moskee.
Mettal of mettar, in. eene vochtmaat
te Tunis = 19,397 liter.
Mette, f. (oudd. mettina, van 't lat. matutina scil. hora, ochtenduur) r. katte. och
vroegpreek ; godsdienstoefe--tendgosi,
ning op den avond of in den nacht vóór
eenen feestdag, b. V. de k e r s m e It e.
Metuzie, f. gr. (met-oesia, d. i. het
mede-zijn) de gemeenschap of vereeniging
van wezen.
Metze, f. eerre graanmaat in vele duit
staten : in Oostenrijk = 61, 4 9 6, in-scbe
Beyeren = 3 7, 0 5 9, te Kassel = 19, 8 6 1 ,
te Koburg = i, s s s 3 , te Leipzig = 6, 4 s 3 8,
in Pruissen de oude = 3, 4 2 0 4, de nieuwe
= 3351 liter.
Meubel, n.l ..(fr. 7neuble), pl. meubelen of mobiliën (van 't lat. mobile, iets
bewegelijks, pl. mobilia; vgl. m o b i e 1) beweegbaar goed, vervoerbare of roerende have ;
huisraad ; -- meubleeren (fr. meubler),
met huisraad voorzien; inrichten, toerusten
— meublement, z. ameubletoent.
meum et tuum, n. lat. het mijn en dijn
(uwe); de eigenbaat, liet eigenbelang.
Meute, f. (fr. meute, eig. jachtstoet,
v. 't mid. -lat. movita, beweging, als ware 't
lat. mov'itas voor motus, partic. v. movêre,
bewegen) een koppel jachthonden, ongeveer
50 à 60 stuks.
Mexicaine, f. fr. (v. mexicain, e, mexicaansch) zekere gekeperde wollen stof ; —
mexical, z. pulque.
Mezeline, f. (v. 't it. mezzo, half) fransch
lijnwaad, half wol en half zijde, inz. tot
gordijnen, overtreksels, enz.
Mezetene, f. eene turksche grensbelasting op koopmansgoed, een inkomend recht
(8 tot 16 percent van de waarde beloopende).
mezza—lira, f it.. (spr. meiza—; van
mezzo, neezza, half, van 't lat. medius, midden) Bene halve lire, Bene rekenmunt in den
Kerkelijken Staat, ongeveer = 2 2 ct.; -mezza manica, Muz. met de hand op de
halve hoogte van den hals (der viool) `. mezza
orchéstra, met half orchest; a mezza voze
;
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MIAM
(sp. —wótsje), met halve of gedempte stem;
mezzo forte, Muz. middelmatig sterk, eenigszins sterk ; mezzo piano, half zacht, min of
meer zacht ; mezzo riliévo, half of vlak ver
mezzo soprano, de diepe bovenstem,-hevn;
diepe discant ; — mezzoscudo, m. (spr.
—skóédo) eene zilvermunt in den Kerkelijken Staat, omtrent = 1 gl. 24 ct.; ook eene
zilvermunt te Lucca, ongeveer = 1 gl. 18
ct.; — mezzo termino, m. een middel
midden tusschen twee uiter--weg;oni.ht
ste graden ; — mezzatínta, f. of mezzotínto, m. (spr. --tien—) Pict. de middeltint, de middelkleur, halve of gebrokene
tint (die door overgang van de eene kleur
in de andere ontstaat), ook lichte schaduwing; bij graveurs: de zwarte kunst; —
mezzaníne, f (it. mezzaníno, m.) Arch.
eene halve verdieping, elke lagere verdieping tusschen hoogere (vgl. e n t r e so 1);
ook een halfvenster, kleiner venster boven
het grootere; — mezzaróla, eene vochtmaat in Genua = 100 genueesche pinten
of 148, 4 5 liter; — mezzétta, f. eene graanmaat in Toscane O,7613 4 liter — mez —
zetto, in. eene vochtmaat in Florence.
Miám, een goud- en zilvergewicht in
Achter-Indië 832 eng. greinen trooisch
gewicht.
Miao, m. naam, dien de Chineezen aan
hunne tempels geven, z. v. a verblijf der
geesten.
Mimsma, n. gr. (v. miainein, verwen,
beschilderen, bezoedelen, bevlekken) eig. verwing, verontreiniging, bevlekking; de aanstekingsstof, eene in de lucht verspreide ziekteof smetstof, waaraan men het ontstaan eener
beerschende ziekte wil toegeschreven heb
(wel te onderscheiden van c o n t a g i u. m,-ben
dat in het dierlijk ligchaam wordt geteeld);
— miasmatiseh, adj. zulke stof bevattende of daardoor ontstaan.
Mica, f. lat. een kruimpje, beetje, korreltje, N. H. de glimmeraarde, het katte zilver, kattegoud.
Micátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van 't
lat. miciire, zich trillend heen en weer bewegen) Med. de beweging of omloop des
bloeds in het ligehaam.
Michael, hebr. (van m(, wie, ka, als,
gelijk, êl, God), mansn.: wie is als God?
gewoonlijk verkort tot Michiel; bet hoogd.
Michel wordt ook gebruikt voor een onnoozel, plomp mensch (waarschijnlijk door
verwarring van den hebr. naam met het
oudd. mi/ill, michel, groot); van daar de
duitsche Michel, neef Michel, schertsende minachtende benaming van het duit
volk.
-sche
Miche, eene oude vochtmaat in Egypte
en een gedeelte van Azië = 2 0 m e t r eten, z. roetreet.
Michel, Michiel, z. M i e h a ë 1.
Micmac, m. fr. heimelijke handel, kuiperlj, doorgestoken kaart, fikfakkerij.
microscopium, en z., z. m i k r o s koop.
;
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mictus cruéntus m. (v. mingére, wateren,
pissen) Med. het bloedwateren.
Midas, een pbrygisch koning, die, naar
eene oud-gr. sage, van Apo 11 o lange- of
ezelsooren kreeg, toen bij, tot scheidsrechter gekozen zijnde bij eenen muzikalen wedstrijd tusschen dezen god en Pan, aan den
laatsten de overwinning toewees; van daar
in 't alg. voor langoor, ezel, rijke domkop;
volgens eene andere sage werd hem door
Dionysos (Bacchus) den wensch toegestaan,
dat al wat bij aanraakte in goud mocht
veranderen, totdat hij, om van die lastige
weldaad ontslagen te raken, zich in den
Pa kt.ol u s baadde, die van toen af goud met
zich voerde ; -- midas –ooren, lange
ooren, ezelsooren ; het midas–oor, N. H
eene soort van rolslak, en eene soort van
oorslak.
Midgard of Midgaard, m. oud
midhgardhr; oorspr. eene om--nordsch(eig.
tuinde plek gronds) Myth. de aarde.
midshipman, m. eng. (spr. -- sjipmen), pl. midshipmen, z. v. a. cadets
of jongste zee-officieren op de eng. oorlogschepen.
Miëmiet, m. Miner. bitterspaath of bitterkalk, van M i e m o in Toscane.
Migliéjo, m. it. (spr. mi-i.jájo; van 't
lat. milliarium, een duizendtal, v. mille, duizend) een handelsgewicht van 1000 pond
te Venetië en Livorno ; — miglio, f. (spr.
míéljio; d. i. eig. 10 0 0 schreden) eene italiaansche mijl.
Migma, n. gr. (v. mignynai, mengen)
de menging, het mengsel, z. v. a. mixtuur.
mignard, adj. fr. (spr. mi- njddr; z.
mignon) lief, netjes, sierlijk ; opgesierd;
— mignardeeren, vertroetelen verwennen ; ook te gekunsteld schrijven of
spreken ; — mignatuur, zie mini at u u r — mignon (spr. mi- njón), lief,
aardig, net, fijn, allerliefst; als subst mignon, m. (v. 't oudd. minna, minei, minnia,
min, liefde, minnon, min n e n, lief hebben)
een gunsteling, lieveling, schootkind ;
mignónne, f. liefje, schatje; ook de
kleinste soort van fransche drukletters ; —
mignonnettes, f. pl. eene soort van
zeer smalle garenkant ; ook eene soort van
bedrukte katoenen halsdoeken ; kleine brieven
— mignoteeren (fr. migno--ouweltjs;
ter), liefkozen, vertroetelen, verwennen.
Migraine, f. fr. (ontstaan uit het gr.
h e m i k r a n i a, z. ald.) eenzijdige hoofdpijn,
schele hoofdpijn.
migreeren, lat. (migrdre) uittrekken,
van verblijf veranderen, verhuizen; --migratie (spr. t=ts) f. de verhuizing, uittrekking; de tocht van dieren, die zich naar
andere oorden begeven, inz. der trekvogels ;
— migrat®risch, adj. nw.lat. verhuizend, naar elders trekkend.
Miguelísten,m. p1. aanhangers van den
portugeeschen kroonpretendent Dom Miguel,
en tegenstanders der P e d r oï s t e n, z. ald.
,

;
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Mihmandar, z. m eh m e n d a r.
Mijl, f. (oudd. mile, angels. mila, hoogd.
meile, eng. mile, zweedsch en deensch mil,
fr. mille, it, miglia, sp. milla, chald., syr.,
Arab. mil, milo,muon,lat. milliare, van
't lat. mille, duizend) eig. de lengte van
duizend schreden ; eene lengtemaat voor
grootti afstanden ; eene geographische mijl
is = ^1, graad of 7,107407kilometer; de
ned. of metrische mijl is = 1000 ned. ellen , 1 kilometer of T1JÎ1YTF van het noordelijke meridiaan -quadrant des aardbols ; tot
deze verhouden zich die van eenige andere
landen als volgt: de
kilometers.
badensche mijl
beyersche mijl
belgische metrische mijl
bengaalsche mijl
boheemsche (22017 rijnl. vt.)
brabantsche mijl
brunswijksche mijl
deensche mijl

engelsehe mijl (league)
engelsche mijl (mile)
eng. geogr.- of zeemijl
fransche mijl(v1- graad)
fransche zeemijl (2'ïy graad)
kleine fransche mijl
fransche postmijl
hamburgsche (24000 rijnl. vt.)
hannoversche mijl
hollandsche zeemijl

8,88888
7,42578
1,00000
1,78880
6,91012
5,63655
10,80411
7,3 3170

=-

5,16934
1,60931
1,8518
4,44444
5,55555
4,93827
3,89807
7,63200
i0,62400
5,55555

hongaarsche mijl
italiaansche mijl
litthausche mijl
lubecksche mijl
r_apolitaansche mijl

8,35636
1,85644
8,9.5425
1,83392
1,86569

noorweegsche mijl
oostenrijksche mijl (24000 vt.)
oostenrijksche zeemijl
perzische mijl (parasange)
poolsche mijl
-..
porteg. zeemijl ( 1 graad)
nieuwe pruiss. (24000 rijnl. vt.)
oude pr. mijl (24801 rijnl. vt.)
romeinsche mijl
saksische mijl
sardinische en piemontesche m.
siamesche mijl (roëneng)
silezische mijl (20877 rijnl. vt.)
sp. koningsmijl (25000 vt.)
sp. gemeene mijl (1.9500 vt.)
spaansche zeemijl
toscaansche mijl
-_
turksche mijl (barsi)
venetiaansche mijl
vlaamsche mijl (20000 rijnl.vt.)
wurtembergsche mijl ( 3A gr.)
zweedsche mijl

-'

-

11,13899
7,68640
1,85185
5,00513
5,53563
1,86185
7,63200
7,78389
1249900
9,06432
1,533 75
3,81391
6,55233
7,06638
6,60657
6,36495
1,60795
1,17929
1,83411
6,27708
7,40741
10,68843

Mijter, z. m i t r a.

Mikado, m. titel van den geestelijken
keizer van Japan, onder wiens gezag de
T a i k o e n of wereldlijke keizer staat, die
met het uitvoerend bewind is belast.
mikrakustisch, adj. (vgl. m i k r o sk o o p) kleïnhoorig; dus noemt men de werk-

MIKROCEPHALUS.
tuigen, die door toeleiding van 't geluid tot
versterking van 't gehoor dienen.
Mikrocephalus, in . gr. (van mikrós,
d, ón, klein) een kleinhoofd - mikro ;

chemie, f. het chemisch onderzoek van
kleine of fijne voorwerpen; -

mikro -

chronométer, m. een tijdmeter ter bepaling van zeer kleine tijdruimten; -- mi-

kroëlektrométer, m. of mikroëlektroskoop, n., z. condensator; -

mikrogalvanométer , m. een door
M a r e c h a u x uitgevonden werktuig ter
waarneming der dierlijke elektriciteit tot in
den geringsten graad ; - mikrographie,
f. de beschrijving van kleine voorwerpen,
door middel van vergrootglazen waargenomen; - mikrokarpum, n . eene kleine

vrucht ; zwam, paddestoel ; - mikro
kleine wereld of de we--kósmu,n.de
reld in 't klein : de mensch ; - mikrokósmisch, adj. het mikrokosinus betreffende, daartoe behoorende; m i k r k o sm i s c h zout (sal mierocosm)cus), piszout,
uit de pis bereide phosphorzure soda-ammoniak ; - mikrokosmologie, f . de klein wereldleer, leer van den mensch, z. v. a.
anthropolog ic; - mikrolepido ptera, pl. kleine schubvleugeligen, kleine
vlinders ; - mikrolepidopterologio,
f. de kennis, de leer dier wezens ; - mi-

krologie, f . de kleinigheidsgeest, klein
zucht . voor nietigheden, angst--gestihd,
vallige naauwgezetheid in onbelangrijke zaken ; - mikroloog, m. een kleinigheidskramer, jachtmaker op nietigheden, gorteteller, letter-, muggezifter - mikro
kleingeestig, in 't kleine val-logisch,adj.
lend ; - mikrologizeeren, zich met
;

nietige zaken bezig houden, op kleinigheden jacht maken, muggeziften ; - mikromega, f. een hoekmeter, die 1 van een'
rechten hoek of 15 graden bevat, een vierde
quadrant ; - mikromegas, eig . een klein
een klein mensch, die gaarne voor-grote,
groot wil doorgaan ; --- mikrométer, m .
een kleinmeter, een werktuig, gewoonlijk bij
verrekijkers en vergrootglazen aangebracht
om kleine grootheden of afstanden te meten - mikrometrie, f de meting der
kleine voorwerpen of afstanden; - Mikrommátisch, adj . kleinoogig ; -- mi
kleine bloem-kropetálish,adj.m
f. de fijne-bladern;mikoph,
stem, zwakheid van stem; - mikro;

phóniseh, adj. zwak of fijn van stem ; mikrophthalmie, f. de ziekelijke ver kleining des oogappels; - mikrophthál
een kleinoogige ; - mikro--mOS,.

phyllisch, adj. met kleine bladeren ; mikrophyllon, n., pl. mikrophyllen, kleinbladige gewassen ; - mikropsychie, f . de kleinmoedigheid, versaagdheid; ook bekrompene, kleingeestige, lage
denkwijs; -- mikropsychiseh , adj.

kleinmoedig; kleingeestig, bekrompen, laag;
mikroptéra, n . pl. de kleinvleugeligen

-
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onder de insecten ; -- mikroptériseh,
adj. kleinvleugelig; — mikrórchis, m.
Med. iemand, die kleine teelballen heeft;
— mikroskoop , in. woordelijk : een
kleinkijker; een werktuig of glas om k l e inc
dingen groot te zien, een vergrootglas; microscopIum simplex, n. gr. -lat. een eenvoudig vergrootglas, met ééne lens ; mier. cornposturn, een samengesteld vergrootglas, dat
uit verscheidene lenzen bestaat; — mi
f. het gebruik van 't ver-krospie,
-grotlasend
daarvan ; --adj door vergrootglazen
beschouwd, waarneembaar ; alleen door vergrootglazen waar te nerven (mikroskopische
dieren); mikroskopische waarnemingen, waarnemingen door het vergrootglas;
— mikrosphyktus, Med. wie een'
kleinen of zwakken pols heeft ; — mi
f. de zwakke polsslag ; —-krosphyxie,
m.ikrostómisch, adj. kleinmondig; —
mikrotrophïe, f. spaarzame, ontoereikende voeding.
Miktologïe, f. gr. (van mi-któs, é, ón,
gemengd, v. mignynai, mengen) de leer der
gemengde of samengestelde ligchamen, de
vermengingsleer.
Milady, z. mylady.
Milan, m. fr. (van 't lat. miluus, milz us) de hoendergier, wouw, kuiken- of kiekendief, een bruinroode vogel van het val
-kegslacht.
Milanaise, f. fr. (spr. —nèz'; v. M i1 a a n), eig. milaneesche goudstikkerij, zeker
goudspinnerswerk op twee draden zijde.
Milaresion, n. gr. eene oud-rom. zilvermunt van 2 4 n u m m i of 96 a s s a r i ë n,
onder Constantijn en zijne opvolgers.
Mile, eng. (spr. mail) eene engelsche
mijl, z. mijl.
Miliaria, f. lat. (van miliarius, a, um,
gierstachtig, van milium, gierst) Med. de
gierstvormige uitslag ; mniliiiris febris , de
purperkoorts.
Milicien, z. ond. militair.
Miliolum, z. milium.
Militair, n. (fr. militaire, van 't lat.
militliris, e, wat den oorlog, den krijgsmansstand betreft, van miles, genit. mi'itis, de
soldaat) het soldaten- of krijgswezen, de
krijgsmansstand ; de gezamentlijke soldaten ;
--- militair, m. een soldaat, krijgsman;
als adject. militair, al wat op het krijgswezen betrekking heeft, P. v. militaire
a'k a d e in i ë n, wetenschappelijke hoogere
scholen voor de vorming en voorbereiding
van aanstaande officieren ; of als adverb.
militairement (spr. --tèr'mán) op krijgsmans-, op soldatenwijs, naar krijgsgebruik ;
stipt-ordelijk, afgemeten ; — militarTa, n. pl.
lat. soldatenzaken, zaken tot de krijgsdienst
behoorende : — militári manu, gewapender
hand — militeeren (lat. militáre), strijden, oorlogen, twisten ; — militie (spr.
its) f. (lat. milit)a, fr. milici) het krijgswezen, de krijgsstand ; de manschappen, sol;
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daten, inz. de landmilitie, de manschappen
der jaarlijksche lichtingen bij 't lot, om 't
leger voltallig te houden ; de landstorm of
landweer of landsoldaten, de ingezetenen, die
in bijzondere gelegenheden voor èénen veldtocht opgeroepen en gewapend worden (in
tegenst. met de geregelde troepen, de n ationale militie) -- milicien, in.
fr. (spr. --sjèn) soldaat van de loting of
lichting.
milium palpébrae of verkl. miliolum,
n. lat. (van milium, gierst) Med. een giersteof gerstekorrel op het ooglid.
mille, lat. duizend; pro mille of it. per
mille, per duizend, van duizend ; -- millefióri, pl. it. eig. duizend bloemen :
eene soort van veelkleurig glas-mozaïek, wel
Italië vervaardigd en in 183t door-erin
den scheikundige F u s s in Sehonebeck weder
uitgevonden ; ook een welriekende snuiftabak in Italië, naar de gelijknamige piemonteesche plaats benoemd ; — millefolium,
n. lat. Bot. het duizendblad, achilleskruid
(Achílli a millefolium), een zeer heilzaam, in
het wild groeijend kruid ; -- millenarius,
m., z. v. a. c h i 1 i á s t;— millenarísten, pl. Christenen, die geloofden, dat, na
het laatste oordeel, de uitverkorenen nog
duizend jaren op aarde zullen blijven,
om er, onder de zichtbare heerschappij yan
Christus, allerlei genot te smaken ; — mil.-.
lepes, in. (lat. millepéda) de duizendbeen,
een amerik. insect; ook eens soort van zeespin ; -- millepóren, pl. lat.-gr. puntkoralen, een voortbrengsel der polopen, vol
poriën, inz. in vlotgebergten ; — mille –
rees, z. m i 1 r e i s — milleróle, f. fr.
eene vochtmaat, in gebruik te Tunis
liter, men noemt haar ook mille6,3
rolle van Marseille; — mules, eene
rekenmunt in de Vereenigde Staten van N.
Amerika
1
d o 11 a r; — milliade,
f. nw.lat. eene reeks van duizend jaren, eens
c h i 1 ia d e ; — milliárd, m. fr., of milh arde, f. duizend millioenen ; — milliare, z. ond. are ; — milliarium, n.
lat. een rom. mijlsteen, die een' afstand
van duizend schreden te kennen geeft; —
milliasse, f. fr. duizend milliarden ; eene
zeer grootti menigte, een onmetelijk getal;
— milligramme, z. ond. gramme;—
millilitre, z. ond. litre : — millime,
m. een duizendste deel, X1 .6 franc of
centime ; -- millimetre, z. ond. m èt r e ; — millistère, z. ond. stère ; —
millioen, f. (mid.lat. mill o) duizend maal
duizend; in geld 2 0 tonnen gouds ; -- millionair, m. fr. (rnillionnaire) een bezitter
van millioenen, zeer rijk mensch.
Millepoint, n. eng. (spr. rnílpoint) eene
soort van sterk, gepunteerd ever l a s t i n g
tot stoffen schoenen.
Milmils, pl. (hindost. malinal, neteldoek, moesselien) eens katoensoort uit O.Indië.
Milord, liever mylord, z. 1 o r d.
Milphósis en miltósis, f. gr. (het
;

;
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laatste v. miltoen, met menie of rood bestrijken, v. miltos, menie, bergcinnaber) Med.
bet met ontsteking verbonden uitvallen der
oogbaren of wimpers, z. v. a. m a d a r o s i s.
Milreis of mille reis of m i l l e rees,
eene portug. rekenmunt —. 1000 reis of
realen (z. reaal) of 2 gl. 80 et. (men
drukt de duizendtallen der reis uit door
bet teeken (p), en de millioenen door twee
punten, b. v. 8 : 120 (J), d. i. 8 millioen
1-20 duizend reis of 8 duizend 1'20 milreis);
ook eene gouden munt met het beeld van
den heil. Stephanus, ter waarde van 4 gl.
Miltiet, m. (fr. miltite) soort van verkalkten bwrnatiet of bloedsteen.
Mimánsa, f. sanskr. (mimángsd, v. man,
;regerende vorm m(mdngsê, eeren ; denken,
overleggen) een indisch wijsgerig stelsel,
het welk alle veelvoudigheid van bet bestaan voor louter schijn, en de zelfstandig
voor het eenige ware en werkelijke-heid
houdt (vgl. sankhja-philozopbie).
Mimar-aga, m. arab. (van mimdr,
bouwmeester, van amara, bouwen, en a ga,
z. ald.) turksch opziener der gebouwen, opperbouwmeester, die een onbepaald gelach
over alle bouwmeesters uitoefent; -- mi
de eerste architect des sul-mar—bsji,
— mimarS, m. pl. de turksche in--tans;
genieurs.
Mime of mimes, m. (gr. miinos, lat.
mimus), pl. mimen, eig navolgers ; ge
-barenspl,otmk;i'ag.nelspelers ; ook eene bijzondere soort van kleine
dramatische spelen bij de oude Grieken en
Romeinen, die eene poëtische afschildering
van het dagelijksch leven gaven, aanvankelijk kluchtspelen zonder bepaald plan, later
kunstmatiger bearbeid; de uitvoerders dier
stukjes, m i m e n, moeten onderscheiden worden van de pantomimen (z. ald.) ; -- —
minlBSis, f. (van mianéïsthai, nabootsen)
de navolging, nabootsing of naaiping der gebaren van een' ander, het spottend herhalen
van iemands woorden ; — mimétiseh,
adj. tot nabootsing, nadping geneigd ; —
mimiek, f. of mimische kunst,
de gebarenkunst, gebarenleer, het gebaren
; — mimicus, m. een meester in-spel
het gebaren maken ; een potsemaker, nasper;
-- mimisch, adj. (gr. mimikós, i, ón),
tot de mimiek beboorende, al wat door gebaren geschiedt; mimische kunstenaars,
tooneelspelers; - mimograaph, m.
schrijver van mimen of .gebarenspelen ;
- mimographie, f. vervaardiging van
gebarenspelen ; - mimoloog, m. een
navolger, nasper, naprater; -- mimologie, f. de navolging, napping van iemand
in zijne woorden en gebaren.
Mimer, m. (eig. Mimir) noord. Myth.
de god der wijsheid, welke hij put uit eene
bron, de M i m e r s b r o n (oudn. M(nisbrunnr),
die door de W a l b a 11 a vloeit.
Mimiámben, m. pl. eerre soort van
zeer vrije jamben, waarvan zich de mi-

men (z. ald.) in hunne onzedelijke kluchtspelen bedienden.
Mimographie, mimologie, enz.,
z. ond. mime.
Mimosa, f. nw.lat. (v. 't sp. en port.
mimoso, weekelijk, vertroeteld, v. mimer,
liefkozen, vertroetelen) een uitheemsch plantengeslacht van verschillende soorten, waarvan eenige zich onderscheiden door de ongemeene gevoeligheid harer bladeren, die
zich bij de geringste aanraking samentreken; b. V. de gevoelige mimosa (mimosa sensitiva), het zinkruid; de schaamachtige mimosa (m. pudica), het
kruidje roer mij niet; nog behoort hiertoe
de echte acacia (m. niliti ca en vera),
een stekelige boom in Egypte en Arabië,
uit welks stam van zelve de arabische gom
vloeit; — mimoziet, m., z. v. a. doleriet.
Mina, 1) mine, f. it. (provene. mina,
emina, fr. mine, oudfr. emine, v. 't lat. hé mina, gr. hémina, eene maat, de helft van
eon' s e x t a r i u s) eene vochtmaat in Mi.
laan = l,592 liter; ook eene graanmaat in vele ital. staten : te Turin
= 1 2, 1 8 4 5, te Ge19,1666, te Florence =
nua ± 1,716 liter; — een oud. gr. gewicht (gr. mna, lat. mina) = 100 drachmen of 436 grammes; ook eene munt
100 drachmen of omtrent 40 gl. De
van een talent; de
mina was het
oude attische mina deed . van de
latere of 75 drachmen (zie verder mine);
Mina, 2) afkort. van Wilhelmina
(z. a1d.).
minaccióso, it. (spr. minatsjózo) of minaccevole (spr. minatsjéwole; van 't lat. minaccia, bedreiging; vgl. m e n a c e e r e n) Muz.
dreigend, nadrukkelijk ; — minaciteit,
f. nw.lat. het dreigende, de dreigende toestand ; de neiging tot dreigen.
Minage, z. mine 2) .
Minaltoen, m. eene Perzische munt
__1_ toman.
Minaret, m. arab. (mendret, d. i. eig.
plaats des lichts, vuurtoren, van nara, schijnen, nar, vuur, enz.) een ronde toren van
verscheidene verdiepingen, ieder met een
balcon, menigvuldig voorkomende aan turk
bedehuizen of moskeën, en van welke-sche
de uren des gebeds worden afgeroepen.
minartzin, m. de sterrekundige van
den koning van Perzië.
Minátie (spr. t =ts) f. lat. (rninat)'o,
van mini ri, dreigen) bet dreigen, de bedreiging ; — minatóriseh, adj. (later lat.
minatorius) dreigend, bedreigend.
minaudeeren, fr. (minauder, spr. au
o; van mine, gelaatstrek), zich met gemaaktheid aangenaam willen maken, mal
behaagziek zijn ; -- minauderie, f. gemaaktheid, gedwongen manieren, behaagzucht ; — minaudière, f. eene saletpop,
een paau winnetje , behaagziek , opgetooid
meisje.

v
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Míneepie, m. eng. (spr. minspai ; v.
to mince, klein bakken, en pie, pastei) pastei-

tje van gehakt vleesch met eijeren, suiker,
kleine razijnen, enz.
Mine, 1) f. fr. het gelaat, gezicht, aanzien, uitzicht, de figuur; mines maken,
ergens den schijn van aannemen, zich hou
onnatuurlijke gebaren maken, gezich--den;
ten trekken; verliefde lonken geven.
Mine, 2), f. fr.. eene graanmaat; de
parij sche mine deed 2 s e t i e r of 6 b o i ss e a u x= 18,0497 liter (z. verder min a);
--- minage, f. (spr. --náázj') het meetrecht op het koren.
Mine, 3), f. fr. (it. mina, provenc. mina, mena, van 't mid.lat. minare, provenc.
menar, fr, mener, leiden, voeren, te werk
stellen) een onderaardsche gang, schacht,
uitgraving, mijn ; inz. eene ertsmijn, een
bergwerk, eene metaal, -mineraal - of bergstofgroeve ; Mil. eene kruidmijn, een springkuil, kruidkelder, om den daarboven lig
kruid in de lucht te doen-gendlastor
vliegen ; oneig. een bedekte heimelijke aanslag; -- mineeren, ondergraven, uithollen,
ondermijnen, loopgraven, kruidmijnen aanleggen ; --- mineur, m . mijnwerker, schans graver ; ook bergwerker, ertsgraver ; —
mineraal, n. (mid.lat. minerdle, pl. minn,eralia, fr. mineral) de delfstof, bergstof,
bergsoort, mijnstof, erts; pl . mineralen,
ook fossiliën, delfstoffen, erts-en steenstof
(niet- organische) natuurvoort--fen,lvoz
brengselen ;-- mineraal –rijk, liet rijk
der delfstoffen, de bez amentlijke onbewerk tuigde voorwerpen der natuur — minerálisch, mineraal, adj. ertsbevattend ,
,

;
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neralogie verstaat ; — mineralógisch,
adj. delfstofkundig, de delfstofkunde betreffende ; — minerographie, f. de beschrijving der bergstoffen, delfstoffen, mineralen.
Minéllo, m. (vgl. min a 1)) it. eene
graanmaat te Verona — 3 s a c c o.
Minérva, f . lat., rom. Myth. de doch
uit wiens hoofd zij in volle-tervanJupi,
wapenrusting werd geboren, nadat hij de
van haar zwanger gaande Metis had verslonden , de godin der wijsheid, beschermster
van de kunsten des vredes, ook krijgsgodin,
vgl. P a 11 a s ; — invita Minerva, tegen den
wil van Minerva, d. i. zonder vatbaarheid
en aanleg, zonder verstandelijke roeping
iets ondernemen, inz. studeeren ; — minervae calculus, eig. het stemsteentje van Mi
manier van vrijspreken eens-nerva:
aangeklaagden, in geval de stemmen der
rechters voor en tegen gelijk zijn ; — mi
lat. minervális) leerling,-nervál,m.(at
scholier (bij de orde der I 1 l u m i n a t en
de laagste graad) ; n. (lat. minerval) het
leergeld, schoolgeld , inz. op de latijnsche
scholen, het honorarium, dat de leermeesters van de leerlingen ontvangen ; —
minerva r a, n. pl. rom. feeste ter eerti
van Minerva ; de onderwijzers staakten
dan hun onderwijs eng kregen van de discipelen een geschenk, minerval.
Mineur, z. ond. mine 3).
Minitor, m. nw.lat. (van 't lat. minidre, met menie, miniem, verwen) een
kleurder; afzetter van kaarten, platen, enz.;
een kleinschilder (it. miniatóre); — minias

tuur of miniatuurschilderkunst

al wat tot het rijk der delfstoffen behoort;

(it. nziniatura, fr. 'miniature), oorspr. het
schilderwerk der in in i a t o r e n, meest mon-

mineraal water, zulk water, waarin,

niken, die in de middeleeuwen de hand-

hetzij natuurlijk of kunstmatig, gassoorten
of delfstoffen zijn opgelost ; de bronnen, die
zulk water bevatten, heeten minerale
wateren, ook gezondheidsbronnen,
in zoo verre zij eene genezende kracht bezitten ; men onderscheidt het minerale water
naar zijne hoofdbestanddeelen in zuur-, bitter - , zwavel- en staalwater; -- mineraal
blaauw, ook wonderb1aauw, Bene onlangsuitgevonden schoone lichthlaauwe verve;
— mineraal groen, berggroen, bruns-

schriften met fraai gekleurde teekeningen,
letters, enz. opsierden ; dus niet van minutus, klein) de klein- of fijnschilderkunst,
het schilderen roet gomwaterver`ven , die
met de penseelpunt opgedragen of g e p o int i 11 e e r d worden ; — en miniature, ir. (spr.
án—^) in liet klein of verkleind ; — miniatuur – schilderij , –portret, eene
afbeelding in het klein ; -- miniatuur-

wijker kopergroen ;-- mineraal kermes,
z. ond. k e r in e s; — mineralizeeren
(fr. minéraliser, verertsen of versteenen, door
kunst iets als mineraal of erts voortbrengen;
— mineralizatie (spr. t ts) of mineralizeering, f . verertsing of verstee-

ning, de overgang tot een mineraal ; —
mineralogie, f. nw.lat. -gr. de bergstofkunde, steen -, ertskunde, de leer van de
levenlooze (niet -organische) natuurlijke lig
zin : de leer van de me--chamen;igr
cbanisch- enkelvoudige, onbewerktuigde voor
natuur, z. v. a. o r y k t o g n o--werpnd
z i e, en in tegenst. met g e o g n o z i e. enz.;
—

mineraloog of mineralogist, m.

een erts -, steenkenner, iemand, die de mi-

schilder of miniaturist, een schilder
in het klein, kleinschilder.
Miniti – buks, f. eene nieuwe soort van
buksen, die met geringer lading zeer ver
dragen (naar den franschen uitvinder, den
brigade-overste M i n i é, benoemd.
minima of minime, f. f. lat. (van
minimus, a, um, superl. van den compar.
minor, z. aid., de, het minste, kleinste) Muz.
eene halve maatnoot ; — minurn of minimum , n. het kleinste , geringste of
minste ; inz. de kleinste maat, de geringste
of laagste graad eener grootheid, de laagste
graad eener grootheid, de laagste prijs, in
tegenst. met m a x i m u m; minimum eapientiae, de geringste mate van wijsheid ; --minmi of minimen , minste broeders,
eene zeer strenge monnikenorde, in de 1 5de
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eeuw door den heil. Franciscus van
Pau 1 a gesticht, daarom ook Pau l i n erof Paulaner- monniken geheeten; in
Napels heeten zij P a o lo t t i.
Minister, m. lat. (v. minus, geringer,
minder, gelijk magister, v. magis, meer) eig.
een dienaar; de hoogste staatsambtenaar,
die aan het hoofd van het staatsbestuur of
van eenen tak daarvan (departement)
staat, een staatsdienaar, die onmiddellijk met
den vorst in betrekking staat ; ook een gezant; — minister-rezidént, een gezant van minder' rang, zaakgelastigde van
eenen staat of eenen vorst ; minister sacri
ofcií, een geestelijke, zielverzorger, zielen
; — ministerrum, ministerie,-herd
n. lat., eig. dienst, bedienine ; het staatsbestuur of de regeering, de vergadering der
ministers, der staatsraden van eenen vorst;
eene bijzondere afdeeling of departement
van bestuur, dat onder eenen minister staat,
b. v. het ministerie van oorlog, van
finantiën, van justitie, enz.; ook de
geestelijkheid, de gezamentlijke geestelijken,
het c o n s i s t o r i u m van een land of eene
plaats; het predikambt zelf, b v. candidátus
(reverendi) mmzinisterii, afgek. Cand. r. m.,
kandidaat of aanzoeker tot het (eerwaardig)
predikambt; — ministère public, fr., openbaar ministerie, afgek. 0. M., openbare aanklager of eischer, een bij elke rechtbank aangestelde staatsbeambte, die voor de
handhaving der orde waakt en de toepassing
der wetten eischt ; — ministeriëel, adj.
(fr. ministériel), ambtshalve, van ambtswege ;
al wat met eenen minister in betrekking
staat, van hem uitgaat, b. v. een ministeriëel dagblad, enz. ; de aanhangers van het
ministerialismus heet men de ministeriëele partij, in tegenst. met de o p p o s i
i e-- of antiministeriëele partij; --t
- ministeriálen, m. pl. de geestelijken,
die zitting en stem in het m i n i s t e r i u m
(d. I. in den kerkenraad of het consistorium)
hebben ; in de middeleeuwen ook de leden
van den adel, die uit de hof- en vorstendienst
was voortgesproten, ter onderscheiding van
den echten dynastischen adel ; — ministeridlis
(stil. litterae) een schrijven, eene vergunning,
enz. uit eenig ministerie; — ministerialismus, n. het aanhangen van de maatregelen der ministers, het overeenstemmen in
denkwijze met hen ; — ministerialiteit,
f. het ministerschap.
ministreeren, lat. (ministráre) dienen,
de dienst, b. v. de kerkedienst verrichten of
doen, inz bij de mis den priester de band
leenen, hulp bieden ; — ministrant,
(ministrans), m. mis- of kerkdienaar; ook
domheer van een stift, die het evangelie
en de epistels leest, koorlezer; — ministrátie (spr. tie tsie) f. lat. (ministratio)
de bediening, de dienst, medewerking; -ministratief, adj. nw.lat., dienend, dienstdoend ; — ministrátor , m. lat., een
dienaar ; bediende ; — ministrator juris ,

MINUS.
een rechtsgeleerde zaakwaarnemer, pleit
-bezorg.

Minitátie (spr. tie tsie) f. nw.lat.
(van 't lat. minitari, dreigen) de bedreiging;

— minitátor, m. een bedreiger.
Minium,n. lat., z. v. a. men ie (z. aid.).
Minna, duitsche vr.naam (v. 't oud
minha, min, liefde) de liefde, lief--hogd.
derijke ; — of als onjuiste verkorting v.
Wilhelmina.
Mino, m. hindost. (mina, mama, javaanscb mencho, nw.lat. gracula religiósa)
de snapper, een zeer gezochte kamervogel
in 0. Indic.
MinÓna, telt. vr.naam (gael. Minfhonn,
uitgesproken minnon, v. min, zacht, en fonn,
melodie) : de zachte melodie.
minor (neutr. minus; compar. van parvus, klein) lat., kleiner, geringer; minder;
— minor, of minor (stil. natu), m. de
jongere ; minor (stil. terminus), m. de minderterm, de tweede stelling eener sluitrede;
-- minpre, it. Muz., fr. mineur„ z. v. a.
mol (z. aid.) ; — minoraat, n. nw.lat.,
het voorrecht of erfopvolgrecht des jongeren,
in tegenst. met het majoraat; — minorátie (spr. t=ts) f. eig. vermindering,
verkleining ; Med. zachte afvoering ; — mi
adj. zacht afvoerend ; — mi--noratief,
norennis, mid.lat. (d. i. minor annis) minderjarig, onmondig, het tegendeel van m aj o r e n n i s; — minorenniteit, f. de
minderjarigheid, onmondigheid; -- minoríst, m. een geestelijke, die de mindere
wijdingen ontvangen heeft ; — minoriteit,
f (mid.lat. minor las) de minderheid, het
kleiner getal, de stemmenminderheid ; —
Minorieten of . frates minbres, m. pl.
minderbroeders, z. v. a. F r a n c i s k a n e n;
— mïnórem gentium (Dii) z. ond. Deus.
Minos, m. gr., een oud beroemd, door
stipte gerechtigheid uitmuntend koning en
wetgever op Kreta, volgens de sage een
zoon van Zeus en Europa, na zijnen dood
rechter in de onderwereld (z. Pluto); -Minotaurus, m. een fabelachtig monster,
half mensch en half stier. De jongere, M i
kleinzoon des vorigen, liet dit wezen-nos,
in het door hem gebouwde l ab y r i n th opsluiten en met menschenvleesch voeden ,
waartoe hem de Atheners, tot straffe voor
de vermoording zijns zoons, alle 9 jaren 7
jongelingen en 7 jonge dochters moesten
zenden ; T h e s e u s, een grieksch held, die
zich onder deze jongelingen bevond, doodde
het gedrocht met behulp van A r i a d n e, de
dochter van Minos.
Minot, m fr. (spr. mind) eene oude inhoudsmaat te Parijs = 39,02 4 8 liter.
Minstrel, m. eng., z. v. a. menestreel (z. aid.) meesterzanger, speelman.
minus, lat. (vgl. minor) minder, min ; —
een minus, n. een te-kort, z. v. a. deficit; — het minusteeken, een liggend
streepje (—) in de reken- en stelkunst
vóór eene grootheid, die moet worden af-

MINX

—

MIS.

683

eene bedevaart naar St.-Michael, loopt
getrokken ; het teeken, dat den negatieven
of ontkennenden toestand eener grootheid bedelen), een huichelend bedelaar.
aanduidt — minueeren (lat. minure), Mirabéllen, f . pl. fr., kleine roodachverminderen, verkleinen ; — m inuéndus, tig bruine of gele ronde pruimen van voor
te verminderen getal, dat, waarvan treffelijken smaak (naar de stad Mi r a b e a u,-m.het
een ander moet afgetrokken worden ; — lat. Mirabella, benoemd).
mirabilis, e, adj. lat. (van mirari, zich
minutie (spr. t = ts) f. (minutio) de ver verwonderen) wonderbaar; — mirab le dictu,
mindering, verkleining ; — minutissilat., wonderbaar om te zeggen; mirabile
mum, n. het kleinste, geringste ; pl. mivisu, wonderbaar om te zien of te aanschounutissima, de allerkleinste omstandigheden, b. v. van een voorval ; — minutiën wen ; — mirabilia of mirabilien, n. pl.
(spr. t=ts) p1. (minutiae) kleinigheden , wonderlijke dingen, wonderlijkheden ; —
nietsbeduidende dingen, vodderijen, ook mi- mirabiliteit, f. (later lat. mirabilitas)
nuteriën ; — minutieus (spr. t = ts) de wonderbaarheid, bewonderenswaardignw.lat. (fr. minutieux) kleingeestig; — mi- heid ; — mirákel , n. lat. (miraculum) een
nuut, f. (van 't lat. -rninutus, a, urn, klein; wonder, wonderwerk, eene hoogst buitengeminuta, scil. pars) het GOste deel van een wone zaak , — miraculeus, adj . nw.lat.
(fr miraculeux) wonderbaar, verbazingwekgeheel, inz. van een uur, ook, naar de
kend, naar een wonder gelijkende, wondersexagesimale verdeeling, van eenen graad in
dadig.
de aardrijkskunde, in de meetkunde ; in de
Miradsch, m. arab. (m'irddsj, v.'aradbouwkunde het 12de, 18de, 30ste of 60ste
sja, opstijgen) het hemelvaartsfeest van Mugedeelte van eenen m o d u l u s; in de schilhamed.
derkunst het 48ste deel van de lengte des
Mirage, f. fr. (spr. miráázj'; van mihoofds; naar de centesimale verdeeling is
rer, spiegelen) luchtspiegeling, z. v. a. fata
eene minuut in de wiskundige wetenschapmorgana (z. ald.).
pen het 10 0ste gedeelte van een' graad.
Mirakel, z. ond. mirab11is.
(centesimale minuut); oneig. een zeer
Miramolin, m. naam der arabische
klein tijddeeltje, een oogenblik, ommezien,
khalifen bij de schrijvers der middeleeuwen,
a m e r ij ; -- minuut of minute, f. Jur.
eene spaansche verbastering van het arab.
het eerste schriftelijk ontwerp, opstel, c o nemir al moemenin, vorst der geloovigen.
c e p t, het origineel van eene openbare acte,
Miranda, lat . (van mirtiri, bewondevan een contract, enz. (omdat het met kleine
ren), vr.naam : de bewonderenswaardige.
letters placht geschreven te worden , in
Miri, n. perz. (mirt, d. i. eig. vorstelijk,
tegenst. met de grosse, z. ald.) ; — minuteeren, ontwerpen, ten papiere bren- koninklijk, van mfr=arab. emir, vorst, koning, enz.) de keizerlijke of koninklijke schat,
gen, het klad, concept, de minute van een
opstel maken; ook wel op iets peinzen, met rijksschat ; ook eene grondbelasting in Turiets zwanger gaan, iets in den zin hebben; kije, die de sultan van de rijksvasallen
;

- minutíst, m. een kleinhandelaar, trekt; — miri—liva, z. ond. l i v a.
Miriade, z. myriade.
kramer, z. V. a. d e t a i l l e u r, in tegenst.
Mirliflore, m. fr. (eig. iemand, die
met grossier; - mintito, m. it. (spr.
--noe-), de minuut als lengtemaat; te Na- de bloemen bewondert, v. 't oudfr. mirer, bepels ^^ p a 1 m o ; -- minuutglas, n een
klein zandglas op schepen, dat ééne minuut
loopt (men bedient zich sedert lang bij de
loglijn alleen van het half- en kwart -minuutglas).
Minx, m. eene soort van kleine otter,
i n de noordduitscbe en noordamerik. rivieren; van daar minivellen, noordamerik.
ottervellen als pelswerk.
raio conto, it.. afgek. m. c.; Kmt. mijne
of op mijne rekening, ook per mio, voor
mijne (rekening), voor mij.
MiÓsis, f. gr., z. meiosis.
Miquelets, m . pl. fr. (spr. mi-k'lès; sp.
miqueletes) weleer krijgs- en roofzuchtige
bergbewoners, spaansche bandieten in de
zuidelijke Pyreneën ; thans de soldaten, die
de bijzondere wacht der kapiteins-generaal
of gouverneurs der provinciën in Spanje uit maken ; — fransehe miquelets, een
.

door Napoleon in 1808 gevormd corps om

tegenover de guerillas te staan.
Miquelot, m. fr. (spr. mi-k'ló) een bedelend pelgrim die, onder voorwendsel van

wonderen, opmerkzaam beschouwen, het
lidwoord li, de, en flor, bloem) een pronker,
modeheertje, saletjonker.

Miro, m. eene vochtmaat te Venetië =
15,Z38 liter.
Miróton, n. fr. een gerecht van sneedjes vleesch, met in melk gekookte rijst,

eidooijer, enz.; ook geklopte kalfsbout met
spek, truffels, eidooijers en in room geweekte
wittebroodjes toebereid.
Mírza, m. perz. ( m)rzd, of vollediger
m"Zrzádeh, van mïr, vorst, en zádeh, zoon)
een vorsten- of herenzoon, prins, b. V.
Abbas-Mirza; in 't algemeen een voornaam man ; — vóór den naam z. V. a. heer,
b. v. M i r z a S j a f f y, een der nieuwere
turksche dichters uit Georgië.
Mis, f. (fr. en hoogd. messe, it. messa, sp.
misa, V. 't later lat. missa, heenzending, =
missio, ontstaan uit de woorden van den geestelijke : ite, missa est, scil. concio of ecclesia,
d. i. gaat, de vergadering is afgeloopen,
waarmede de algemeene godsdienstoefening
voor iedereen, die niet aan het avondmaal
,
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wilde deelnemen, was geëindigd), 1) de
F. katte. avondmaalsviering; in engeren zin:
het ofciumn of altaargebed, ook de inzegening van de hostie, waardoor de transsubstantiatie plaats heeft; is de muziek met de misplechtigheid verbonden, zoo
heet zij doorgaans eene h o o g e mis; ook
een geestelijk muziekstuk, dat gedurende
de mis wordt uitgevoerd ; 2) een openbare
verkoop van levensmiddelen en koopwaren,
waartoe de sterke toevloed van menschen
ter viering van bet avondmaalsfeest aan
aanleiding gaf, de k e r k m i s (ver--vankelij
basterd tot kermis), de jaarmarkt, inz. in
Duitscbland, te Leipzig, te Frankfort a/M
en te Brunswijk; van daar misgoed, mis waren, miskatalógus, enz.; ook een
geschenk van de mis, een misgeschenk ; —
missaal, missale,n. nw.lat., het misboek,
dat de gebeden en zangformulieren der r.
kath. avondmaalsviering bevat; — miSsaai, bij boekdrukkers; eene groote soort
van drukletters (waarmede vroeger de misboeken geschreven en gedrukt werden) voor
hoofdregels op titels en dgl. (z. d r u k t e tt e r s) ; — missalia, f. het geen den
priester bij eene begrafenis voor eene zielmis betaald wordt.
Misalethie, f. gr. (van misé in, haten,
en a lb t h e i a, z. aid.), afkeer van de waarbeid; — misandrie, f. (van anér, genit.
andrós, man) afkeer van de mannen, mannenhaat; — misanthroop, m. een men-

zetten) de inzet, inleg bij 't spel, bij eene
handelsonderneming, eene loterij, enz.; —
mise en scène (spr. miez'an' sèn') inrichting
voor het tooneel, de toebereidsels voor de
opvoering van een tooneelstuk, inz. als het
voor de eerste maal gespeeld wordt.
miserabel (spr. s—z) adj. lat. (miserabilis, e; van misera ri, bejammeren, v. miser,
erbarmelijk, ongelukkig) bejammerenswaardig, beklagens-, betreurenswaardig, ellendig,
armzalig, erbarmelijk, jammerlijk ; — mise
f. nw.lat., de erbarmelijkheid,-rabilte,
betreurenswaardigheid, armzaligheid, enz.;miserátie(spr. t=ts) f. (lat. miserat2o) het
erbarmen, beklag; — misère, f. (spr. mizèr'; van 't lat. miser)a) de ellende, nood,
armzaligheid, erbarmelijkheid, jammer; in
sommige kaartspelen, b. v. het boston : het
spel, waarbij men opzettelijk niet éénen slag
haalt, ook grande misère, d. i. groot misère
geheeten ; terwijl men het spel, waarbij men
ééne kaart ecarteert en dan al de slagen baalt,
petite misère, kleine misère, heet. — misère
forcee, een tusschenspel in het boston, wanneer
niemand een spel aangeeft, en waarbij diegene
verliest, die de meeste trekken maakt; —
misère ouverte (spr. —oewért') of in. sur
table (spr. —suur tábl'), opengelegde misère,
waarbij de speler zijne kaarten open legt,
zonder nogtans eenen trek te maken ; —
miserêre, n. lat. (imperat. van miseréri,
zich erbarmen) 1) een r. kath. kerkgezang
(psalm 5 7), dat met de woorden miserére,

schenhater, een menschenschuw, wonderlijk,

mei, Donone ! ( Heer, erbarm u mijner !)

grillig, verdrietig, ongezellig mensch ; -misanthropie, f. de menschenhaat, menschenschuwheid, ongezelligheid, hebbelijke
verdrietelijkheid, terugstootende manieren
het tegendeel van philanthropie); —
misanthrópisch, adj. menscbenschuw,
ongezellig, onvriendelijk, terugstootend; —
misau.tie (spr. t=ts) f. zelfhaat, zelf
-verachting.
misce, z. ond. misceeren.
Miscélla, f. nw.lat. Jur. eene laatste
wilsbepaling, die aan de vrouw, als erfgename
baars mans, een tweede huwelijk verbiedt.
misceeren, lat. (miscére) mengen ; -misce, afgek. m., op recepten ; meng ! -misce, da, signa, afgek. m. d. s., meng, geef,
teeken ; — misce, flat pulvis, afgek. m. f.
plv., meng, maak poeders; — miscei tur, het
worde gemengd ; — miscebtur, detur, het
worde gemengd, gegeven ; — miseellanéën, n., pl. (lat. miscellanéa, miscélla, pl.
n. van miscellaneus, miscellus, gemengd) gemengde opstellen ; gemengde zaken, een allerlei, poespas; — miseíbel, adj. nw.lat.,
mengbaar, te vermengen ; — miseibiliteit, f. vermengbaarheid.
Mischna, z. talmud.
miscibel, enz., z. ond. misceeren.
Miserediet, n. ned. -fr. (vgl. c r e d i e t)
de kwade naam, het verminderd, gedaald
vertrouwen of aanzien.
Mise, f. fr. (spr. miez'; van mettre,

aanvangt; 2) Med. de darmjicht, darmkronkel, het drekbraken ; — misericordia,
f. lat. (eig. medelijden, barmhartigheid, v.
miserëri, zich erbarmen, en cor, genit. cordis,
hart) in de kloosters: wat tegen den ordes
aar, de monniken wordt gegeven ; —-regl
misericordiae, f. pl. de stoelen, waarop
oude en zwakkelijke geestelijken bij de godsdienstoefening zaten ; — misericordias Domini, lat. (de barmhartigheid des Heren
enz.) de tweede zondag na paschen, zoo
geheeten naar het met die woorden beginnende lat. misgezang, psalm 89.
Miskal of liever mitskal, n. arab.
(van tsakala, wegen) in 'talg. een gewicht;
inz. een gewicht te Algiers van 12 drachme = 4, 669 grammes, eene goudmunt van
dit gewicht (ook m i t k a l e, m i t i k a l) omtrent ter waarde van eenen dukaat.
Misla, een drank der Indianen, uit de
vrucht der platanen bereid.
Misogamie, f. gr. (van mispin, haten,
en gámos, echt, huwelijk) de huwelijksverachting, afkeer van den echt; — misogamus, m. een huwelijkshater, oude vrijer;
— misogamisch, adj. echtschuw, bang
voor 't huwelijk ; — misogynes, m. (van
gynë, vrouw) een vrouwenhater; — misogynie, f. de vrouwenhaat, afkeer van
vrouwen ; — misog yniseh, adj. vrouwenhatend, schuw voor vrouwen ; — mis0kalos, m. gr., een verachter van het
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MISS
schoone en goede ; — misokápnos, m.
een vijand van den rook, inz. an het ta
; — misokosmie, f. veracli--baksroen
ting, afkeer van den opschik; — IliSOloog, m. een verstandsverachter, redeha
vijand der wetenschap; -- misologie,-ter,
f. de verstandshaat; de verachting van (le
wetenschappen ; --- adj.
het verstand, (ie wetenschap verachtend of
hatend ; — misopngon, in. een baardvijand, baardhater ; — misoponie, f. de
afkeer van den arbeid ; — misopsyehie,
f. de ievenszatheid, afkeer -van of verdriet
in het leven ; --- misoptÓehos, m. een
armenhater; iron. de jicht, het podagra,
omdat de armen zoo schaars daarvan bezoek krijgen ; — misosophie, f. haat
tegen de wijsheid, tegen de wijsbegeerte ;
misoxenie, f. de haat tegen vreemdelingen.
miss,f. eng. (afkort. van mistress, z. ald.),
jufvrouw, mejufvrouw (eig. eene dochter
uit den ]ageren adel in Engeland.)
Missaal, missalia, z. ond. mis.
Missie, f. lat. (missio, van nvi.ttere, zen
ontslaan, enz.) het ontslag, de vrijla--den,
ting ; de zending, afzending ; de opdracht,
last ; een bekeringsgenootschap, uitgezondene geestelijken ter bekering van de ongeloovigen ; — miss)o in partes (in fldeliurn )
zending in oorden of landen der ongeloovigen , d. t niet -christenen ; -- missio in pos sessiónem, in- bezit- stelling door de overheid;
— missiecollegie, z. c o n g r e gratie
— missionarius , nw.lat., missionáris, of missionair (fr. missionnaire),
m. een zendeling, bekeringsgezant, heiden bekeerder, geloofsbode; — missi reg'zi, pl.
koninklijke afgevaardigden of zaakvoerders ;
missive, f. fr. (nw.lat. missivum,
mid.lat. missiva) een zendbrief, brief, bood
ambtenaar aan zijne-schap,inz.ve
onderhoorigen ; eene sluitbare tasch, waarin
staatslieden elkander geheime papieren toezenden.
missiliën, pl. lat. (missilia, van inittére,
zenden, wegzenden, wegwerpen, enz.) weg
te werpen, prijs te geven zaken, b. v. geldstukken, die bij plechtige gelegenheden onder het volk worden geworpen.
Missionarius, missive, enz., z. and
missie.
Mistáto, m. eenti oliemaat op Candia,
omtrent 10 kilo bevattende.
Mistral, m. fr. (z. v. a. maestrale,
z. ald.) de noordwestenwind in het zuidoosten van Frankrijk.
Mistress, f. eng. (oudfr. maistresse, m.
= fr. maîtresse, z. ald., eig meesteres, gebiedster, vrouw ; inz. 1) (spr. missis) het
woord, waarmede men gehuwde vrouwen
aanspreekt (z. v. a. madame), echter alleen
in verband met den familienaam gebruikt; 2)
(spr. mistris) onechtelijke bijslaap, bijzit
(m a 1 t r e s s e).
Misy, n. gr., een goudgeel mineraal,
;
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dat. zich aan den ehalciet zet, gelijk iet
zoogenaamd spaansch groen op het koper.
Mitaines, f. pl. fr. (spr. mitèn') wanten, vuisthandschoenen, handschoenen zonder
vingers.
Mite, m. (spr. raait) een engelscb gouden zilvergewicht grein.
Mitella, f. lat. (verktw. van mitra, z.
ald.) een hoofdband; Chir. een armdraagband.
Mithra, en Mithras, m. de perz.
zonnegod of bet hoogste wezen onder het
beeld der zon bij de oudste Perzen.
Mithridaat, m. een tegengif of middel tegen vergiftiging, naar eenen koning
in Pontus, M i t h r i d n t e s (omstreeks 19. 0
jaren vóor Chr.) dus genoemd, die zich, om
voor vergiftiging beveiligd te zijn, aan allerlei soorten van tegengift gewende, en
die bovendien ook door zijne veelomvattende
taalkennis tot spreekwoord is geworden, daar
hij, naar men verhaalt, niet minder dan
2'2 talen sprak ; — mithridátiseh, adj.
wat op Mithridates betrekking heeft, b. v.
de drie mithridatische oorlogen (van 88 tot
7n jaren voor Chr.).

mitigeeren, lat. (rnitigdre, v. mitts,
zacht) verzachten, matigen, bevredigen, geruststellen ; — mitigantia (spr. tia—tsia)
pl. Med. verzachtende omstandigheden ;
mitigánt (lat. mnitigans) of mitigatief
(later lat. mitigatmius, a, um), adj. verzachtend, verlichtend ; — mitigatie (spr.
t ts) de verzachting, verlichting, verweeking; — mitigatio poenae, de verzachting
der straf.
Mitikal, mitkale, z. m i t k o e 1.
Mitkoel, m. eerre rekenmunt te Marokko, bestaande uit tien o n s e n aa t
blankeels, = 10 franc 15 centimes of ten
naastenbij 5 gl.
Mitlein, n. eene korenmaat te Ulm van
7 à 8 minots.
Mitra, i) f. Myth. de Venus-Urania of
Anahid der oude Perzen.
Mitra, 2) f. gr. en lat., oorspr. band;
lijfband, gordel ; geus. hoofdband, muts, huif;
inz. bisschopsmuts, een hoofdsieraad der r.
kath. geestelijken; mnitra Hippocratis, eig.
de muts van Eiippokrates, een chirurgisch
hoofdverband; — mitraal, adj. nw.la!.
muts of huifvormig.
Mitraille, f. fr. (spr. —trálj' ; niet
ingeschoven r voor 't oudfr. mitaille, eene
kleine kopermunt, oud ijzerwerk, van 't
oudfr. mite , nederl. m ij t , mid.lat. inita,
eene kleine vlaamsche kopermunt, oorspr.
iets kleins, nietigs; van daar het angels. en
eng. mite, hoogd. miete, mijt, zeer klein
wormpje, kaaswormpje) kleine ijzerwaren;
Mil. gekapt ijzer of lood; schroot, kartetsenschot ; — mitrailleeren, met kar
schieten ; doodschieten met schroot,-tesn
gelijk zulks in de fr. omwenteling, inz. te
Lyon, bij wijze van rechtspleging met gansche hoopen van aaneengebonden burgers
geschiedde.
—
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Mitricole, z. m e t r i c o l e.
mitteeren, lat. (mittére) zenden, afzenden, sturen ; laten gaan, afscheid geven.
Mitre, f. eene vochtmaat te Tunis; 61
mitres maken een m i l l e r o l e van Marseille (z. aid.).
Mixiethrie, f. of mixeethrion, n.
gr. (mix- aithría) afwisselend, gemengd weder.
Míxpickles, n. pl. eng. (eig. 22iixed
pickles, v. mi[c, mengen, en pickles, z. ald.)
met azijn, peper, enz., ingemaakte groene
vruchten en plantspijzen van verschillende
soort (vgl. a c h i a) .
Mixtie, f. Jat. (mixt)o of misdo, van
miscére, mengen) de menging; — mixtum
(v. mixtus, a, um, gemengd, partic. v. mis cëre) n. het gemengde ; — mixtuur, f.
(lat. mixtura) een mengsel ; inz. artsenij mengsel, gemengde drank (afgek. mixt.); ook
eene orgelstem van vele kleine pijpen op één
clavis, ter versterking der andere stemmen.
Mizan, een tolrecht in Turkije, inz. op
zijde en cochenille.
Mna, f. gr., z. v. a. het lat., mina, z.
ond. mina 1) .
Mneméon, n. gr. (mnënté2on, v. mnémé,
geheugen, herinnering) een herinneringsteeken, aandenken, gedenkteeken ; — mnemonika of , mnemoneutiek, f. gr.
(mnémoniki, scil. téchnë, kunst, van mnémon
gedachtig) de herinnerings of geheugenkunst,
d. i. de kunst om de kracht des geheugens
door zekere hulpmiddelen te ondersteunen;
— mnemonicus, m. een leermeester,
ervarene in die kunst; — mnemónisch,
adj. de geheugenkunst betreffende; — Mnemos tne, f. de herinnering, het geheugen;
Myth. de godin van het geheugen, dochter
van Uranus en de aarde, moeder der 9 Muzen , die Jupiter bij haar verwekte ; —
Mnemosyníden, f. pl. een bijnaam der
muzen (z. ald.) ; — mnemosynon, n.
z. v. a. m n e m e o n; — mnemotechniek, f. mnemonika.
Moallákat, f. arab. (van alika, hangen) het opgehangene, naam van 7 arab.
gedichten uit den tijd van Muhamed, die
wegens hunne voortreffelijkheid in den tempel te Mekka werden opgehangen.
mobiel, adj. lat. (mobilis, e, van movêre,
bewegen) bewegelijk ; Mil. marsch- of tochtvaardig; mobiele colonnen, troepen
een land zijwaarts van de-afdeling,
groote wegen doortrekken, om m a r o d e u r s
op te lichten ; — mobile, n. het beweegbare : primum mobile, de eerste beweegkracht, drijfveér, beweegreden ; — mobile
perpetcum, n. altijddurende beweging, een
werktuig, dat, eenmaal in gang gebracht,
zijne beweging onophoudelijk zonder hulp
van buiten voortzet; — mobiliën (mobilia) of meubelen, pl., z. m e u b e I;mobiliair, mobilair, n. nw.lat., de
gezamentlijke roerende of beweegbare goederen, inz. het huisraad ; -- mobilizeeren, mobiel maken, Mii. bewegelijk
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maken, in marschvaardigen staat stellen,
uitrusten, wapenen ; — mobiliteit, f.
lat. (mobil)tas) de bewegelijkheid, vluchtigheid, onbestendigheid.
Mocade, f., z. moquette.
Mocassins, pl. riemschoenen (sandalen)
der Arabieren ; de ruw - lederen schoenen der
noordamerikaansche Indianen.
Mocca—, mocha—, z. mokka.
Moccoletti, pi. it. (verklw. van moccolo, stompje, eindje kaars) de lichtjes (bij
het carneval te Rome).
Mochlia, f. gr. (van mochlós, hef boom)
Chir. herzetting van ontwrichte beenderen
door hefboomen of katrollen.
Mock, n. eng., ruwstaal, smeltstaal,
staalachtig ijzer.
modaal, adj. nw.lat. (modellis, e; van
modus, z. ald.) door verhoudingen bepaald of
daarvan afhankelijk ; — modelis, m.
Gram. de verhoudingsnaamval (casus), die
het h o e uitdrukt ; — modaliteit, f. Phil.
de wijze van zijn, gesteldheid, de verhouding eener zaak tot bet denkende subject,
tot het kenvermogen, welke verhouding drie
kan zijn: als mogelijkheid, wer--derli
kelijkheid en noodwendigheid; de
bijwezentlijkbeid, het toevallig onderscheid,
bijonderscheid.
Mode, f. fr. (van 't lat. modus, z. ald.)
de wijze, manier, het tijdsgebruik, de gewoonte, de dracht of de wijze van kleederdracht, de tijdmaat, het veranderlijke gebruik,
dat van den smaak en de grilligbeid afhangt ; — á la mode, modisch, naar de
mode, naar den nieuwsten smaak, naar bet
gebruik van den dag ; -- mode—artikelen, modevaren, voorwerpen van den heerschenden smaak ; — modern, adj. (fr.
moderne, it. moderno, later lat. modérnus,
a, um, waarschijnlijk niet van modus, maar
van 't adv. modo, juist, nu) hedendaagsch,
nieuw, gebruikelijk, naar den laatsten trant,
in den jongsten smaak, nieuwerwetsch ; van
kunst en dichtwerken : wat den eigenaardigen stempel van het nieuwere, d. i. van
den christelijken tijd aan zich draagt, in tegenst. met antiek ; — modernizeeren, verhedendaaagschen, naar den nieuwsten smaak inrichten ; — de modernizeering, de verandering, wijziging naar
den hedendaagschen smaak ; — moder-nismus, n. barb.lat. de nieuwe tijdsmaak
en de verkleefdheid daaraan ; — moderníst, m. een aanhanger en vereerder van
den nieuwen tijdsmaak ; — modíst, m. een
modehandelaar, tooi- of opschikmaker; een
liefhebber van nieuwen tooi, modepop, fem.
modiste ; ook de naam der schoonschrijvers vóór de uitvinding der boekdrukkunst.
Modél, n. (it. modéllo, fr. modèle; van
't lat. mod Blus, verklw. van modus) een
voorbeeld, monster, voorschrift ; Pict., een
geheel of gedeeltelijk naakt persoon, of ook
eene ledepop, als voorbeeld of voorwerp
der studie van den kunstenaar, iiiz. een
.
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klein ligchaam, naar het welk een grooter
wordt gemaakt ; ook een verdiepte of holle
vorm om een ander ligehaam daarin te gieten ; — modelleeren (fr. modeler), een
model, een' vorm maken, iets in het klein
voorstellen ; — modelleur, modelmaker,
monster-, vorm- of voorbeeldmaker.
modereeren, lat. (modera re en moderári) matigen, verzachten, bedaren, beperken, in toom houden ; — moderaat, adj.
(lat. mnoderdtus, a, urn), gematigd, gelaten,
bedaard; billijk, bescheiden ; —. moderata
tutéla, f. Jur. gematigde of terughoudende
noodweêr; moderatum spatiuum, een gematigd uitstel, billijke termijn ; — mnoderáto,
it. Muz. met gematigde beweging, matig;
— moderados, pi. sp., de gematigden,
als politieke partij tegenover de exalt ad o s ; — moderámen, n. lat., de besturing, leiding; matiging; — moderi men
inculpdtae tuti lae, n. de veroorloofde tegen
recht om, wanneer men door iemand-wer,ht
met doodelijke wapens wordt aangevallen,
dezen te dooden, in geval er geen ander redmiddel overblijft ; -- moderantísmus,
n. nw.lat., het matigingsstelsel, de geest der
gematigdheid, een gematigd regeeriligsstelsel, grondstellingen en gezindheden der matiging en zachtzinnigheid in staatszaken ; —
moderantíst, m. een gematigde, zachtgezinde, inz. in staatszaken; — moderátie (spr.t =ts) f. lat. (moderatio) de matiging,
verzachting, bezadigdheid, bescheidenheid, inhouding, intooming der driften ; gemoedsrust,
gelijkmoedigheid ; — moderatio expensdrum,f.
gerechtelijke matiging, schikking of vermindering der kosten ; m. poeenae of poendrum,
verzachting der toegewezen straf of straffen;
— moderator, m. (fr. modérateur) bestuurder, leider, regeerder ; aan eene machine bet stuk, dat de beweging matigt en
regelt — moderateur–lamp, f. naam
van eene der nieuwere soorten van lampen,
waarbij de toevoer van olie zeer geregeld
plaats heeft.
;

Modern, modernizeeren, modernismus, enz., z. ond. mode.
Modést, adj. lat. (modéstus, a, um, V.
modus, de maat) matig, bescheiden, zedig,

eerbaar, stemmig, statig, ingetogen, kuisch;

— Modésta en Modestine; vr.naam:
de bescheidene, zedige ; — modésten,
pl. iron. benaming voor broek ; — modestie, f. (lat. modestia) het gematigd gedrag, de bescheidenheid, zedigheid, eerbaar
-heid,
stemmigheid, ingetogenheid.
Modhina, Modinha, f. port., een
klein een- of tweestemmig lied.
modica castigatio, f. lat. (modieus, a, um,
matig, maathoudend) eene matige tuchtiging;
— modice, adv. matig, met mate, spaarzaam ; — modiciteit, f. nw.lat., de geringheid, minheid ; — modificeeren, lat.
(modi fiiciire, v. modus, maat, en facére, maken) behoorlijk afmeten, volgens de maat
bepalen, iets zijnen vorm of zijne gedaante

--
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geven, wijzigen, anders of nader bepalen,
bepalen, beperken, verzachten; — modificátie (spr, t ts) f. (mnodi f catio) de
maatbepaling, verandering, gedaantegeving,
schikking, nadere bepaling, b. v. van een
begrip ; wijziging, beperking, verzachting.
Modillo, m. it. (verklw. v. modo, lat.
modus, maat) eene korenmaat in Messina
,7 liter.
Modillon, n. fr. (spr. modi -ljón) Arch.
het sparrenhoofd, een sieraad onder de kornis
of kroonlijst.
Modinha, z. m o d h i n a.
Modio, m. eerre inhoudsmaat voor droge
waren te Florence 2t s t a j i of 58,71
liter.
Modlolus, m. lat. (verklw. van modíus),
eig. een maatje, kroesje, kop ; eene beenboor of trepaan, of bepaaldelijk dat gedeelte
der trepaan, waarmede geboord wordt.
Modisch, modist, z. ond. mode.
Modius, m. eene romeinsche korenmat, amphora of 45!,, , parijsche
kub. duimen, derhalve iets meer dan 81
liter; hij bevatte 16 s e c t a r i i of 32 he.
minae of 6!- quartarii of 128 acetabulae of flr i cyathi; ook eenc lengte
-matvn20
vademen.
mode, adv. lat., thans, nu, tegenwoordig
(inz. op schuldbekentenissen, enz.).
modo meo, enz., z. ond. modus.
Módul, m. (lat. modulus, verkl. van modus) eene maat, een maatstaf, inz. bij de
kolommenorden en andere bouwsieraden ; een
gietvorm ; de muntmaat, de doorsnede der
munten en medailles; de maat en afmeting
der tonen en lettergrepen naar den tact;
— moduleeren, lat. (modulliri) eig.
--

meten ; afmeten, regeeren ; de stem laten

rijzen en dalen, afwisselend met klimmende
en dalende stem voordragen, de tonen leiden, buigen ; — modulatie (spr. t ts)
f. (lat. modulatie) de stembuiging, toonlei
rijzen en dalen der stem bij zan--ding,het
gers en redenaars; de overgang van de
eene toonsoort in de andere ; de wijze van
voordracht.
Modus, m., pl. modi, lat. de maat;
de wijze, manier ; Muz. de toonsoort, wijs;
Gram. de veranderlijke vormen van het
werkwoord, de wijze van spreken, de uit
vorm, in welken het on--drukingvae
derwerp en predicaat door den spreker met
elkander verbonden worden, n.l.: de i d ic a t i v u s (modus), de aantoonende of onaf hankelijke wijs (b. v. ik lees, las) ; de
i m p e r a ti v u s—, de bevelende, gebieden
vermanende wijs (lees, leest !) ; de-de,
c o n j u n c t i v u s— , de aan- of bijvoegende
wijs, de verbindende , voorwaardelijke, onzekere, afhankelijke wijs of de vorm der
afhankelijke rede (ik wenschte, dat ik l e z e n
kon d e) ; de i n f i n i t i v u s—, de onbepaalde wijs (die ten onrechte als eene wijze
van 't werkes. beschouwd wordt), waarbij
men nog voegen kan de o p t a t i v u s —,
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Muz. de groote of harde toonsoort, z. v. a.
dur; — m. minor, de kleine of zachte
toonsoort, z. v. a. m o 1; — m. procedéndi,
de handelwijze ; — bono modo, goedschiks,
op goede wijze; — omni modo, op elke
wijze, in ieder opzicht; — quocunque of
quovis modo, op wat wijze 't ook zij, op
iedere mogelijke wijze ; — modo moo, naar
mijne wijze, naar mijn believen of welgevallen ; — modo ponénte, Log. onderstel
onderstellend, aannemend ; —-lendrwijz,
modo tollénte, opheffender wijze, ontkennend;
— ad modum, naar wijze, zoodanig; —
per modum, door middel van ; — per modum
actiónis, door middel van enne aanklacht;
p. m. con fessiónis, door middel van eene
bekentenis; p. m. del jatiónis, door middel
'van 't overdragen N'ii íl eenen last ; p. m.
exceptidnis, door middel van eene tegenwerping; p. m. institutidnis, door middel van
erfmaking.
Mocazil, ni. turk. de eerste beambte
van eenen pasja.
Moebad-moebadan, m. de naam

Moelásim of moelázim, m. turk.
(eig. iemand, die van een ander afhangt,
hem dient, v. 't arab. azama, aanhangen)
z. v. a. luitenant.
Moelteka, f. turk. een geschreven burgerlijk lijfstraffelijk en godsdienstig wetboek
in Turkije.
Moenasehieten of Moenasjieten,
m. pl. naam eener turksche secte, die aan
de zielsverhuizing gelooft en daarom zeer
verschoonend met de dieren omgaat.
Moenedsjim, pi. naam der perzische
en turksche astrologen, die als zoo vele orakelen in gewichtige omstandigheden geraadpleegd worden.
Moenkir, m., z. N e k i r.
MOensji, m. turk. -hindost. en arab. (v.
't arab. ntasj á, eenen reuk bemerken, eene
boodschap vernemen) een schrijver, geheim
ook een leeraar, taalmeester, inz.-schrijve;
van het hindostansch, Perzisch en arabisch.
Moeradin, m. turk. de voorzitter in
de tataarsche landgerechten.
Moeren, z. Moiren en Parcen.
Moesjik, m. russ. (v. moesj, man) boer,
lijfeigene in Rusland.
Moesjiraat, n. turk.-lat. een district,
landsafdeeling -- moesjir–pasja, m.
(arab. moesjir, een raadgever, geheimraad,
minister, v. sjára, raden, raadslagen) een
pasja van drie paardestaarten, een opper
-veldhr.
Meessehen, m eene inhoudsmaat voor

van het godsdiensthoofd der oude Perzen

droge waren te Mannheim; 14 4 doen een

vóór de hervorming van Zoroaster; hij werd
later veranderd in dien van d e s t o u r i- d etour.
Moebasjir, m. turk. (v. 't arab. basjara,
door eene boodschap verheugen, eene zaak
behandelen) een afgevaardigde of gevolmachtigde van de turksche regeering in de provinciën.
Moeda, z. in u e d a.
Moederis, nl. arab. (moeriris en moederris , van darasa, lezen) eig. een lezen
een leeraar, schoolleeraar,-de,sturn;
professor.
Moedir, m. turk. (arab. moedir, eig.
iemand, die rondgaat, v. c ra, rondgaan) de
bevelhebber (goeverneur) van eene stad of
van een groot district.
Moed'or of moyd'or, m. port. (sa
uit moerla de ouro, d. i. goudmunt)-mengtr.
eene oude portugeesche en braziliaansche
goudmunt van 18 0 0 a l i s, ongeveer 16
gl. ; men noemde haar ook l i s b o n i n e.
Moeézzin, m. arab. (v. azana, hooren,
berichten, V. oezn, het oor) de roeper, uit
biduren van de minarets der-roepd
moskeën in Turkije.
Moefti, m. arab. (partic. van fata, recht
spreken) eig. rechtspreker, beslisser, wetverklaarder ; de turksche opperpriester en te
gelijk opperrechter.
Moelagis, m. een uitgelezen ruiter bij
de Turken.

gerst- en havermalter ; 18 een korenmalter (z. matter) ; — mcessli, nl. eene
inhoudsmaat voor droge waren in sommige
gedeelten van Zwitserland, te Zurich en te
Aarau gaan er 256 in een malter.
Moesselién, n. (fr. mousseline, it. mus
en mussolo) neteldoek, naar de turk -solin
stad M o s s o e l of M o e s s o e l aan den-sche
Tiger, alwaar die stof het eerst werd ver
-vardig.
Moessellim, in. pi. turk. naam van
de oude turksche militie, die een corps van
3000 ruiters uitmaakte en vele voorrechten genoot.
. Moesson, f. (fr. mousson, eng. monsoon,
port. moncáo, sp. monzon, maleisch moesim,
tijd, jaargetijde, passaatwind, oostind. mausim, mausam, van 't arab. mausim, bepaalde
tijd, jaargetij, v. wasama, bepalen, kenmerken) naam der tijdwinden, wisselwinden, der
in bepaalde jaargetijden regelmatig in eene
zekere richting waaijende winden in bet
N.lijk gedeelte van den Indischen oceaan
tusschen de kusten van Afrika en Azië.
Móéstafa, m. turk. mansn. : de uitgelezene, uitverkorene (v. 't arab. sa fa, rein
zijn, kiezen) .
Móéstesjar, m. turk. (eig. iemand,
wien men om raad vraagt, v. sjára, raad
geven; vgl.moesjir -pasja ond. moesjir a a t) een staatsraad, onderstaatsminister des
sultans, de een in 't ministerie van binnenland-

de wenschende wijs (in de grieksche spraakkunst) ; — est modus in rebus, lat. er is
in alles eene maat, alles heeft zijne maat
en grens ('t begin van een vers van Hora
dat in zijn geheel luidt : est modus in-tius,
rebus, sunt eerti denique fines); — modus acquirendi, de wijze van verkrijgen ; het verwervingsmiddel; — m. contribuéndi, de wijze
van bijdragen, van kwijting; — m. major,

1

;

MOESTOPHI
sche, de ander in dat der buitenlandsche
zaken.
Moestóphi, m. turk. een ambtenaar
bij de administratie; een geheimschrijver.
Moetakallimoen, arab. (v. kalama,
spreken) eene der oudste muhamedaansche
secten, philozopheerende wijsgeren, boven
-naturkdige.
Moetazileh of moetazalieten, m.
pl. ara:,. (moe'tazilah, gescheidene, afwijkende,
V. 'azala, verbannen, zich terug trekken)
eene der oudste muhamedaansche secten,
welke het leerstuk der voorbeschikking ver werpt en aan de vrijheid van den menschelijken wil gelooft.
Mofette, z. m o u f e t t e;— inz. plur.
mofetten, zoogenaamde lucht- of gasbronnen, uitstroomingen van koolzuur uit
aardspleten in verschillende oorden.
Moffel, f. (fr. mou f/le, eig. vuisthandschoen, mid.lat. muff 1a, mof; vgl. het eng.
muffle, inwikkelen, verbergen, wegm o f f e 1 e n)
Chem. eene gewelfde schaal van gebrand
leem tot overdekking van den smeltkroes
bij 't cupelleeren.
Mogg, n. eene eng. katoenen stof, naar
p i q u é gelijkende.
Moggia, f. it. (spr. módzja) eene landmaat te Napels van 900 vierkante passi,
= 3 3, 1 9 5 4 5 vierk. ned. roeden ; — moggio, m. (spr. módzjo) eene vlaktemaat der
Ionische eilanden = P7,119 vierk. ned.
roeden; ook eene vochtmaat: te Milaan =
146,24; te Venetië
3 2 0 ; op Corfu
21 liter.
Mogilalos, in. gr. (van mógis, met
moeite, en laléin, spreken) een moeijelijk
sprekende, een stamelaar, stotterbaard; —
mogilalie, f. het stamelen, stotteren.
Mogílos of mogíllen, pl. (pooisch
en russ. mogila, aardheuvel, grafheuvel) oude
grafheuvels der Mongolen in de zuid-russische steppe„.
Mogol of groote mogol, m. titel
der mongoolsche beheerschers -jan Hindostan sedert 125, aan wier heerschappij de
Engelschen in de vorige eeuw een einde
maakten (zoo geheeten wegens afkomst van
de Mongolen).
Moguette, z. maquette.
Móhaboets, pl. oostindische gekleurde
katoenen stoffen.
Mohagrin, m. pi. arab. (eig. mohddsjir, p1. mohadsjiroena, van hadsjara, uit het
vaderland trekken) de gevluchten, de aan
zich te Medina-hangersvMumd,i
om hem verzamelden.
Mohair, n. eng. (spr. mnóheer; vgl.
moire) eerre kemelsbaren stof, het haardoek; ook eene naar het tibet gelijkende
stof voor dames.
Mohamed, z. Muhamed.
Moharrem, m. arab. (d. i. eig. ver
v. harama, verbieden) de eerste maand-boden,
in den muhamed. kalender, zoo genoemd,
omdat daarin oorlog en strijd verboden is.
,
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Mohátra, f. of contractos mohátrae,
m., mohatrae pactum, n. mid.lat. (v. 't arab.
moechdtarah, gevaar, waagstuk, v. chatara,
eene zaak verkoopes, die men niet bezit)
Jur. een schijnverdrag, een door beide partijen enkel in schijn gesloten verdrag, meestal
om een ander, dat met de wet in strijd is,
daarmede te bedekken.
Mohel, m. joodsch (van moel, besnijden)
de besnijder, hij, die de besnijdenis aan de
pasgeboren knapen verricht.
Mohoer, m. perz. (moe/ir, moehoer, eig.
een zegel, zegelring) eene goudmunt in Perzié en eng. Indië, bevattende 3 p a u n c h e a
of 15 ropijen. Er zijn vele soorten van m oh o e r s ; de oude van Bombay doet omtrent
17 1 gl., die van 1818 aldaar omtrent 17
gl.; de m o h o e r s i c c c a van Bengalen geldt
18 2 gulden.
Mohout, m. hindost. (mahout, mahiiwat)
een oppasser of drijver van olifanten in 0.
Indië.
Moire, f. fr. (spr. moár'), ook moor,
n. (oudfr. mouaire, mnohère, eng. mohair, z.
ald., it. moerre, amoerre, sp. muer, mud,
waarsch. v. oosterschen oorsprong; vgl. het
hindost. mi ghar, eene soort van laken) zijdemoor, Bene soort van gewaterde zijden
stof ; — moireeren, mooren, een gevlamd of gewaterd aanzien geven, b. v. aan
lint; — moiré of gemoireerd, adj.
geeloord, gewaterd of gevlamd ; — moiré
métallique, metaalmoor, blik, waaraan men
met een zuur een gevlamd of gemarmerd
aanzien geeft, metaalverlak, ook atlasblik;
— moirette, f. moorach tig geweven stof.
Moiren of Moeren, f. pl. gr. (Mó rai,
van den sing. moira, d. I. deel, lot, noodlot),
de godinnen des noodlots, z. v. a. 1' a r c e n.
Moitié, f. fr. (spr. moa -tjé; provene.
meitat, it. mnedietá, van 't

lat. mediétas, mid-

den, helft; vgl. medium en mediëteit)
de helft; de gade, wederhelft; — moitie
maken, winst en verlies met iemand deelen, samen doen, b. v. bij het spel ; in 't alg.
iets op gemeenschappelijke winst of verlies
met iemand ondernemen ; bij den dans: mijne
moitié, mijn danser, dansgenoot, mijne dan
ook mijn dischgenoot, tafelbuur,-ser,nz.;
dischgenoote, enz.
Mokade, z. in o q u e I t e; .z. mocassins.

Mokha- , moka- , mocha- of
mokka- koffie, arabische koffie (naar
M o k h a, eerre stad aan den arabischen zeeboezem) — mokha— of moehasteen,
z. dendragaat.
Mokoek, eerre vruchtmaat in Syrië, =
837 liters.
Mokoko, m. (vgl. m a c a c o) de eekhoornaap, ook spinaap geheeten, omdat bij
op de wijze der katten pleegt te spinnen ;
de ringstaartige ma k i (z. ald.).
Mokri, m. arab. de voorlezer in de
;

moskeën.
Mol, f. (van 't lat. Knollis, e, week) Muz•
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de zachte toonsoort, in tegenst. met d u r;
ook wel voor molton, z. aid.; — mol
zachte tonen.
-tone,
mola of mola carn Io, f. lat. Med. een
maan- of moederkalf, wanstaltige menschelijke vrucht ; — m. salsa, gezouten offermeel, waarmede men in de oudheid den kop
der offerdieren bestrooide.
Molásse, f. (van 't fr. mollasse, weekelijk, zacht, v. mol, mou, week, z. mollis)
losse, zeer poreuze zandsteen , inz. in de
Alpen en den Jura ; ' — molassen–for–
matie, losse - zandsteenvorming, bedding van
zulken zandsteen.

Molassen of mulássen , pl. (eng.
molasses, molosses), z. v. a. m e 1 a s s e.
Mole, nl. fr., z. v. a. mob, z. aid.;
ook een dikke ronde toren met een' koepel.
Moleculen, f. pi. fr. (verklw. van het
lat. moles) deeltjes, bolletjes, kogeltjes, b. v.
bloedbolletjes, enz.; Med. mikroskopische
diertjes in bet zaadvocht ; — moleculaire kracht , f. Phys. de aan deze
deeltjes eigene kracht om elkander aan te
trekken en af te stooten ; — moleeu
wie organische m o l e c u l e n aan-líst,m.
plaats van de diertjes, in het dier--nemti
lijke zaadvocht ontdekt.
Moles, f. lat. de last, een zwaar, druk
een groot gebouw ; de-kendligcham,b.v
bezwaarlijkheid, moeijelijlheid, zwarigheid;
— molest, adj. (lat. moléstus, a, um),

bezwaarlijk, lastig, ongelegen ; — molestie (lat. naolestáa) , nmolestátie (spr.
tie tsie) f. het bezwaar, de bezwaarlijk
overlast, ongelegenheid ; ook wel pl.-heid,
molésten, iemand molesters aan d o e n of molesteeren, bezwaren, lastig
vallen, overlast of ongelegenheid aandoen,
plagen, kwellen, verontrusten.
Moleta, f. port., molette, f. fr . (van
't lat. molere, fijn wrijven, malen) de looper
of wrijfsteen, waarmede de schilders hunne
verwen fijn maken ; ook eene soort van
portugeesche visschersbooten.

Molik, m. (verbastering van inoloch, z.
ald.) een schrikbeeld, vogelverschrikker; een
stuursch, onaangenaam, terugstoote; d mensch.
Molilismus, n. de leer van den spaan schen Jezuïet Molina (gest. 1601), die
geene uit zich zelve krachtdadige genade
aanneemt, en beweert, dat de zelfde genade
al of niet krachtdadig is, naar mate de wil
daartoe mede werkt of zich daartegen verzet ; deze leer staat tegen over liet J a nsen i smus; — moliníst, ni. aanhanger
van die leer.
Molinozísmus, n. de leer van een'
spaanschen priester M o 1 i n o s (gest. 16 P6
in den inquisitie-kerker te Rome), die alle
deugd, alle godsvrucht doet bestaan in de
te-niet -doening van den wil en eene geheele
overgave aan de goddelijke genade of verwerping; zij werd in 1687 te Rome verordeeld; •— M linozíst, m. aanhanger
van die leer.

MOLYBD F:NU^I.
M olkwérum of molquerum, mol
dammen, n . eene wijziging-kwerums
van het gewone damspel, waarbij de schijven
niet alleen in eene schuinsche richting, maar
ook rechts en links, naar boven en naar beneden slaan, zoo geheeten naar het friesche
dorp van dien naam, dat zeer onregelmatig
gebouwd is, en deswege ook wel de friesche doolhof wordt geheeten.
Molla, m. (arab. maula, turk. mewla,
gew. molla, v. walaj, regeergin) in 't alg.
heer; turksche opperrechter in eene groote
stad of een geheel district, vetkundige en
en wetuitlegger.
Mollakken, ni. pl. in West-Indië de
naam der kinderen, uit eenen Europeaan en
eene Negerin geteeld.
Mollésse, ;. fr. (van mou, rngl, molle
= lat. mollis, e, week, zacht) de weekheid,
zachtheid, molligheid ; slapheid, verwijfdheid,
lafhartigheid, wellust ; -- molliëntia (spr.
t ts) pl. (var, het lat. mollire, week maken) weekmakende geneesmiddelen ; — mol
. een verweekings- of-liméntu,.Med
ver zachtingsmiddel ; — mollificeeren,
nw.lat. verweeken, verzachten ; — mol-lifictie (spr. t=ts) f. de verweeking,
weekmaking — mollificatief, adj. verweekend, verzachtend ; — mollusken of
molluscen (nw.lat. mollusca), pl. weekdieren, de tweede klasse der wormen in
het stelsel van Lin n ae u s, bij C u v i e r de
tweede hoofdafdeeling van het dierenrijk;
;

zij hebben geene wervelen en zijn doorgaans
met eene harde zelfstandigheid, met hoorn
of schelp, bedekt.

Molly, f. eng. vr.naam : ontstaan uit
Maria.
Molo, m. it. (= lat. moles, fr. mole)
een havendam, steenen beer of hoofd.
Moloch , m. hebr. (molech, d. i. koning)
eery afgod der Ammonieten en Moabieten,
onder wiens koperen gestalte zij de zon
vereerden en aan Wien zij menschen, inz.
kinderen, offerden.
Molops, m. gr. (molvpps) uitstorting van
bloed onder de huid, bloedstriemen.
Molóssus, m. gr. (molóssos, stil. poes,
de molossische versvoet, naar het landschap
Molossia in Epirus benoemd) Poet. de zwaar
een versvoet van drie lange letter--ganer,
grepen (— --- —), b v. stoombootdienst.
molto, it. ( = lat. multum) veel, sterk
zeer ; molto allégro of allégro di molto, Muz.
zeer snel ; molto andante, zeer langzaam;
non armlto, niet te veel, niet te zeer.
Molton, ook mol, n. eerre zachte, dikke
wollen stof, zoo genoemd naar liet engelsch
marktvlek van den zelfden naam.
Moltoonen, z. ond. mol.
Moly, n. gr. (mhly) Myth. een kruid
van wonderdoende kracht, dat Mercurius,
volgens Homerus, aan Ulysses gaf, om hem
voor de betooveringen van Circe te vrijwaren ; ook bloemlook.
Molybdoenum, n. gr. (mol jbdaina, f.

-

MOLYNSIS
loodkogel, loodkiomp, van môlyb (l os, lood),
het waterlood, een enkelvoudig, wit, l)ros
metaal, in 1782 het eerst voortgebracht;

0.

- mo1ybdaniet, n. waterloodgians;
molybdâten, p1. rnolybthenumzure zouten ; - molybdieten, p1. molvbthenig
zure zouten ; -- molybdomantïe (spr.
-

tts) f. waarzeggerj uit gesmolten lood,
uit loodgieten.
Mo1 nsis, f. gr. (môlynsis, v an mo1nein, bezoedelen) Med. de lezoedeling, \'er
eene in de lucht aanwezige-ontreig,
smetstof.
Moment, n. lat. (mornéntum, ontstaan
uit mociméntun, van movifre, bewegen), 1)
het bewegende, beslissende, den uitslag gevende ; de grond, beweeggrond ; het gewicht,
de gewichtigheid, nadruk, sterkte ; het wezentlijk bestanddeel, de hoofdomsiandigheid,
het hoofdpunt ; in de beeldende kunsten:
het tijdstip der handeling, dat de kunstenaar heeft gekozen om de geheele gebeur
tenis voor te stellen ; ) (fr. le moment),
het tijdpunt, oogenblik ; -- moméntum, n.
Muz. eene achtste pauze ; --n eene zestiende pauze ; ?floflléfl!a causae,
p1. lat. de hoofdpunten eener zaak ; --- an
moment, fr. (spr. a momâ)) op het oogenhlik,
dadelijk, terstond - momentaan, momentaneel, ad). (later lat. monientan)us,
fr. moinentané) oogenblikkelijk, ook wel : kor
ten tijd durend, ias voorbijgaand, vluchtig.
Momiers, M. 1)1. (spr. momj; an 't
oudfr. morner, zich vermommen, fi. momerie,
m 0 m m e r ii, vermomming ; dus eig. vermomden . Ii uichelaars) spotachtige benaming eener
nieuwe piëtistische, Vrij talrijke secte in
Zwitserland in 1 8 13 ontslaan.
:M:omus, m. gr. (mOinos, berisping, spot)
Myth. de god der spotternij en satire ; onalg. een hedillaar, bespotter, hekelaar ;
momisch, adj. lelillend, hekelend, hespottend.
Mon, een gewicht in Koromandel, ongeveer = 12 kilo.
Monachus, m. later lat. (van het gr.
qnonachOs, afzonderlijk , een zaam levend, v.
mOnos, een, alleen, z. monade) een monnik ; - moncha, f. eene non ; -- mo-

MONEEHEN.
Monandra,
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p1. (van mónos, alleen,

en ani, genit , anclrós, man) eenhelmige planten, met bloemen, die slechts é é n e n meeldraad hebben, de iste klasse in het stelsel
van Linnaus.

Monarch, m. gr. (mon-drch7s, van mó nos, alleen, en árckein, le eerste zijn, heerschen) een alleenheerscher ; - flionarche, f. (gr. monarchia) de een- of alleenheerschappij ; - monarchieten, m. p1.
zij, die aan vele goden gelooven, doch deze
allen ondergeschikt en afhankelijk van énen
oppergoci stellen - monarchaal, mo;

nârchisch , adj. alleenheerschend, den

nachjsmus, D. de monnikenstancI, het

monarch of der mnarchie toegedaan; monarchIsmus, n. het stelsel der alleenheerschappij en de veikleefdheid daaraan;
monarchist, m. een aanhanger der alleeiiheerscbappij ; -- monarchizeeren,
den alleenheerscher spelen ; heerschzuchtig
zijn ; --- rnonarchomIchen , m. p1.
tegenstrevers, bestrijders der alleenheerschappij of der eenhoofdige regeering.
Monas of rnonáde, f., p1. monaden, gr. (moods, p1. moná (i es, v. mônos,
een, een enkele, eenig, alleen) eenheden, enkelvoudige wezens, ondeelbare bestanddeelen der stof, vgl a t o m e ; volgens Leibnitz:
volstrekt enkelvoudige zeifstandigheden; Phys.
puntdiertjes, zeer kleine infuzie -diertjes, ook
monadinen geheeten ; monado
log i c, f. de eenheidsleer, leer van de enkelvondige wezens.
Monasterftim, n. lat. (van hel' gr.
monastnrion , eig. eene plaats, waar men
eenzaam leeft, v. monastr, de eenzaam lerende) een klooster, eene kloosterkerk, van
daar ii u n 5 I e r (z. aid.) ; - monâstisch,
adj. (gr. monastikOs), kloosterlijk, monnik
-aclitg.
mon bijou, z. P ii o u ; --- mon brillant, z.
oud. b r i 11 e e r e n ; -- , non c/icr, z. c/nc.
Monde, m. fr. (van 't lat. mundus) de
wereld ; menschen, gezelschap, volk, bezoek;
wereidkennis, wereldwijsheid, verfijnde, beschaafde levenswijs ; - beau monde, z. oud.
beau; - mondain, m. (spr. mohdèh) een
wereldling, aardsgezinde, aan de ijdelheden
der aarde verkleefd mensch ; - mondaniteit, f. wereldsgezindheid, wereidlusl,

monnikendom, de monniksgeest, monnikerj

ijdelheid.

-

;

-

monáchisch, adj. monnikachtig ; - monachizeeren, monnikachtig leveti ; den
monnik spelen of uithatigen ; -- monachologïe, t. de monnikenleer, monnikenbeschrjving; - montco, n. eerie it. zilvermunt van omtrent 69 cl., naar le gelijknamige stad in Sardinib.
Monade, monadologie, z. in o n a s.

Monadeiphia, in. p1. gr. (van mónos,
alleen, en adelpliós, broeder) eenbroederige
planlen, welker meeldraden van anderen in
éénen bundel zijn samengegroeid, de 1 6de
klasse in het stelsel van Linnmus ; - mo-

nadélphisch, adj. eenbroederig.
mon aini, z. am i

-

Mondejáren , m. p1. de Mooren in
Spanje, die na de onderwerping van Granada onder christen -heerschappij kwamen.
mon Dieu! z. Dieu.
moneeren, le t. (monre) herinneren,
waarschuwen, vermanen, aanmanen ; -- monÔnt, m. (lat. m (i nens) een vermaner, herinneiaai ; --- monItie (spr. tts), f. (lat.
mooi/Th) de veimaning ; herinnering ; de
wenk, waarschuwing ; - monitor, m.
een herinneraar, vermaner, raadgever; opziener der jeugd; in de scholen van het
wederkerig onderwijs: een leerling, die mel
het onderricht van een zeker getal zijner
medescholieren belast is, een schoolhelper;
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— moniteur, m. fr. de herinneraar, naam
van een ofiiciëe] dagblad der fransche regeering; — monitorium, n. of monitoriáles , pl. scil. litterae, nw.lat. herinnerings- of
aanmaningsbr. Teven ; — monitum, n., pl.

monita, lat. herinneringen, vermaningen,
waarschuwingen, aanmerkingen.
monemérisch, adj. gr. (van mónos,
enkel, alleen, en Mméra, dag) eendaagsch,
voor éénen dag geldend ; — monepigráphisch, adj. gr. (vgl e p i g r a p h i s c h)
enkel opschrift, geen beelden bevattende (van
munten).
Monent, z. ond. m o rs e e r e n.
Monéta, f. lat. (naar Juno Monéta
benoemd, in wier tempel de munten geslagen werden) de munt (op de munten en
andere rom. opschriften afgek. , mon. of monet.); pl. monéten, munten, geld; —
monéta de Plata, sp. de zilveren munten ; — m.
de vellon (spr. —veljóón), de koperen munten ;
-- monetizatie (spr. t ts), f. nw.lat.
de in- omloop -brenging (van papier) als geld.
Monferíno, m. (it. monferina, waarscb.
naar het landschap Mon ferrato in Italië)
een italiaansche gezelschapsdans en de daar
ij behoorende muziek.
-b
Mongolen, m. pi. een volksstam in
Midden-Azië, naar welken een aan China
onderworpen land Mongolië, en een afzonderlijke menschenstam het m o n go o ls c h e ras genoemd wordt.
Mongos of mongus, m. de wollige
—

mak i, een aan de apen verwant dier op

Madagaskar, enz.

Monísmus, n. gr. (van mr nos, alleen)
de eenheidsleer, leer der indentiteit of een
ideale en reale, bet te--zelvighdant
gengest. van dual i sm u s; — Monisten,
m. pl. algemeene benaming der M a t e r i alisten en- Idealisten.
Monitie , monitor , moniteur ,
monitorium, monitum, z. ond. m oneeren.
monocéros, m. gr. (van mónos, e, on,
enkel, alleen, en kéras, hoorn) de eenhoorn;
de zee- eenhoorn, z, narwal; — monoehordium, n. Muz. de toonmeter, een
speeltuig met ééne snaar, met beweegbaren
kam en indeelingen, om daaraan de hoogte
en diepte der tonen te bepalen ; — monoehroïseh, adj. eenkleurig ; — monoehroísmus, n. de eenkleurigheid ; —
monoehr ®ma of monochroom, eene
eenkleurige schilderij ; pl. monochroma ta of monochrómen; — monoculus, m. gr.-lat. (van oculus, oog) Chir. het
eenoogig verband, het verband, waarmede
slechts één oog bedekt wordt; een eenoogige;
— monodie, f. (mon -odia; vgl. ode) een
eenstemmig gezang (solo); ééntonig lied;
ook eene poëtische alleenspraak (g e v e r s i
monoloog) — monodon,-ficerd
n. eentand, eentandig zoogdier, z. v. a. n a rw a 1 — monodóntisch, adj. een
-tandig;—mor,z.el;

;

—
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d r a m a; — moncecia, n. p1. (mon-ojkia,
van oikos, huis) Bot. eenhuizige planten
met gescheidene mannelijke en vrouwelijke
bloemen op éénen stam, de 21 ste klasse
van Linnaeus, eene zeer gewichtige klasse,
omdat er schier al onze houtsoorten en vele
andere nuttige gewassen toe behooren ; —
monogamie, f. (van gámos, huwelijk) de
enkelvoudige, niet herhaalde echt, eenwijverij, eenmannerij, in tegenst. met polyga m i e; de staat van de zulken, die slechts
eenmaal gehuwd zijn geweest — monogámisch, adj. eenwijvig, eenmannig; —
monogamíst, ir,. die na den dood van de
eerste huwelijks-wederhelft geene tweede
neemt of meent te mogen hebben ; — mo–
nogámen, pl. Bot. planten met enkelvoudige bloemen ; — monogenésis, f. de
alleenteling, zelfvoortbrenging — monogramma of monogram, n. (van grámma, het geschrevene, de letter) een naamtrek, de ineengevlochten aanvangsletters van
eenen naam bij onderteekeningen, op signetten, oude schilderijen, enz.; bij de Ouden
iedere eenvoudige omtrek of eenvoudige teekening; — monographïe, t. beschrijving van een enkel geslacht of eene enkele
soort van planten ; eene verhandeling over
een enkel of bijzonder voorwerp; -- monogynia, pl. (van gyné, vrouw) Bot. eene
afdeeling van sommige klassen van Linnaeus,
waartoe de planten met één stampertje behooren; — monogynie, f. de eenwijvigheid, eenwijverij ; — monogyniseh,
adj. eenwijvig; — monohemera, f.
gr. (scil. affectio; van /i méra, dag) eene
ziekte, die slechts éénen dag duurt; —
monokárpiseh, adj. gr. slechts ééne
vrucht dragende; —monokauliseh, adj.
met éénen steel of stengel ; — monokepháliseh, adj. eenhoofdig; — monokéros, z. m o n o c e r o s; — monokólon, n. of monokólisch gedicht,
(vgl. k o 1 o n) een gedicht, dat uit eenerlei
verssoort bestaat, het tegengest. van dik o1 o n ; — monokotyledónen, pi. (vgl.
kot y l e d o n e n) p lanten, welker zaad slechts
ééne zaadlob heeft ; — monokotyledon.iseh, adj. zulke planten betreffende, daar
eenlobbig; — mono--toebhrnd,
kraat, m. (van kratëin, heerschen), z. v. a.
monarch ; — monokratje (spr t=ts),
f. de alleenheerschappij, alleenheersching;
— monolémma, n. (vgl. lemma) Log.
eene halve sluitrede, waaraan een der prwmissen ontbreekt ; — monolith, m. (van
;

;

lithos, steen) een kunstvoorwerp uit één blok

steen, b. v. zulk eene zuil, enz.; — monolithisch, adj. uit éénen steen ; —
monoloOg, m. (vgl. logos) de alleen
spreken in of tot zich zelven;-sprak;het
-- monológiseh, adj. alleensprekend, in
den vorm van een zelfgesprek; — monomaehïe, f. (van máché, gevecht) eig. een
alleengevecht ; gevecht met een' enkele, tweestrijd, tweegevecht, due 1 — monoma;
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nb , f (vgl. man i e) de op een enkel voorwerp gerichte waanzin ; vgl. fixe i cl é c. op
fixe; eene gekke gril, wonderlijke luim,
liefheiTherij ;--mOflOmâflefl, m. p1. waanzinnigen omtrent een enkel voorwerp, de
lijders aan eerie idée fixe; - monomerle, f. (van méros, n. deel) eendeelig
heid, d. I. liet liestaan uit eenerlei deelen,
-

cenvoudigheid ; - monomérisch, adj.
eendeelig, en kelvoudig ; - monometer,
m., vgl. fl1 e t 1 II fl1, Poet. een vers, dat slechts
uit één lid bestaat, Ii. v. een tweevoctig jambisch of trochaïscb vers ; -- monometrio, f. eenheid van maat ; - monométrisch, adj. eenmalig; - mon-ommâtisch (van Ornrna, oog) ee000gig; monomorphie, f. (van moi1ti, gedaante)
eenheid van gedaante, eenvormigheid ; mononômisch, adj . eendeelig, cenledig,
vgl. bin omisch en polynomiscli; —
mon-oncha )van ónyx klaauw) of moncha, p1. eenhoevige dieren ; - MOnopagie en monopegie, f. Med. de
hoofdpijn, die zich slechts tot een plekje hepaalt, zonder van plaats te eranderen ; monopathe, f. het alleeniijden, afzonderljk lijden an één ligehaamsdeci, of ook
v an de ziel of van het ligchaam alleen ; monopet1isch, adj. (vgl. p e t a 1 on)
eenbladerig, met één hloemblad; — monophagie, f. (van ])1a(jPin, eten) het alleeneten; ook z. v. a. monositie; -monophoon, adj. eenstemmig, eentonig;
.- mon ophthâlmus, gr., of mon
ocüius, gr.-lat. m. een eenoogige ; Cliir.
een eenoogig verband ; -- monoph1lisch, adj. gr. Bot. eetibladerig; - monophyzieten, p1. (van phs?,c, natuur)
cciie voorm. chr. -secte, die in den persoon
van Chi. slechts ééne natuur aannam ; monopodie,- f. (van poes, genit. podôs,
voet) de eenvoetigheid in den vershouw ; een
cenvoetig verslid, het tegengest. van dipod i e ; - monopôdisch, adj. eenvoetig;
- monopodhim, n. hij de Ouden eene
tafel, op édnen voet rustende ; monopolium, n. (van polan, verkoopen) de alleenhandel, uitsluitende handel, het recht
van wege den Staat aan iemand gegeven om
uitsluitend en alleen een' zekeren handel of
cciie fabrikatie uit te oefenen, de dwangkoop ; - monopolizeeren, iets tot alleenverkoop, tot, den alleenhandel beperken;

- monopolist, meen alleenhandelaar,
bezitter van den uitsluitenden handel met
eene waar ; --- monopsychieten, p1.
gr. (van psyc h ?, ziel) wijsgeren, die slechts
ééne ziel, algemeene wereidziel aannemen,
van welke de zielen der mensehen en dieren
deelen zijn ; - monoptèron, een een-

vleugelige ; p1. monoptéra ; Arch. hij de
Ouden een ronde tempel, door ééne rij zuilen
ondersteund ; - monoptériseli, adj. eenS
vleugeli , eenvinnig; - monopyrë—
nisch, met ééne kern; - mon—órchis
of mon-orehiet, m.(vgl. 0 r h I 5) iemand,
g
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die slechts éônen teelbal heeft ; - mono.-fr. een diehtstukje met een enkel
rime, f. gr
rijm - monositïe (spr. t=ts),f. gr. (van
;

sCtos, spijs) liet slechts eenmaal daags eten;—

monospérmisch, adj . (van sperma, zaad)
eenzathg, slechts ééne zaadkorrel dragend;
-- monostichium of monostchon,
II, (van sticlios, rij, vers) een enkele versregel, con eenregelig vers; --- monosyl1bum, n. (vgl. syllabe) een eenlettergrepig woord, p1. monosy11ba of mo-

nosylláben, eenlettergrepige woorden;
--- monotheIsmus, n. (van theós, God)
de \ereering van een' eenigen God, als schepper en ondeihouder der wereld ; - monotheist, in. wie in eetien God gelooft ; monothelstisch, wij. in dénen God geloovend, op dat geloof gegrond ; - Monothe1ten, 1)1. (van (ltd/em, willen) eene
chi. secte in de de eeuw, die slechts éénen
wil in Chi. aannam, vgl. Ma ron i eten;
- monotheletjsmus, ii. de leer dier
secte; - monotonie, f. (vgl. toon) de

eentonigheid, langwijligheid; - mono—
toon of monotónisch, adj. eentonig,
eenvormig, langwijlig, vervelend - mo-

notrëmcii, p1. (van trPiiia, Let gat, de
opening) N. H. dieren, die slechls ééne opening voor de drekstolien, de pis en het zaad
hebben, zoo als de vogels ; - monotri—
g1ph, 'a. (vgl. t r i g I y p h) Arch. de ruimte 'van eenen triglyph en twee metopen tussehen twee dorische kolommen ; -- monoxylon, n. (van x1on, hout) eig. eenhoul,

een vaartuig, uit éénen boomstam gemaakt;

--monozophie, f. (vgl. sophia) alleenwijsheid ; - monozooph, m. wie alleen
wijs is of gelooft te zijn.
mon plaisir, fr. , z. pluisir; - moe rcjios,
z. repos.

Monroe's leer of stelsel (spr. moeroos—) de leer of het stelsel, door Jam
ni e
Monroe, prezident der Vereenigde Staten,
in 18 2 3 opgeworpen, om geene europeesche
mogendheid voortaan in Amerika vasten voet
te laten zetten en eiken europeeschen invloed
op Amerika tegen Ie gaan.
mens, ii. lat., mont, fr. (spr. moh), monte,
it., de berg; -. mons pietPtjs, lat. , of monte
di pietô, monte pie, it. eig. berg der vroomheld, der harmhartigheid; benaming van inrichtingen, waar men op pand en tegen interest geld leent, hank van leeruing, lombard ;
- monte, m. it. ook een op onroerende
goederen uitgezet kapitaal ; van daar montIsten, p1. renteniers, die hunne gelden op
onroerende panden uitzetten ; -- Montblanc, m. fr. (spr. mohbldh) de witte berg,
de hoogste top der Alpen (wegens de sneeuwbedekking zoo geheeten) - mont dor (spr.
mo;i ddr), de goudberg ; -• mont perdu, de
verloren berg, de hoogste top der Pyreneen;
- monte della vergine, it. (spr. —wdrdzjine)
le maagdenberg (in Napels); - montagne,
t. fr. (spr. moitdnj') gebergte, berg; 0100tagnes cusses. p1. (spr. montánj' muss') rus-
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sische bergen, glijbergen ; — montagnewijnen, naam van verscheidene soorten
van fijnen Champagne-wijn ; -- montagnard, m. (spr. montanj dr) bergbewoner,
ook een lid der zoogenaamde m o n t a g n e
of bergpartij, of een roode republikein in de
fransche nationale vergadering v. 1792 en
18 8 tot 18 9, dus gehee ten, omdat zij van
de trapsgewijs opgaande banken in de zaal
de hoogste aan de uiterste linkerzijde bezetteden, ter onderscheiding van de gematigde partij der G i r o n d i s t e n (in 17 9 ),
die de iagere plaatsen innamen en daarom
ook den naam van 1Parti de la plaine, partij
der vlakte of dalpartij, kreeg ; — montaan, adj. lat. (rnontdnus) bergachtig ; —
Montánus, m. lat. mansn.: bergbewoner,
bergman ; — montanístiseh, adj. naar
bergbewoners aard ; — montanísten, pl.
aanhangers van Montanus, 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 Pepuzianen of Phrygiërs.
Monseigneur (spr. monsenjéur; vgl.
seigneur) eeretitel der personen van aan
zienlijke geboorte of waardigheid, zoo als
hertogen, groothertogen, aartsbisschoppen en
bisschoppen, gevolmachtigde afgezanten, enz.;
eertijds, op zich zelven gebruikt, de titel des
voorm. dauphins of troonsopvolgers van
Frankrijk ; doorluchtige heer, hoogedele heer,
enz.; — monsieur, fr. (spr. mosjéu; vgl.
s i ë u r) titel, dien men in de middeleeuwen
aan den paus en de heiligen, en aan de
koningen van Frankrijk tot onder de Valois gaf; op zich zelven gebruikt, weleer
ook de titel van den oudsten broeder des
konings van Frankrijk ; tegenwoordig een
eenvoudige beleefdheidstitel : Mijnheer ! pl.
messieurs (spr. mèsjéu), Mijne heeres !
Monsonia, f. (naar Lady Anna M o ns o n, die vele gewassen uit O.Indië mede
ook met Linnaeus brieven wisselde)-bracht,
eene plantensoort uit de familie der geraniums, onder- welke de soorten M. specidsa,
met groote roode bloemen, en M. pilósa, met
uitwendig groene, inwendig roode en witte
bloemen, pronkgewassen zijn.
Monsoon, eng. (spr. monsóén), z. v. a.
m o u s s o n (z. aid.).
monsteren (van 't lat. monstrdre, fr.
montrer, toonen) naauwkeurig doen zien, bezien, in oogenschouw nemen; Mil. wapen
houden ; Mar. zich voor ééne reis-schouw
tot de zeedienst verbinden en op de monsterrol doen inschrijven ;— monster,
n. (fr. montre, oudfr. monstre, hoogd. muster,
it. mostra) het staal, proefje, toonstuk, patroon, beeld, voorbeeld ; naauwkeurige vergelijking; — z. ook op monstrum; —
monstering, de wapenschouw ; de aan
zeelieden tot de koopvaardij ; —-nemigva
monstráns of monstrántie (spr. tie
tsie), f. (midlat. monstrantia) de prach-

tige, zonvorinige vaas, waarin bij de R. Kath.
de gewijde hostie of het v e n e r a b e l e bewaard en aan het volk vertoond wordt;
— monstratief, adj. nw.lat. op de teekenen of de waarneming berustende.
Monstrum, n., pl. monstra, lat.
het m o n s t e r, gedrocht, wanschepsel, schrik
misgeboorte ; een on mensch, wreed--dier,
aard, woesteling ; — monstreus, adj.
(lat. monstrósus, a, um), of monstrueus
(fr. monstrueurc), wanstaltig, misvormd, gedrochtelijk, wanschapen, schrikkelijk, afschuwelijk leelijk — monstroziteit, f. ow.
lat. de misvorming, wanstaltigheid, gedrochtelijkheid.
mont, morstaan, montagnard, z.
;

mons.

Montafaraea, f. de lijfwacht des turk
keizers, bestaande uit 500 man rui -sehn
;

— montafaraca–basji, m. de-terij

overste dier lijfwacht.

Montagnard, montagne, enz., z.
ond. mont.

Montant, n. fr. (spr. montán; van monter, stijgen, tot iets opklimmen, beloopen)
het bedrag of beloop oener rekening.
Montanus, montanísten, monte,
z ond. mons.
monteeren (fr. monter; V. mons, berg,
z. mons), 1) eig. stijgen, opgaan ; verhoogen,
opwekken, bezielen, stemmen ; 2) iets gereed maken, samenstellen, de verschillende
deelen vereenigen, toerusten ; insluiten of
zetten (eenen edelsteen); uitrusten, met huisraad voorzien (eene woning); een schip bemannen ; eenen ruiter van een paard voorzien, in den zadel zetten, inz. soldaten kleeden, met de dienstkleeding voorzien ; —
monteur, m. fr. de in-orde-brenger, ineenzetter, opmaker, de werkman, die de machines in elkander zet en in stand houdt;
— monteering of montuur, f. de
dienstkleeding, soldatedracht, het dienst- of
krijgsmanskieed, de dienst- of soldaterok ; —
montuur–depot, magazijn van soldate
; — mouture, montuur, f. het-kleding
dier, dat men berijdt, rijdier; wat tot invatting, opmaking, toerusting, uitrusting dient.
Montero, m., pl. montéros, sp. (van
monte, berg, woud) jager, eene lijfwacht onder Philips II. in Spanje.
Monteur, z, ond. monteeren.
Montgolfière, f. fr. een luchtbol of
-ballon, waarin de lucht door verwarming
verdund wordt, naar de uitvinders, gebroeders Montgo1fier (onderscheiden van
charlière).
Montichicours, m. f. (spr. montisjihóer) eene halfzijden oostindische stof.
Montisten, z. ond. mons.
Montmeillon, m. fr. (spr. monméljón)
een aangename fransche muskaatwijn.
Montbna, f. een uitmuntende fijne witte
wijn, die op het eiland Minorca wast.
Montprinblanc, m. fr. (spr. monprènblán) eene soort van Bordeaux -wijn.
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Mont-rachet, m. Ir. (spr. rnoh-rasjè)
een der beste witte Bourgogne -wijnen uit
de streek van Beaume.
Monture, montuur, z. on. mente eren.
Monument, n lat. (rnonumétum, van
monre, herinneren) een gedenkteeken, gedenkstuk, eene gedenkzuil, grafnaald ; monurnentum aere peren&tus, een hlijvend, onvergankelijk gedenk- of eereteeken ;— mo
numentaal, adj. (lat. mommumentgl'is, e),
tot een gedenkteeken beboorende of dat hetreffende ; -- monumenteeren , barb.lat.
met een gedenkteeken voorzien of vereeren ;
--- monumentomanie, f. lat.-gr., de
gedenkteekenzucht, de overdreven neiging om
gedenkteekenen op te richten.
Mook, in. de honigkoekoek in Afrika
ook sengo.
Moolik, Z. molik.
Mooren, p1. (lat. Mauri) 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 het
algemeen zwartkleurlge menschen, M o o rianen, Moormannen;---- Mauritan,
n. (lat. Mauritania), het land der Mooren,
Moorer;land, in de oudheid dus geheeten;
Mauritius, mansu. de moorsche, donkerkleurige, van daar Mauri ts.
Moos, n. joodsch-duitsch, geld.
moqueeren (zich), 'spr. moMren),
fr. (se moquer;van ' t gr. rndkos, spot, mc
kdn, bespotten) met iemand den spot drijven,
hem uitlagehen, hoonen, bespotten, voor den
gek houden ; schertsen — moquable,
adj. (spr. mokdb'l), bespottelijk, bespottens
- moquant, adj. (spr. rnokdh),-ward;
bespottend, hoonend ; spotziek, schertsend:
- moquerIe, f. ( spr. mok'rie ) spot,
spotternij, boert, scherts ; boon ; -- mo.qeur, m. (spr. rnokéür) een spotter, spotvogel, spotboef, bespotter.
Moquette, f. fr. (spr. moimtt') ook mocâde of moucade (spr. moekddcl') eene
wollen stof, welker weefsel naar dat van
het fluweel geljkt, trijp- of mok -Iluweel.
Moqueur, z. ond. moqueeren.
Mora, f. it. (fr. mourre , v. 't celt.iersch-gael. meur, vinger) alla more (giuocare, spr. clsjoeolcdre), of mora-spel, een
ital. vingerspel, waarbij het getal der uitgestrekte vingers terstond moet geraden worden.
Mora, f. gr., bij le Lacedamoniers eene
bende voetvolk van drie, vijf of zeven lionderd man.
mora, f. lat., het verwiji, vertoef, de vertraging ; — in mora z ij n, nalatig, achterstallig zijn, de schuld van eene vertraging
hebben ; - sine more, zonder vertoef, onverwijld ; - mora solvéndi, betalings-vertraging ; - mnorae pericI2Uum, het gevaar der
vertraging, des uitstels ; — pericuilum in
more, z. periculum - moreeren (1 at.
morffri), vertragen, ophouden ; — morândo,
-

-

;

;

it. Muz., vertragend, verwijlend; - moratorum, n. nw.lat., een vorstelijke schutbrief, vrijbrief, waardoor een schuldenaar
voor een' zekeren tijd tegen de vervolgingen
zijner schuldeischers wordt gevrijwaard.
Moraal, f. (lat. morPlis doctrina; merPlis, e, zedelijk, van mes, genit. mdris, gebruik , gewoonte ) de zedeleer, leer der
plichten, der deugden, der zedelijlmlieid, der
gedragsregeling ; ook eene afzônderlijke leer
of toepassing (h. v. de moraal eener fabel,
enz.) — moraalphilo7ooph, m. een
wijsgeer, die de zedeleer stelselmatig behanhandelt - moraaiphilozophie, f. de
wetenschappelijke zedeleer, praktische wijsbegeerte, z. V. a. e t h i e k ; — het moraalprincipe, het grondbegrip en middelpunt der zedeleer, de zedewet — morãlisch, moreel, adj. de zedeljkheid
of zedeleer betreffende , daarop gegrond,
zedelijk: inz. zedelijk goed of deugdzaam,
rechtvaardig ; in ruimeren zin (in tegenst.
met het p h y 5 i 5 c h e) : in den geest, enkel
gedacht, b. v. een moralisch, moreel
persoon, d. i. wat voor eenen persoon geldt,
wat de rechten, enz. van eenen persoon
heeft, zonder werkelijk als individu te bestaan ; — moralist, m. een zedeleeraar,
zederechter, schrijver over de zeden, deugden en plichten moraliteit, 1. lat.
(rnorafftas) de zedelijkheid of het zedeljke
(b. v. eener handeling); bet zedelijk-goede,
de zuiverheid en innerlijke waarde eener
verrichting — moraliteiten, f. p1. (fr.
moralités) in den lateren tijd der middeleeuwen : eene soort van geestelijke tooneel
die, in tegenst. met de mysteriën,-speln,
bijzondere zedeljke leeringen door uitgedachte
;

;

;

;

;

voorbeelden in dramatischen vorm aanschon-

welijk maakten, en waarbij, behalve de
werkelijke personen der gewijde geschiedeohs, ook deugden en ondeugden en andere
verpersoonljkte zedelijke eigenschappen en
toestanden optraden (vgl. basoche) ;
moralizeeren, nw.lat. (mnoralizPre, fr.
moraliser) verzedeljken, zedeljk maken ; zedeljke beschouwin gen maken, levensplichten
voordragen en inprenten ; zedespreken, den
zedepreker spelen of uithangen - moralizatie (spr. t=ts) f. verzedeljking,
zedeljke veredeling, de zedeles en hare inscherping.
Morabieten, m. p1. arab. (moerdbil)n,
Pl. van moerdbit, stil, rustig, bestendig, op
de vijandelijke grens geplaatst, v. rebel/ia,
bestendig zijn, vgl. maraboet) 1) vrome
kluizenaars in N. Afrika; ) naam van een'
arabischen stam, die in de lide en 1de
euw in Spanje heerschte ook Moraviden
(vgl. maravedi).
;

moralisch, moralist, moraliteit,
enz. z. ond. moraal.
mnorando, moratorium, z. ond. more.
Moravisehe broeders, z. b o h e emsche broeders.
morbIde, adj. fr. (van 't lat. norlddus,
)
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a, urn, d. 1. eig. hran1, ziek, v. vruchten,
die dan week op 'tgevoel zijn) Piet. week,
murv, zacht ; wat i1Cli, mollig, vleezig
vertoond wordt ; - morbidésse o morbidezza, it. (spr. --détz(i ) f. de maischheid, teederheil, moll igheic.I (van geschihieni
vleesch).
morbillen, p]. (in iti. lat. )1w1'billi, van
den sing. inorbillus, verkiw. van inorbus,
ziekte ; Ir. morbilles) huiduitsiag, inz. roodvonk en niazelen ; -- morbilleus, adj.
daartoe behoorende.
morbleu ft. (ontstaan uit niordIeu,
U. i. jas la inort de Dieu) verduiveld!
drommels! sakkerloot! te duivehater!
rnorbus, m., p1. inorbi, lat., ziekte ;
niorbus aci.ttus, Med. eene heete, hevige
ziekte ; - morbus coerulus, de blaauwzucht;
rn. major of comitidlis, z. v. a. e p i I e p
5 1 e; - in. niger,. de zwarte ziekte, z. h ematemesis; in. pal1dus, de bleekzucht;
rn. reqtts, eig. de koninklijke ziekte, de
geelzucht ; rn solstitidlis, de zonnesteek ; Morbonia, f. Myth. hij de Roineinen de
godin der ziekte en pest ; - inorbeus,
adj. (lat. morbosus, Ir. morbeux) ziekelijk,
door ziekte voortgebracht - morbozi.teit, f. (morbostas) de ziekelijkheid.
Morohélen, p1., naam eener soort van
eetbare paddestoelen of c h a m p i g n o n s.
Mordaciteit, t. lat. (nior (l ac)'tas, van
morciax, bijtend, vinnig) bijtende, invretende
eigenschap eener vloeistof; de scherpheid,
bitsheid, het stekelige in woorden of geschriften ; - mordant, fr. , of mnorddnte,
it. m. (van rnordre, rnôrdere, lat. rnor 0 re,
bijten, kaauwen ) Muz. een halve triller,
eene versiering in de voordracht van het
spel of gezang, lie daarin bestaat, dat men
met den hoofdtoon en den naast daaronder
liggenden snel afwisselt ; - mordant,
adj. fr. (spr. inorddui) ldjtend, wegvretend;
bits, stekelig, schamper ; als subst. n. een
bijtmiddel 'hij katoendrukkers , vergulders,
enz. ; - mordicânt, adj. fr. (spr. —Icá?b)
bijtend, vinnig, scherp, stekelig.
Mordexïne, oostind. (fr. mordexin,
mordéclii, sp. rnordechin, de aziatische cholera (z. aId.).
lera
mordicant, z. ond. mordaciteit.
. Mordio, n. duitsch (van inord, moord,
en het oude uitroepingswoordje io, jo) moordgechreeuw, hulpgeroep.
mordoré, adj. fr., hoogrood, bruinrood.
more, lat., z. ond. inos; - moreel, z.
ond. moraal.
Morél, f. (v. 't it. inorelio, zwartbruin,
oudfr. rnorel, nu moreau, v. 't mid.lat. niorus, moorsch, zwartachtig, en dit van 't lat.
maurus, moorsch, mauritaansch,z. Mooren)
eene soort v. groote zwarte of donkerroode
zure kersen.
morndo of rnoriénte, it. van rnorire =
lat. mori, sterven) Muz. wegstervend, verdwijnend, een decrescendo tot naauweljks hoorbare zwakte van toon.
-

;

MORGUE.

-

MORBILLEN

moreeren, z, ond. inora ; ----- iiores,
z. ond. mos.

Moresken , pi. ( van 't it. rnorësco
moorsch, z. v. a. sp. nsorisco, z. in 0 r i sco ), z. v. a. arabesken en grotesken;
- morésca, it., of fr. moresque, f.
(spr. oorsIc') een moorendans.
Morfil, I) m. fl., de draad aan een
geslepen toes.
Morfil ) of mar fil, j'uwc olifants
otibewerkt ivool.
-tande,
Morgagnisch vocht (spr. inoi'qdn
—), het fijne vocht tusschen de kris--fles
lallens van het oog en haar beursje ; morgagnisehe holte, de schuitvormige
groeve der pishuis; - morgagnisehe
sëhelpen, de bovenste neusschelpjes (naar
den geleerden ital. arts en ontleedkundige
l orgagni Igest. 17 1 ] benoemd).
Morgna, z. fata-morgana.
Morganatca, f. mid.lat. Jur. de
morgengave ; oorspr. een uitzet , dat bij
de Germanen de man aan zijne vrouw
gaf, ter vergoeding van de volledige wapenrusting, die deze hem had geschonken;
- morganãtisch huwelijk of matrimonum act morganatcam of in. ad legern
salcarn, n. (misvormd van het oudd. mmgangeba, longob. inorgincap, morgengave, geschenk op den mor en na den bruidsnacht)
het huwelijk met de linkerhand, bij het welk
een vorst, graaf, enz. aan eene met hem
niet in geboorterang gelijkstaande vrouw,
met wie hij in den echt treedt, iets bepaahis tot niorgengave uitzet, terwijl de
kinderen, uit zulk eene verbintenis geto
den naam en het vermogen der-ren,al
moeder erven.
Morgen, n. eene vlaktemaat in Duitschland en wIeer in Nederland (waarsch. eig.
zooveel als men in éénen morgen tijds kan
beploegen; volgens Bilderdijk van morjen,
morigen, d. i. in het moer graven, ploegen, dus eig. omploeging, zoo veel lands als
men in eens omploegt); in de verschillende
landen verhoudt zich het morgen tot den
bunder of de li e c t a r e als volgt
een morgen bunders.
in Baden (1 OO vierk. roeden)=36,0000
', Beyeren (51,200 vierk. roed.)='7,2515
', Brunswijk (3 0 , 70 « « )=25,0157
', Frankfort a/M. (1600 v. roed.) = O,-2 506
Hamburg (600 v. marschr.)=96,5 0
Hannover (110 vierk. roeden)=6,19O
', Hessen -Darmstad (OO V. r.)=25, 0000
', Nassau (100 vierk. roeden)=25,0000
• Nederland, Rijni. (600 v. r.)=85 1579
• Pruissen, nw. maat (150 v. r.)= 2 5,5310
', ', oudemaat(OOv.r.)=55,256O
', ', Keulsch (150 V. r.)=31,7660
', ', Akensch =8 1 ,559
Saksen (30 0 vierk. roeden) = 55,3696
Wurtemberg =31 2 5181
Morgue, f. fr. (spr. inorg'; v. morguer,
hoogmoedig, met fiere stuurschheid, met
uitdagende trotschheid aanzien, naauwkeurig

s
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s—z), it. (v. 1Iiorinoráre, lat mrmur»iurare, murmelen, ruischen) Muz. murmelend, ruischend.

beschouwen) de plaats der lijkschouwing te
Parijs; de plaats aan den ingang cener gevangenis, waar de cipier zijne op te sluiten
gasten onderzoekt ; ook een hoogmoedig ver

rua) een kleine berg, heuvel aan de kust,

waand, gebiedend gezicht, trotsche ernst.

inz. op de fransche westind. eilanden.

-

Morgentalen of schildtalen, oude
benaming der belasting op huizen en landerjen in Nederland.

Moria, z. morosis ond. nnorokom i u m.

Morne, rn. fr. (sp. moron, bask. mu-

Mornél, m., of mornélle, f. (sp.
niorinélo ; charadr)us ntorinéllus, L., de ei
grootte eener meerl.

-troenvgl,ad

Morning, n . eng., de morgen, ochtend;
van daar morning – chronicle, mor -

Moribíu.dus, in. nw.lat. (van moei,

genkronijk, een engelsch oppozitie -blad ; --

sterven) een stervende, zieltoogende, met den
dood worstelende.

morning – herald , m. de morgen - heraut,
een onafhankelijk , liberaal dagblad ;

—

Moriciet, z. ond . m o r u m .
Morillon, ni. fr. (spr. m on-ljón) eene

morning –journal (spr. dzjurnel), n. het

soort van ruwe, geringe smaragden, die men
bij het ons verkoopt.
Morin, m. (spr. inorè') een fransche
witte wijn uit de streek van Saumur.
Morfine, f. nw.lat. de uitgetrokken verf
geelhout (morus of mnaclura-stofvanhe
tinctori a.

Morochtus, morochte of morochiet, m. de melksteen — morochti,

Morio, m. lat., pl. moriónes, domme,
leelijke en mismaakte dwergen, die de rijke
Romeinen tot hun vermaak hielden; potsemakers, hofnarren.
Morion, 1) m . fr., zwartachtig gekleurd
bergkristal, een doorzichtige glansrijke edelsten, ook rooktopaas en p ra m n i o n geheeten; — ook eene oude militaire straf, waarbij
den overtreder eenige slagen met de hellebaardschacht of de musketkolf op het ach
werden toegediend.
-terdl
Morion, 2) n. gr. (mórion) een deeltje,
lid; inz. het schaamdeel, het mannelijk lid;
een lidwoordje,

Morísea, m. eene oude port. zilvermunt
1 3 0 maravedis, ook b l a n c o s geheeten;
— moriseos, p1. (sp. morisco, eig. moorsch,
V. moro, een moor, z. m o o r e n) de op be-

vel van Karel V. gedoopte afstammelingen
der Mooren in Spanje ; — morísque, f.
eene rekenmunt In Algiers, omtrent 22 ct.

Morláchen of Morláken, m. pl.
(it. Morlacchi, d. i. Zee-Wallachijers, van
't serv. more, zee, en Wlach, Walachijer)
de slavonische bewoners van 't Kustland aan
de Adriatische zee in Kroatië, Dalmatie,
van Istrië af.

Morlaix, m. (spr. --lè) of morlaize, f.
(spr. —léz') dicht, sterk huislinnen van de
stad Morlaix in N. Frankrijk.
Mormon, z. c h o r a s.

Mormonen, m. pl., heiligen van den
jongsten dag (eng. Latter-day-saints) eene door
Joseph Smith (geb. 1805) ten jare 18ír7
in Noord-Amerika gestichte godsdienst -secte,
die op wonderen en openbaringen steunt, benoemd naar hunnen Mormonen - bibel, die
door zekeren gewaanden propheet M o r m o n
!^ 2 0 jaar na Christus gesteld werd;— mor m.onism.us, n. het godsdienstgeloof der
Mormonen.
Mormops, m. gr., de japansche vledermuis.
mormoránda, mormorévole, mormorbso (spr.

ochtendblad, eene ultratorystische courant.
;

pl. eene soort van melkkleurige kiezelsteenen.
Morodochium, z. m o r o k 0 m i u In
.

Moroëdsje, in. eene perzische zilvermunt, omtrent = 36 centen.

Morokom ium of morodochium,
n. gr. (van mnorós, stompzinnig, dwaas, gek)
een gekkenhuis, dolhuis, l.rankzinnigenhuis;
— morosis of mora, f. (gr. m-ória)
Med. verstandeloosheid , stompz innigheid, dom
een wijze gek,-heid;morsp,.
iemand die gek van wijsheid is; — morozophie, f . gekke wijsheid, soort van som
zich zelven gekeerde krankzinnigheid.-ber,in
morons of morsos, adj. lat. (morósus, a, um) knorrig, gemelijk, verdrietig,
morrend ; — morósus debitor, z. d e b i t o r;

— moroziteit, f. (lat. moros)'tas) de onvriendelijkheid, kwade luim, grommigheid.
Morosis, morosophos, z. ond. m orokomium.

Morozophie, z. ond. m ono kom i u m.

Moroxiet, m. (vgl. het gr. móroxos,
-mórochthos, eene soort v. leem) groenachtig
blaauwe phosphorzure kalkaarde, asperziesteen, te Arendal in Noorwegen, eene ver scheidenheid van den a p a t i et (z. aid.).
Morphesa of morphéa, . f. gr (van
morpha, vorm, gedaante) Med. eene meel-

vlek, witte huidvlek, z. v. a. a l p h u s ; —
Mórpheus, m. gr. Myth. (eig. de vormer,
beeldenschepper) de god des slaaps of der
droomen ; de slaap ; — morphine, mor phium, n. (van Morpheus, wegens de
slaapwekkende kracht) het slaapbolzuur ,
opium -zuur, een zeer hevig vergift, een alkalisch bestanddeel des opiums, in 1816
door S e r t u e r n e r te Hannover ontdekt;
— Morphó, f. de schoone, een bijnaam
van Venus ; — morphographie, f. beschrijving der natuurligchamen volgens hunne
gedaanten ; — morphologie, f. de vormingsleer der organische ligchamen ; —
morphologiseh, adj. die leer betreffende ; — morphometrie, f . de vormof gedaantemeting ; — morphonomie,
f. de leer van de wetten der gedaantewording ; — morphosis, f. de vorming ; —
— morphotomie, f. de algemeene ontledingsleer, z. V. a. anatomie.
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MorpionS, m. pl. fr. (spr. morpión,
vgl. 't lat. mordens, bijtend, en 't it. piattone,
platluis, V. platte, fr. plat, p 1 a t, vlak)
platluizen, eene soort van platte insecten,
die zich aan de met baar bewassen lig
hechten ; oneig. een kleine-ehamsdln
onbeschaamde deugniet, gem. platluisje.
mors, f. lat. (gevit. mortis) de dood; mors
.applrens of spuria, Med. de schijndood ;
rors,civilis, de burgerlijke dood ; mors vera,
Med. de ware, wezentlijke dood;— Mors,
Myth., de Dood, eene onderaardsche onverbiddelijke godheid, uit de Nacht zonder vader geboren ; — morsdood, adj. plat
woord voor: ontwijfelbaar dood.
Morséllen, pl. nw.lat. (morsli, mid.
lat. morsélli, verklw. van morsus, beet)
kruidkoekjes, gekruide en gesuikerde geneesmiddelen, als koekjes toegediend.
Mort, m. fr. (spr. mór), eig. een doode;
in het omber-spel de vierde, voor bet oogenblik stilzittende speler, de zoogen. strooman.
Mortadéllen, pl. it. (sing. mortadella,
I. en mortadéllo, m.) kleine metworsten uit
één deel varkens- en twee deelen rund
-vlesch,nz.
gemaakt.
Mortaliteit, f. lat. (mortalitas, van
mortális, e, sterfelijk; mors, z. aid.) de sterfelijkheid ; het aantal der dooden, der sterfgevallen, de sterfte, ook enkel sterfgevallen, in
tegenst. met geboorten ; — mortaliteitslijsten, lijsten, opgaven der gestorvenen.
Mortier, m. (fr. mortier, spr. mortjé;
van 't lat. mortar'uin) een hol vat van metaal , steen, enz. om harde llgcbamen in te
verbrijzelen, een vijzel; Mil. een stuk geschut om bommen uit te werpen wegens
zijne gedaante dus genoemd.
mortificeeren, later lat. (mortifici re)
dooden, doen of laten afsterven; kastijden,
het ligchaam op allerlei wijze kwellen ; onderdru k ken, b. V. de lusten ; krenken, leed
doen, b. V. door eene weigering, berisping,
enz.; murw, malsch maken (van vleeschspijs) ;
Jur. opheffen, te niet doen, uitdelgen, voor
ongeldig verklaren ; — mortificátie (spr.
tie tsie) t. de dooding, het afsterven van
enkele deelen; de tuchtiging, kastijding; de
krenking, de deemoediging, beschaming, ergernis, het verdriet; het malsch maken, b. v.
van het vleesch, door het aan de lucht
bloot te stellen; Jur. opheffing, uitdelging,
onderdrukking of vernietiging, b. v eener
schuldvordering, enz.
Mortisdonátie (spr. tie=tsie) f. nw.
lat. (liever donati o mortis causa, z. don a
fie) eene schenking of gift in geval van
overlijden.
Mortóden, pl. fr. (mortodes) valsche
paarlen voor den negerhandel aan den Senegal.
mortuus, a, um, adj. lat. (van mori, sterven ) gestorven, dood ; als subst. een doode;
-- manus mortua, f. de doode hand ; Jur.
een doodengoed, onvervreemdbaar kerkgoed,
eene erfmaking aan de kerk of eenig geestelijk gesticht, daar dit goed, uit het ban;

--

-

delsleven genomen, voor den Staat als ware
het dood is; — pro mortuo verklaren,
voor dood of gestorven verklaren ; — de
mortuis nil nise bene, sprw. van de dooden
moet men niets dan goed spreken ; — Mor tuarium, n. nw.lat. het recht van den
landheer om bij overlijden zijns onderdaans
uit diens nalatenschap zekere voorwerpen
te vorderen ; ook z. v. a. manus mortua.
Mórum, n. lat. (gr. moron) de moerbezie; Med. het moerbeziegezwel, als moedervlek; — morus, m. de moerbezieboom ; -morieiet, m. nw lat. versteend moerbezie boomhout.
Morve, f. fr., slijmachtig vocht uit de
neusgaten, snot; de droes, eene bekende
paardekwaal.
mos, m. lat., gebruik, gewoonte, manier,
levenswijze, gewone handelwijze, trant; pl.
mores, zeden ; van daar : iemand m o r e s
leeren, d. i. hem leeren, hoe hij zich te
gedragen heeft, hem terecht zetten, tot zijnen plicht brengen; — ex more, naar oude
manier, naar gewoonte , naar vastgesteld
of ingevoerd gebruik; -- more consuPto of
solito, naar gebruikelijke wijze, naar gewoonte;
— more majórum, naar de gewoonte der
voorvaderen, naar oud gebruik, naar voorvaderlijke zeden.
Mosaiek, mosaïst, z. mozaïek.
Mosaísmus, mosaisch , z. ond.
Mozes.
Moscádo, m. it., een siciiiaansche mus
muskus).
-katwijn(z.od
Mosehabeërs, m. pl. eene secte van
Muhamedanen, die gelooven, dat God letterlijk zóó is, als bij op vele plaatsen van den
koran wordt beschreven.
Moschata, z. ond. m o s c h u s.
Moscholatrie, f. gr. (van móschos,
kalf) aanbidding van een kalf, inz. de ver
gouden kalf door de Israë--eringvaht
lieten in de woestijn.
Moschus, m. (mid.lat. moschus, moscus, lat. muscus, arab. moesk, misk, perz.
moesjk, v. 't sankr. moesjka, teelbal, dewijl
hij daarin ontstaat) ; z. muskus ; moschus
artificiális, nw.lat., kunstmuskus, door behandeling van de barnsteenolie met salpeterzuur voortgebracht; — mosehdta, pl.
nw.lat. muskus bevattende toebereidingen ;
— mosehardíne, f. een aromatisch balletje, dat in den mond wordt genomen ter
verberging van een' kwalijk riekenden adem.
Moseovade, f. (fr. moscouade, it. mos
port. assucar mascabádo, de ruwste-covat,
suiker, v. mascabár, voor menoscabár, verergeren, verslechten, oudfr. meschever, v. 't sp.
menoscábo, verergering, vermindering, provene.
mescap, fr. meche f, eng. mischief) ook c a ss o n a d e, ruwe, ongezuiverde suiker, meelof poedersuiker, zandsuiker, waaruit door
verdere raffineering de melissuiker, enz.
bereid wordt.
Moses, z. Mozes.
Mosjel, m. joodsch, z. m a a s j e 1.

MOSKEE

--

Moskee, f. arab. (eig. mesdsjid, it. mos
fr. mosquée, z. m e t s j e d) een muha--chea,
medaanscb bedehuis, turksche tempel.
Moskieten, z. mosquito.
Moskovieten, m. p1., eig. inwoners der
stad Moskou of liever Mo3kwa; voorm. naam
der Russen ; — moskovisehe appel,
de siberische ijsappel ; — moskovisehe
kool, engelwortel, eene in het wild groei jende eetbare plant; — moskovisehe
thee, z. V. a. karavaan-tliee; —— mOskowske, eene ruls. munt . — 2 kopeke.
Moslem, m., pi. Moslemin, arab.
(van salama, zich aan God overgeven ; vgl.
islam) gem. verdorven tot Muzelmannen,
d. i. rechtgeloovigen of geloovigen aan Muhameds leer, Muhamedanen.
Moslim, pl. benaming bij de Turken
van de gerechtsdienaars, die de vonnissen
der m o I 1 a s, moeten ten uitvoer brengen.

Mosquito, m. sp. (spr. —kito; van
mosca — lat. musca, vlieg), pl. mosqui-
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Motto, n. it. ( —fr. mot, woord, mid.
lat. muttum, van het lat. muttire, prevelen,
een' half luiden toon uitstooten) eene zinspreuk, kernspreuk (zonder beeld daarbij,
onderscheiden van devies, z. aid.) ; zin
stelling als opschrift eener verhan--rijke
deling en dgl.
motus, m. lat. (van movëre, bewegen) de
beweging; het oproer, de opstand; — motus convuls vi, pl. krampachtige bewegingen,
stuiptrekkingen ; -- motus peristalticus, m.
Med. de wormsgewijze beweging der maag
en der darmen ; — mnotu pproprio, uit eigene
beweging of aandrift ; als subst. het motuproprio, eene onbetwistbare pauselijke
beslissing of verordening ; — omnis motus
in fine velocior, elke beweging (wordt) tegen 't einde sneller; — con moto, it. Muz.
met beweging, levendig, aandoenlijk ; -moto precedénte (spr. --tsjedénte) Muz. z. v. a.
minedesimo tempo.

tos of moskieten, bijtvliegen, zeer las-

Moucade, z. m o c a d e.
Mouchard, m. fr. (spr. moesjdr; naar

tige, stekende muggen in Indië en andere
beete gewesten der aarde ; — mosquitero, m. eene bedgordijn of een kleedingstuk,
ter beschutting tegen den steek dezer insecten in den nacht.
lnosso, it. (partic. v. muóvere, bewegen
lat. mov,re) Muz. levendig, met eenigszins levendige beweging.
Most, m. (lat. mustum, fr. mout) het
uitgeperste zoete sap inz. der druiven, dat
door gisting wijn wordt.
Motacíllen, f. pl. lat. (motacilla, kwik
naam van een talrijk vogelgeslacht,-star)
waartoe de nachtegaal, de vijgbek, de kwik
-star,he
roodkeeltje, enz. behooren.
Motétte, f. mid.lat. moletum, fr. motet,
it. mottétto, van motto, woord, spreuk) een
spreukgezang, veelstemmig kerkgezang, zangstuk, dat gewoonlijk eene bijbelspreuk ten
grondslag heeft.
Moteur, m. fr. (lat. motor, v. movére,
bewegen) de beweger, leider, aanstoker, b. v.
van een' opstand.
Motie (spr. t =ts) f. lat. (motto, van
movére, bewegen) de beweging, ligchaamsbeweging; verandering; Gram. de buiging
der substantieven en adjectieven naar het
geslacht; eene voordracht, een voorslag ter
beraadslaging in eene vergadering ; -- motionnaire, m. fr. (spr. mosjonèr') een voor
iemand, die eene m o t i e doet;-drachtoen,
— motief, n. nw.Iat. (fr. motif) een beweeggrond , eene beweegreden, een prikkel,
spoorslag; in de schoone kunsten een op
uitwerking of effect berekend kunstmiddel;
--- motiveeren (fr. motiver), de beweeg
bijbrengen, gronden aanvoeren, met-redn
redenen omkleeden, ondersteunen of staven;
— motor, m. lat.,. de beweger; — mOtórisch, adj. (lat. motorins, a, urn) bewegend, beweging voortbrengend, b. v. m otorische zenuwen.
motrix vis, zie vis.

men wil van mouche, vlieg, dewijl hij als
eene vlieg rondgonst ; waarschijnlijker van
Antoine de M nu e li y of Democharès, die zich
tijdens de vervolgingen der Hugenoten in
Frankrijk groot-inquisiteur des geloofs deed
noemen, en wiens handlangers en spionnen
men m o u c h a r d s noemde), een kondschapper, aanbrenger, verklikker, kraauwer, policie- spion, - spoorhond ; — mouchardeeren , op kondschap uitgaan, bespieden.
Mouche, f. , pi. mouches, fr. (spr.
moesj'; van 't lat. musca) eig. vliegen ; blanketpleistertje, moesje, een klein stukje
taf, dat de dames weleer op haar gelaat
aanbrachten ; -- mouche volante, f. of gew.
pl. mouches volantes (spr. — wolánt'), Med.
eig. vliegende muggen ; het muggen-zien,
bewegelijke vlokken voor de oogen, eene
oogkwaal ; — mou.cheteeren, (tr. mouctieter), met zwarte vlekken besprenkelen,
spikkelen, vlekkig maken.
Móuehette, f. fr. (spr. moesjétt') Arch.
de kranslijst, keelhevel, staf hevel, muur
-lijst;dekrachf
timmerlieden.
Mouchettes, pi. fr. (spr. moesjett'; van
moucher, snuiten) de snuiter, kaarsesnuiter.
Moufette, f. fr. (spr. moefétt'; vgl. het
it. mu ffo , schimmelig , wellicht van het
duitsch muff, muffe, reuk), ook mofette,
mouphette, schadelijke mijnlucht, stiklucht, gifdamp, allerlei nadeelige uitwasemingen, voor de ademhaling ongeschikte gassoorten, die de onderaardsche plaatsen, inz.
de mijnen, besmetten ; ook z. v. a. v iv e r r e,
z. aid.
Mouflon, m. fr. (spr. moeflon; sardin.
muflone, it. mufone, mufo), z. arga1i.
mouilleeren,fr. (mouiller, spr. moelj—;
provenc. molhar, als ware 't lat. molliare,
V. mollis, week, dus eig. week maken) bevochtigen , besproeijen ; — mouillebouche, f. (spr. moelj'boesj') de waterpeer,
eene zeer sappige zomerpeer.
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mouleeren, fr. (mo?'ier, spr. rtzoel--;
an moule, vorm, model, provenc. molle, v.
't lat. modulus, it. modello ; vgl. in o del)
vormen, in een vorm gieten, afgieten, in
een' vorm drukken of slaan ; --- moulL –
re, f. fr. (spr. mn,oeluár') Arch. het lijst
lijst ; allerlei sieraden, lijstjes aan-werk,d
goudsmidswerk.
Moulinet, m. fr. (spr. moelinè ; eig.
kleine molen, van moulin, molen, it. mulio, molino, mid.lat. molinum, voor 't lat.
naolina, V. molere, malen) de molen, eene
kruiswijze wending in den dans; in het schermen de kruiswijze zwaaijing der degens, om
de stooten of bouwen van meer dan ééne
tegenpartij af te weren ; -- moulineeren, fr. (mouliner, spr. moet—) zijde op
den molen tweernen ; — moulinage, f.
(spr. moelináázj') pie zijdetweerning en het
daartoe noodige gereedschap.
Moulure, z. ond. mouleeren.
Mourachet, m. fr. (spr. moerasjè) een
witte Bourgogne -wijn, ook bastaard geheeten.
Mouradieten, im pl. leden eener muzelmansche geesteljke orde, in 1719 door
Mourad Sjamy i;1: :steld.
Mourqui, z. m u r k i.
Mousquet, z. musket — mousqueton, z. musketon.
Mousse, m. fr. (spr. moess' ; van het
sp_ mozo, jong, jong ,mensch, it. mozzo, v.
't lat. mustus, jong, frisch) de scheepsjongen,
zwabber, kajuitwachter.
mousseeren, fr. (mousser, spr. moess—;
van mousse, mos, en dan om de overeen
schuim) schuimen, opbruischen ; van-komst:
daar m o u s s e e r e n d e wijnen, ,schuimen
wijnen ; --- mousseux, adj. (spr. moesséu),-de
schuimend, gelijk b. v. de champagne -wijn;
— champagne mousseux (spr. sjanpánj' —)
schuimende champagne-wijn, het tegengest.
van champagne non-mousseux, niet-schuimende champagner.
Mousselien, z. m o e s s e l i e n.
Mousseron, m. fr. (spr. moess'rón; van
mousse, mos) Bot. kleine meikampernoelje,
een eetbare paddestoel, dien men in 't voor
onder het mos vindt.
-jar
Moustache, f. fr. (spr. moestásj'; it.
mostaccio, van 't gr. mnystax, bovenlip, snor
een knevelbaard, knevel, snorre--rebad)
baard.
Moustique, f. fr. (spr. moestiék') z.
V. a. m o s q u i t o;— moustiquaire, m.
(spr. moesti/cèr' ), z. v. a. m o s q u i t e r o.
Moutarde, f. fr. (spr. moetárd' ; it.
en provene. mostarda, van 't lat. mustum,
most, fr. mout) mostaard of mosterd, met
most- of wijnazijn bereid mostaardzaad; —
;

de la moutarde après diner (spr. —aprè
diné), mosterd na den maaltijd, fr. sprw.

voor iets te laat komende ; -- moutar–
dier, m. (spr. moetardjé) het mosterdpotje.
Mouvement, fr. (spr. moev'mán ;
van mouvoir = lat. movére, bewegen) de

n.
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beweging, onrust; het voortgaan, de voortang ; de opstand, het oproer.
Mouzonne, f. fr. (spr. ?nioezónn'; arab.
mozoenah) eene algiersche rekenmunt van
2 9 aspers, door het fr. bewind bepaald op
eene waarde van 64 centimes.
moveeren, lat. (movi re) bewegen ; —
zich moveeren, zich in beweging zet
onrustig worden ; Gram. een woord-ten,
moveeren, het zijne veranderingen door
de geslachten doen ondergaan (z. ook m o t i e) — movens, n. of movens causa, f.
een hulp- of beweegmiddel ; — moven(spr. t—ts) pl. (m-ovenba) zich- zelven
bewegende voorwerpen, b. v. vee (onder
i 1 i ë n) ;— mnoz'iinénto,-scheidnvamob
m it. Muz. beweging, tijdmaat.
Moxa, f. port. (spr. mocha, wellicht
van moxar, mojar, bevochtigen) bijvoet vol,
eene graauwe, wollige stof, die in China,
Japan en elders uit de bladen en toppen
van den genieenen bijvoet (artemisia vulgdris)
bereid en als geneesmiddel tegen jicht en
podagra uitwendig gebruikt wordt. Men rolt
namelijk de m o x a op tot eenen kegel van
omtrent een' rijnl. duim, kleeft haar met
speeksel op de huid vast en steekt ze in
brand ; zoo ontstaat er eene brandwonde,
die tot ettering overgaat ; — moxibustie,
f. barb.lat. Med. het branden met m o x a.
Moyd'or, z. in o e d' o r.
Moyen, n. fr. (spr. moajèn ; v• 't lat.
mediiinum, van medium) middel, weg, gelegenheid, hulpmiddel, vermogen, mogelijkheid; — pl. moyens, ook fortuins-omstandigheden, middelen, vermogen.
Moyeu, m. fr. (spr. mnoajéu) eene zeer
smakelijke fr. pruimesoort, waarvan men
te Dijon allerlei confituren bereidt.
Moyo, m. sp. (= lat. mod)us, schepel;
vgl. m o g g i o) eene graanmaat, ongeveer z.
v. a. een a 1 in u d; eene vochtmaat in Madrid van 16, in Galicië van 8 c a n t a r o s.
;

tien

Mozaïek , muzief werk , mozáïsch, muzivisch of muz2eisch
werk (fr. mosaïque, provene. mozaic, musec,
sp. en port. mosáico, it. mnusáico ; n w. gr.
musaikon, lat. [opus] musivum, gr. mnoesa on)
ingelegd werk, steen- of glasschilderstuk,
een samenstel van veelkleurige , stukken
steen, hout en glas, die door middel van
eenig kleefdeeg of lijm zóó kunstig met
elkander tot allerlei figuren verbonden worden, dat men ze, op eenigen afstand gezien, voor penseelwerk houdt; --- mozaíst
(fr maitre mosaïste) m. de muzief- of mozaïekwerker; — muziefgoud, schilders goud, valsch schelpgoud uit tin, kwik, zwavel en sal-ammoniak — muzief–zilver,
valsch zilver, wit tin met bismuth en kwik.
Mozámbo, m. naam in Brazilië van
de zulken, die uit Europa zijn geboren.
Mozarábier, m. sp. (rnozárabe, van
't arab. moestarab of mnoestarib, d. i. iemand,
dle naar de Arabieren gelijkt, zonder een
echt Arabier te zijn) Christenen in Spanje,
;

MOZES
die onder de Mooren woonden of met hen
door het huwelijk verbonden waren.

Mozes, hebr. (Mosjeh, van másjáh., uit

uithalen; volgens Josephus echter-trekn,
van egyptischen oorsprong) mansn.: de uit
het water geredde, de naam van den wetgever en godsdienststichter der Israëlieten

— mozaïsch , adj. hem betreffende of
van hem afkomstig (b. v. mozaïsch ge-

loof, enz.); — mozaísmus, n. de leer
van Mozes, de mozaïsche of joodsche godsdienst.

Mozoenah, z m o u z o n n e.
Mozzétta, f. it . (van mozzo, afgehouwen, geknot) een rok zonder mouwen als
kleeding der hooge R. Kath. geestelijken in
Italië.

mucus, m. lat. (gr. my/cos), ook mucago

en mucildgo, f. nw.lat. Med. slijm; een slijmig geneesmiddel — mueáten, n. p1.
slfjmzur e zouten ; - - adj.
slijmig, slijmerig; mucildgo gummi arabici,
gomslijm, in It deden water opgeloste gom;
— mueulent, adj. (later lat. muculéntus, a, um), slijmig, slijmerig; ^-- muCU—
léntie ( spr. t ts) f. nw.lat. de slijmigheid.
Mud, n eerre inhoudsmaat in Neder
schepels of 100-land=1st,0
koppen (liters); het oude Amsterdamsche
mud = 21 . 1a st, verdeeld in 4 schepels,
was 111, 2 5 s liter.
;

Mueda, f . port. eene munt =
— 10 er usados(z.ald.).
Muezzin, z. moeëz zin.
Muffel, z. moffel.

Mufti, z. moefti.

MUharued of liever Mohammed,
nl. (arab. moehárnmed, partic. van harnida,

prijzen) de hooggeprezene, roemwaardige, de
naam van den beroemden arabischen godsdienststichter (geboren te Mekka omstreeks
570 jaren na Chr.) ; — Muhamedanen, nl pl. aanhangers van Muhameds
leer, Muhameds geloofsgenooten ; — muha-

medísmus of mohamedismus, H.
de leer van Muhammed, bet turkscb geloof, z. v. a. islam.

Muharram, z. moharrem.
Muid,n. fr. (spr. mwi; = lat. modius, vgl.
moggio) een mud, vat, ton, eerre oude fr. in-

houdsmaat voor droge waren en vloeistoffen ;
het parijsche korenmud bevatte 12 s e t i e r s,
It mines of 2,304 1itrons = 18,72 ned.
mudden of hectoliters; het, wijnmud hield
36 setiers of 188 pinnten = 2,38 ned.
vaten of hectoliters.
Mul, n. (misschien samengetr. uit mos su l of mossoel, z. m o e s s e l i e n) fijn en
ijl moesselien, dat het eerst uit O.Indië
kwam ; — ook : geringe soort van meekrap
(fr. mulle) .
Mulassen, z. m o l a s s en.

Mulat, m., mulattin, f. (sp. en port.
mulato, mulata, oorspr. een muildier, geteeld
uit een' hengst en eene ezelin, fr. muldtre;

—
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van 't lat. mulus, muildier) een gemengd
menscbenras, uit blanke en zwarte menschen (Negers) geteeld; — mulattofina,
het kind van eenen mesties en eene mulattin, of omgekeerd.

Muleiber, m lat. (van mulcére, ver weeken, en ferrum, ijzer) een bijnaam van
V u 1 c a n u s (z. ald.), ijzerkneeder.
muleta, f. lat. Jur . eene geldstraf; m.
poenitentiae , rouwgeld of rouwkoop ; ni .
stuprórum, boete op hoererij ; — muleteeren (lat. mulcl re) straffen, met geldboete
straffen ; -- muletatium, n. zeker geld,
dat als boete geïnd wordt.
Mulet, m. een portugeesch schip met
latijnsche of driehoekige zeilen.
Mule —twist, n. eng. (spr. mjoel—;
vgl. twist) molen- of machine -garen van
boomwol.

Muliëbria, pi . lat. (van inuliëbris, e,
vrouwelijk, van mulier, de vrouw) vrouwe
zaken ; Med. de maandelijkscbe zuive--lijke
ring ; -- muliëbriteit, f. (later lat.
muuliebritas) de vrouwelijkheid, vrouwelijke
geaardheid.
Mulomediclna, z. ond. mulus.

Mulsum, n.

lat.

(scil. vinum, wijn, v.

mulsus, met honig vermengd, v. mulcére,
mulsum, zacht, zoet maken, verzoeten) met
honig gemengde wijn, wijnmede.
multus, a, um, lat. multa, veel ; velerlei ; — multum, n. veel ; non multa sed
multum, niet velerlei maar veel, niet' van
alles wat, maar van één ding veel (b. v.
leeren) ; — multangulair, adj. nw.lat.
(lat. mmmultang clus, a, urn) veelhoekig ; --multiform, adj. (lat. multi fórinis, e),
veelvormig, veelvoudig -- - multigené risCh, adj. (lat. mult'igénus, a, um) veel
multilateraal,-sortig,men^ud;
adj. nw.lat. veelzijdig; --multinomiseh,
adj. lat.-gr. veeldeelig ; — multiplex, adj
lat. veelvoudig, veelvuldig; — multipliceeren (lat. multiplic ie), vermenigvuldigen ; Arith. een getal zoo veel malen ne
als door een ander getal wordt aan -men,
eerste heet multiplican -gedui;ht
vermenigvuldigtal , liet andere-dus,m.
multiplicator, m. ver menigvuldiger ; -;

electro magnetische multiplicator,
nl. een door S c h w e i g g e r uitgevonden
werktuig om de fijnste graden van het galvanismus te meten ; — multiplicatie
(spr. t.____ts) f. (multiplicatio) de vermeiiigvuldiging, vermeerdering: — multipliCatie .- cirkel , een astronomisch werktuig
tot hoogtemeting; — multiplieatief,
adj. ow lat. vermenigvuldigend, verveelvoudigend ; vermenigvuldiging bewerkende of
uitdrukkende ; — multipliciteit , f. de
,

veelvuldigheid, menigvuldigheid, menigte;
— multiplum, n. een veelvoud, een getal, waarin een angler getal meermalen begrepen is, b. v. 9 is een multiplum van 3 ;
— multipotent, adj. (lat. 7nultipotens),
veelvermogend, zeer machtig — multi;
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válven, pl. nw.lat. (vgl. valva) veel- — munitie (spr. t ts) f. de krijgsvoorraad, inz. kruid, kogels, enz. ; --- munischalige schelpdieren.
m. lat. het muildier, de muilezel ; in tie-wagen, de wagen, waarop de krijgsmalus,
de duitsche studententaal: wie van de school voorraad wordt vervoerd.
Mungo, z. ichneumon.
afgegaan, maar nog niet als student is opMunicipium, n., p1. municipia of
genomen ; — mulomedieina, f. lat. de
munieipiën, n. lat. eene rom. vrijstad
dierenheelkunde, veeartsenijkunde.
Mismie, f. (oudfr. murni,e, nu momie, in het oude Italië, die bet rom. burgerit. mummia, perz. moernijd, van noem of recht genoot en onder eene zelf- gekozen overmom, was, week, balsamiek hars, dewijl heid stond ; ook de naam van sommige rom.
koloniën; — municipaal, adj. (lat. mude Perzen en Babyloniërs daarmede hunne
dooden overdekten ; V. a. verbasterd uit nicipiilis, e), stedelijk, stads -, de gemeente,
amómuin, naam eener indische kruiderij) een de stadsregeering betreffende ; als subsi. m.
gebalsemd en gedroogd lijk bij de oude een stedelijk overheidspersoon, stadsraad, lid
Egyptenaren ; — mineralische mu- van het stedelijk bestuur — municimie, een zeer kostbare, welriekende en pale ' steden, voorm. duitsche steden, die
aan eenen rijksstand onderworpen waren ;
voor wonden zeer heilzame bergbalsem in
municipaliteit, f. nw.lat. de gePerzië , enz. , welken de oude Egyptenaren bij het balsemen hunner lijken ge- meenteraad, de plaatselijke of stadsoverheid ;
bruikten ; — mumiflceeren, nw.lat. — municipalizeeren, met gemeente
vormen, tot mumie maken; — mu- wetten voorzien, als gemeente inrichten. -muiën
Munifieentie (spr. t ts) f. lat. (mumifieátie (spr. t ts) f. de mumie-vorniicentia) vrijgevigheid, mildheid, milddaming, mumie- bereiding.
Mumme, f. hoogel. (spr. moerome) een digheid, grootmoedigheid; -- muni$cént,
bekend, krachtig, smakelijk Brunswijksch adj. mild, vrijgevig ; — munificeeren,
bier, zoo geheeten naar zijn' eersten brou- mild beschenken.
Munimént, munitie, z. ond. m uwer Christiaan M u m m e, mom.
Mundaan, mundanismus, mun- neeren.
Munster, m. (hoogd., van het lat. modaniteit, z. ond. mundus; — mundatie, enz., mundeeren, z. ond. m u n- nasteriuni, d. i. klooster) eene stichtskerk,
domkerk, hoofdkerk.
du m.
Mureena of mureene, f. (lat. muMundium, n. mid.lat. (van het oudd.
munt, mand, d. i, hand, dan ook bescher- raena,. gr. myraina, V. rnyros, eene soort V.
ming, beschermer, van daar ons oude voor- zeeaal) een zeer welsmakende zeeaal, inz.
al o n d e r, hoogd. vormund, voogd) het recht bij Sardinië ; ook eene smakelijke zalmsoort
der persoonlijke heerschappij over vrijen, in Pommeren ; ook een naar den haring geinz. van den echtgenoot over zijne buis- lijkende witachtige viseb in de meren der
mark Brandenburg. in Silezië en Pommevrouw, van den voogd over den pupil.
Mundum, n. lat. (van mundus, a, um, ren, gew. m a r ae n e geheeten.
Muraj®la, f. eene ital. rekenmunt, in
rein, zuiver) het zuiver afschrift, het schrift,
in tegenst. met concept: pro mundo, voor Modena, omtrent 4 cent, in Bologna ruim
9 cents.
het afschrift ; -- mundeeren (lat. munMuráles, z. ond. murus.
di re), zuiveren, reinigen ; in 't net afschrijven ; — mundátie (spr. t ts) f. (later Murchisoniet, m. (spr. murtsji—)
lat. mundatio) de reiniging; — mundá- veldspaath, naar den eng. geoloog M u rtor, m. de reiniger ; de veger (in kloos- c h i so n benoemd.
Murcus, m. lat. een bloodaard, een die
ters); -- mundatorisch, adj. (lat. munzich den duim afkapt, om vrij van de krijgsdatorius, a, um), reinigend, zuiverend; —
mundificantia (spr. t ts), of mun- dienst te zijn; vgl. poltron.
Muriaten, n. pl. nw.lat. (van bet lat.
dificativa, n. pl. nw.lat. Med. zuiveringsmur)a, pekel) zoutzure zouten ; — muriatimiddelen, reinigende geneesmiddelen.
mundus, m. lat. de wereld ; -- mundus cum (scil. acidum), n. lat. het zoutzuur, de
vult decipi, ergo deci.pidtur, lat. sprw.: de chloorwaterstof — muriátiseh, adj.
zoutzuur, zoutzuur bevattend; — m u r iwereld wil bedrogen zijn, dat zij dan bea t i s c h e bronnen, zulke bronnen, waardrogen worde ! — a mundo condito, van de
van het zoutzuur een hoofdbestanddeel uitschepping der wereld af; - mundaan,
maakt -- muriaciet, m., z. v. a. a nadj. (lat. mundánus, a, um), wereldlij k, wereldsch ; -- mundanismus, m. en mun- hydr iet.
Murieiet, m. nw.lat. (van 't lat. murex,
daniteit , f. nw.lat. de wereldsgezindpurperslak) eene versteende stekelslak.
heid, aardsgezindheid — mundivagánt,
Murki, n. (waarscb. duitsch, van het
adj. nw.lat. in de wereld omzwervend.
muneeren, lat. (munire) bevestigen, klanknabootsend woord marks, muricsen, voor
murren, murmelen) eene oude soort van
met het noodige ter verdediging of voeding
kleine muziekstukken voor bet klavier,
voorzien, toerusten ; — munimént, n.
met levendige, murmelende begeleiding van
(lat. muniméntum) eig. een verdedigingsmiddel; Jur. een bewijsgrond, steungrond den bas.
;

r---
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murmureeren, lat. (,nurrnvrtre) mor
ren, ontevreden zijn en klagen, mompelen,
knorren.
Murrha, t. lat. eene mat blinkende,
bontgeaderde, zeer boog geschatte steensoort
bij de oude Romeinen ; an daar rnurrhInisehe vazen (lat. vasa rnurr1ina) p1.
eene soort van zeer kostbare en schoon bewerkte pronkvazen hij de Ouden.
MurrhIne, 1. eene zoete, gekrulde wijn,
weleer in Frankrijk geliefd.
murrhinische vazen , zie onder
m ii rib a.
Mursault, rn ft (spr. muursÔ) de tweede qualiteit van witten hourgogne -wijn.
murus, rn lat. de muur ; pl muri ; extra maros, buiten de stadsmuren ; intro
snuros, binnen de muren, in de stad ;
mur1es, p1. muuigewassen, tegen muren
groeijende planten.
Muse, muscadin, z. m u s k u s;
muscovado, m., z. moscovade;
muscozen, musc3oziteit, z. ond. in u scus.
musculair,, musculeus , z. ond.
mu ske 1.
Museus, rn lat. mos; p1. musci,
mosplanlen ; - flIUSCUS islandtcus, ijslandsch
mos; - museoïseh, adj. mossig, mosachtig, beniost ; - muscôzen (muscdsae),
p1. mosachtige gewassen, loof- en levermos
sen ; - muscoziteit, f. nw.lat. de inosachtigheid.
Musette, t. ft. (spi. 'i)turtt; verkiw.
V. 't oudfr. muse, Iluit, pijp; vgl, c o r n e m u se)
de doedeizak, zakpijp ; een zeker muziekstuk van zacliten . sleependen toon, in .
maat.
Museum, z. muzeum, ond. Mu ze.
Musief werk, musief-goud, enz.,
z. muzief, ond. mozaïek.
Musje, n. oude nederl. vochtmaat, inz.
voor sterke dranken =mengel (z. aid.).
Muskaatbioem , muskaatwijn,
enz., z. ond. m u S k u s.
]Y[uskel, rn (fr. muscle, van 't lat. musciUus, d. 1. eig. muisje, verklw. van inns)
p1. muskelen, Anat. de spieren, de vleezige deden van bet dierljk ligchaam, die
het door hare uitzetting en samentrekking
tot de willekeurige beweging geschikt maken; - musculair, adj. nw.lat. de spieren betreffende, aan de spieren eigen ;
musculair systeem, n. bet spierstelsel, spiergebouw, de samenhang van al de
spieren eeiis ligehaams ; -- museulaire
veêr, eene veêr, die de spieren der automaten in beweging zet ; - museulari—
teit, f. de spierkracht, het vermogen en
de werkzaamheid der spieren ; - musculeus, adj. (lat. inusculösus, (t, um), gespierd, sterk van spieren, vleezig ; -- musculieten, iii. p1. eene soort van versteende
schelpen.
Musket, n. (it. mosciietto, sp. mosquele,
fr. mousquet ; oud-fr. mouschete, mouchette,
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niid.Iat. inuscheta, musclietta, eene soort van
werppijl ; eig. even als musclietus, provenç.

mosquet, mosqueta,

fr.

moucliel, émoucliet,

eene soort v. sperwer, v. 'tInt. mosca, de vlieg,
omdat de borst van dien vogel met vlekjes,
die er als vliegen uit zien, gespikkeld is)
het oude soldatengeweer, vuurroer, dat met
eene lont werd afgcstoken ; - musketier, m. (fr. mousquetaire) een votsoldaat,
voetknecllt, geweerdrager ; - musketon
of fr. mousqueton, ni. (spr. —tôh; it.
moscliettône) eene oude soort van korte geweren van groot kaliber, die verscheidene
kogels te gelijk schoteti.
Muskito, muskieten, z. m o s q u i t o.
Muskus, lat., of muse, fr. m., ook
moschus en bisam geheeten, een sterk
en aangenaam riekend dik vocht, dat bij
verscheidene dieren, inz. hij het bisainof m u s k U 5 d i e r, in eenen buidel aan de
aarssireek gevonden cii zoowel tot reukwerk
als tot versterking der zenuwen aangewend
wordt;z. inoschusenbisam; — museadin, m. fr. (spr. mu-skodèut) een naai
muskus riekend heertje, een saletjonker, pronkertje, modegek ; --- muskaatbioem, z.
fo e 1 i e en m a c is ; muskaatnoot,
de vrucht van den muskaatboom (myristca InoscliPta) op de Moluksche eilanden,
om welker harde kern het netvorniig sveef
sd, de foelie, zit; uit deze noten perst men
de kostbare muskaatolie ; - muskaatwijn of muskadélwtjn, een zeer
zoete, kruidige ital. en fransche wijn;
muskadélpeer, eene soort van vroegrijpe, smakelijke peren; -- musqueeren,
met muskus weiriekend maken ; daarmede
toebereiden.
Musomanie, z. in u z o m a n t e, ond.
M ii z e.
Muspel of ]VEuspelheim, n. oudn.
(inuspell, het vuur, wereldvuur, eig. de houtvernieler) Myth. liet zuidelijke, heldere en
heete deel der wereld, bet vuurrjk, in tegeurt. niet Niflheim.
-

musqueeren, z. ond. muskus.

)Viussaf, m. een gebed, dat de hedendaagsehe Joden doel) op den eersten dag van
elke maand, op den sabbathdag en op den
eersten dag des jaars.
Mustangs, z. mestangs.
mustie, f. (vgl. fustie) de dochter
van eenen blanke en eene inulattin.
Muta (sell. littra), f. lat (van inutus,
a, not, stom) Gram. een stomme consonant,

p1. mutee (1, (t, k, ), t); -- mutacis
mus, n. het bezwaarlijk, gebrekkig. of ook
te veelvuldig uitspreken der t, in en ); mutIsmus, m. harb.lat. , de stomheid, liet
stilzwijgen.

mutabel, mutabiliteit, en z . , z.
ond. muteeren.
muteeren, lat. (mutdre) veranderen,
wisselen, inz. van het wisselen der jongensstem hij de intrede van de manbaarheid;
- mutabel, adj. (lat. mutablis, e). ver-
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MUTILEEREN

MYDRIASIS.

anderlijk; onbestendig;
mutabiliteit,
f. (mutabilitas) f. de veranderlijkheid, onbe
stendigheid; -- mutatie (spr. tie=tsie) f.
(lat. mutatio), de verandering, plaatsverwisseling ; — mi t? tis mutándis, afgek. m. m.
of mut. rout., met verandering van dat gene,
wat veranderd moet worden, of met de
noodige veranderingen.
mutileeren, lat. (?nutili re), verminken, vervalschen ; — mutilatie (spr. tie
tsie) f. de verminking, vervalsching.
mutinerie, f. fr (v. mutin, muiter,
V. 't oudfr. meute, opstand, kruistocht, jachtstoet ; vgl. meute) muiterij, inz. onder
soldaten.
Mutismus, z. ond. m u t a.
Mutt, n. eene inhoudsmaat voor droge
waren in vele zwitsersche cantons: het mutt
van Appenzell :— 91,386, van Aarau
90,6742, van Bern = 168132; van
Lucerne = 139,o 134, van Solothurn
13 8, 9 2 8 , van St. Gallen en van Z ur i ch = 82,123 liter; het mutt van Oostenrijk, eene rekenmunt, doet 30 m e t z e n.
Muttonchops, pl. eng. (spr. muttentsjops, van mutton = fr. mouton, hamel,
schaap, en chop, snede, schijf) gerooste lamsribbetjes.
Mutualísten, mutualiteit, z. ond.
mutuum.
Mutuatie (spr. tze.—tsie), f. lat. (mutuat"io, v. mutui ri, leenen, borgen) het borgen, leenen van iemand, de ontleen'ng.
mutueel, z. ond. mutuum.
Mutulus, m. lat. Arch. de kraagsteen,
deelkop of sparrekop in de dorische bouworde.
Mutuum, n. lat. (van mutuus, a, um,
geborgd ; wederkerig) eene leening, eene
geldschuld; — mutilum adjutorium, weder
hulp; mutuum palliátum, eene ver--zijdscbe
momde of bedekte leening; — mut ius consénsus, wederzijdsche inwilliging of toestem
mutueel, adj. nw.lat. (mutublis,-ming;
fr. mutuel) wederzijdsch, wederkerig, bei
mutuali--derzijsch,ovnwê;teit, f. barb.lat., de wederzijdsche ver
wederkerigheid; — mutua--houding,e
listen of mutuëllísten, m. pl. mede
geheime genootsch-p voor de-lednva't
gelijkheid der menschenrechten, in 1833 te
Lyon gesticht.
Muze, f. (gr. Mifsa), pl. Muzen, Myth.
zanggodinnen, dochters van Jupiter en
Mnemosyne, de beschermsters der schoone
kunsten en wetenschappen, inz. der toon en dichtkunst, ook C a m ee n e n, lat. (Cam,oenae of Camenae) en P i e r i d e n (gr. Pierides) geheeten ; n.l. K 1 i o, de roem (voor
de geschiedenis), K a 1 l i b p e, de scboonsprekende (voor het beldendicht), M e 1 p o m é n e,
de zanggrage (voor het treurspel), Thalia,
de vrolijke (voor het. blijspel), E r á t o, de
liefelijke (voor dans en muziek, inz. voor
liefdezangen), Euterpe , de vermakende
(voor het fluitspel), T e r p s i c h r e, de dans
(voor het citherspel en den dans),-.lievnd
—

,

i

P o l y h `- m n a, de zangrijke (voor gezang
en welsprekendheid) en Urania, de hemel
(voor de sterrekunde); oneig. de schoone-sche
kunsten en wetenschappen, inz. de dichtkunst ; — muzen - almanak, m. een
prachtjaarboekje met dichterlijke voortbreng
; — muzenzetel, m. eene hooge--seln
school, akademiestad; — muzenzoon,
student, akademieburger; — muzageet,
m. (gr. musagétés) eig. een muzenaanvoerder, hoofd en aanvoerder der Muzen, een
bijnaam van Apollo en Hercules; oneig. een
muzenvriend, beschermer en bevorderaar der
kunsten en wetenschappen ; — muzeum,
n. lat. gr. 2?iuséion, v. muzéios, den Muzen
behoorende, eigen) een muzentempel of eene
aan de Muzen, d. i. aan de geleerdheid, de
kunsten en wetenschappen, gewijde plaats,
b. v. eene studeerkamer; eene boek -, naturaliën- of kunstverzameling, een kunstkabinet — muzeographie, f. gr., de beschrijving van kunstkabinetten en hunne
zeldzaamheden ; — muzomanie, f. hartstochtelijke kunstliefde, inz. overdrevene zucht
voor muziek.
Muzelman (fr. en sp. musulman, it..
musulmano, mid.lat. inusulmi nus, bedorven
uit het arab. moslemoena, plur. van m o slem; z. aid.).
Muziek, muzijk, f. gr. (musikP, scil.
téchné, kunst, eig. in 't algemeen muzen kunst, inz. toon -, dicht- en redekunst; lat.
j; usica, fr. musiqu.e) de toonkunst; toon
toonwetenschap; de leer en kennis-kunde,
van de verhouding en samenstemming der
tonen ; het op tonen gezette stuk zelve, het
gezang, de samenklank van • stemmen en
speeltuigen ; — muziekinstrumenten,
n. pl. speeltuigen, toonwerktuigen ; - -- muzikaal, adj. (it. musicale, fr. musical) toon kunstig, met de toonkunst overeenstemmend,
daartoe behoorend, geschikt ; toonkundig;
ook welklinkend, welluidend, aangenaam; —
muzikant, m. een speelman, gemeen
muziekspeler; — muziekmeester of
musicus, m. lat., toonkunstenaar; onder
toonkunst; — musiceeren,-wijzernd
nw,lat. (it. musicáre) muziek maken, kunst
-tone
voortbrengen, spelen.
Myacieten, z. myieten.
Myasthenie, f. gr. (van mys, muis,
spier, z. musket, en asthenie) zwakte
of slapheid der spieren.
Mycetologie, f. gr. (van mks, pl.
myhl tes, paddestoel) de leer der paddestoelen en zwammen ; --- myeetophaag, m.
een paddestoel-eter..
Mychmos of mygmos, m. gr. (v.
mydzein, steunen) het steunen, diepe zuchten; rogchelen.
Myco_—, z. m y k o.
Mydesis, f. gr. (van mydln, vochtig
zijn) Med de vloeijende ettering der oogle
den door slijm of andere vochten ; — mydón, m. weelderig, wild vleesch in zweren.
Mydriásis, f. gr. (waarscb. van amy;

MYELALGIE

IvIYRMECIA

-

dros, duister, onzichtbaar) [Vied. dc tegen-

natuurlijke verwijcling van den oogappel;mydritiseh, adj. die bewerkende, daaraan lijdende; - mydriaticum, lB. een
middel, dat de verwijding des oogappels bevordert.
Myelalgie, r. gr. (van rnyelôs, inerg)
Med. pijn in 't ruggernerg ; - myelitis,
f. ruggemergsori tsteking ; -f. verweehing van liet ruggemerg;
- myolameningitis, f. ontsteking van
het ruggemergsvlies ; -- mye1ophth—
Bis, f. de ruggernergstering; - myolospóngus, in. rnergspons.
Mygmos, Z. rnychmos.
Myieten of myacieten, in. p1. gr.
(van m)js, niuis, spier) eene soort van versteende schelpdieren, z. v. a. m ii s c U 1 i et C H -• myitis, t. gr., cone ontsteking
der spieren.
Myiooeph1on, n. gr. (van 'myfa,
vlieg) Med. vliegenkopje, vliegenhoofdjo, cone
nitzak[iing van den regenboog door cone
verzvering van bet hoornvlies; - myiodeopsïe of myiopïe, t. bet muggezien,
het flikkeren vooi do oogen als van zwer
men muggen ; - myiologïo, f. do leer
of kennis der muggen of vliegen, een gedeelte der C n to mo I og t e uitinakende.
Myrtis, z. ond. in y i et e ii.
Mykodérma, n. gr. (van rnijkos, slijm;
spons, paddestoel) Med. de huidspons, huidzwam ; - mykolIth, m. padiestoelsteen,
een schijnbaar versteende paddestoel;
mykologie, f., z. v. a. mycetologie;
--- mykophthalmie, t. Med. eene spon
zige oogontsteking --- inykôsis, f. een
sponsachtig vleescligezwel, een slij mpolyp.
Myktres, 1)1. gr. (van indzein, snuiven) de neusgalen ; -- mykterIsmus, n.
het neusophalen, bespotten, hoonen ; -f. de iieusspraak, het spreken door den neus.
Mylady, eng. (spr. milédi ; z. lady)
de titel, waarmede men tot en van de gemalin eens lords of baronets spreekt ; terwijl men haren gemaal dien van mylord
geeft, z. lord.
Myocctlialgïe, r. gr. (van m)/s, muis,
spier, en c ce I i a I g t e) Med. buikspierpijn ; myodynamométer, 'ii. een spierkrachtmeter; - myodynie, f. gr., eig. spierpijn,
z. V. a. rheumatismus; --ni.yographïe, f. de leer der spieren ; -- myológisoh,adj. die leer betreffende - myomantle (spr. I ts) t. het waarzeggen
door of uit muizen ; - myonarkösis,
f. de stompheid, traagheid der spieren ; myopálmus, m. de peeshuppeling of liet
springen der spieren ; - myopathïe, f.
het spierlijden, cone spierkwaal ; - myorrhxis, f. de scheuring van spieren of
Pezen ; -f. de ontleding der
spieren ; - spierdoorsnijding.
Myops, m. gr. (van n'pein, zich sluiten, blikkeren, en bps, gezicht ; eig. met
-

;
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de oo g en blikkerend) een kortzichtige, hijziende, niet ver ziende; - myópisch,
adj. kortzichtig; - myopie, f. de kortzichtigheid, bijziendheid ; - myopodi—
orthotkon, m. een toestel tot genezing
der kortzichtigheid, door prof. Berthold
te Göttingen in 1. 8 0 uitgevonden ; myösis, f. Med. de vernaauwing van den
oogappel, met verstijving van den regenboog
verbonden.
Myosötis, f. gr. (van mis, louis, 011
oes, genit. ötOs, oor) Bot. niuizenoortje, vergoot-mij-niet, eene bekende bloem.
Myotomïe, z. ond. myocolialgie.
Myriáde, f. gr. (myriás, van myrios,
zeer veel, ontelbaar, talloos, p1. mrioi, tien
duizend, het hoogste getal, waarvoor de
Griek een woord had) een tienduizendtal;
p1. myriâden, oneig. eene onteltare menigte ; --. myriagramme , z. ond.
g r a tri in 0 - myrialitre, z. I i t e;
myriamètre, z. m è t 1 e ; - myriapodon, z. myriopoden; - myri—
arch, in. (gr. rnyridrc/ts en myriarchos)
een bevelhebber over 10,000 man; in 't
nieuwere Griekenland, z. v. a. divizie -generaal ; - inyriaro, z. are; --- myriastère, z. stère.

Myrica, f. lat.

of

myrike, f. gr., z.

v. a. I amariscus (z. aid.); de wasboom
of wasstruik in N.Amerika (ook in Duitschland wordt dit gewas in 't wild gevonden);
-.- myricine, n. een bestanddeel van het
was der bijemi.
Myringa, myrinx, f. gr. Anat. bet
tromnielvlies in het oor.

Myriomorphoskoop, n. gr. (vgl.
myriade) een spiegel, die ontelbaar vele
beelden vertoont, z. v. a. K a I e i d o s k 0 0 p;
- myrionymisch, adj . dtiizendnamig,
eig. tienduizendnamig; - myrioph31lisch, adj. Bot. duizendbladerig- -- my—
rioph 11um, n., z. v. a. miilefolium;
- myriopóden, p1. duizendvoelers; myriorma, eig. tienduizendzicht, een
door B re 5 te Parijs uitgevonden kunstwerk om landschappen in onnoemelijke verscheidenheid samen te stellen ; - myriothëkiseh, adj. Bot met duizenden
zaaddoosjes.
MyrIsma, ii. gr. (van myridzein, zalven, mron, zalf) eene zalf; - myrIsmus, m. de insmering, inzalving, smeerkuur; --- myristica, f. eene plantensoort, waartoe de notemuskaatboom (m.
rnoschdta) behoort - myristicine, f.
muskaat-kamfer, eene kristallijne massa, die
zich uit etherische muskaatolie afzet.
Myrmecia of Myrmekia, p1. gr.
(van mrmPx, mier) Med. eene soort van
wratteri in de handpalmen en voetzolen, die
als een mierenhoop dicht hij elkander staan;
myrmecIsmus, n. en myrme
kthsis, f. de krieuwelziekte, jeukziekte,
waarbij de Hider eene gewaarwording heeft,
alsof er fflieren over zijn ligchaam kropen ;
-

;

---

MYRMIDONEN

MYURISCH.

bij sommigen de schurft ; — myrmekophaag, m. miereneter.
Myrmidónen, m. pl. gr. (MyrmidOnes, naar Myrmidon, een' zoon van Zeus

eeniging ; -- mystagoog, m. (gr. mysiagógOs) een geheimeis-leeraar, inwijder in
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en voorvader v. Achilles, benoemd; of'v. 't gr.
myrméx, mier, dewijl zij, naar luid der sage,
uit mieren waren voortgesproten) een volks
onder de heerschappij-staminThelë,
van Achilles.

Myrobalánus, f., pl., myrobalánen, gr. (sing. myrobálanos, f., van m^ron,
zalf, en bálanos, eikel) de zalfnoot, behennoot, z. ald. (lat. glans unguentar)a) gedroogde, naar pruimen gelijkende vruchten
uit O.Indië, deels in suiker ingemaakt als
confituur, deels als afvoeringsmiddel (p u rg e e r p r u i m e n gebruikt; — myróma,n.,

z. V. a. myrismus; — myropóla, m.
gr., een handelaar in balsems ; — myrosis, z. v. a. m y r i s m u s; — myro-

thëea, f. eene zalfdoos; -- myrotheeium, n. een balsemdoosje; oneig. redekunstige sieraden.
Myrrhe, f. (gr. myrrha; hebr. mor,
arab. moerr, van 't hebr. mar, arab. moerr,
bitter, V. marra, bitter zijn) een bitter,
welriekend en geneeskrachtig gomhars van
eenen struik in 't Dosten.
Myrsa, liever Mi rz a (z ald.).
Myrsen, naam van het meerschuim
in Klein -Azië.
Myrt, f . gr. (myrtos, lat. myrtus, f.) de
myrteboom, een bekend altijd groen gewas,
bij dichters het zinnebeeld der liefde ; —
myrtus piménta, f. lat., de pimentboom ; -Myrtëa, f. rom. Myth. een toenaam van
Venus, aan wie de m y r t geheiligd was; -myrtëën, f. pl. myrteplanten, m y rteachtige gewassen.

Myrtochilídes of myrtóchila,
pl. gr. (van rnyrton, de kittelaar, en cheilos,
de lip) de inwendige schaamlippen, die in
de nabijheid van den kittelaar gelegen zijn.
Mystax, m . gr. (dorisch, in plaats van
mastai, van mastádzein, kaauwen) de ruimte
tusschen den neus en de bovenlip ; de baard
aan de bovenlip, knevel (van daar het fr.

moustache) .

mystisch, mystiiek, adj. gr. (inystikós, é, ón, van mein, zich sluiten, toedoen, inz. de oogen en den mond) `geheim,
geheimzinnig, verborgen, donker, in het duister gehuld ; — mystiek, f. de geheimleer, leer der geheimenissen, geheimnisvolle
wijsheid, geheime kennis, inz., in godsdienstige zaken, of het streven naar het geheimvolle, onbekende en duistere, om het
met al de kracht der pbantazie door innerlijke aanschouwing op te vatten en zóó aan
't gemoed nader te brengen ; — mysticís
-muS,n.het
geloof aan geheimenissen of
verborgenheden, de neiging tot het wondergeloof of de geheime wetenschap; het geloof aan de mogelijkheid eener onmiddellijke
vereeniging met het goddelijke wezen en
het hartstochtelijk streven naar deze ver-

de geheimenissen of mysteriën ; — iron. een
uitkramer van geheimen ; — mysterium
of mystërie, n . (gr. mystérion), pl. mySteria of mysteriën, geheimenissen, ver
geheime eeredienst, bij de oude-borgenhd,
Grieken de godsdienstleer, die voor het volk
geheim gehouden werd en met velerlei gebruiken en plechtigheden gepaard ging, inz.
de eleuzinische (z. aid.) mysteriën
te Athenen ; in de middeleeuwen eene soort
van geestelijke tooneelspelen, welke tooneelen voorstelden, die aan de gewijde geschiedenis inz. aan het lijden, de opstanding en
wederkomst van Christus ontleend waren
(vgl. moraliteiten) -- mysteriëus
(fr. mystérieux), geheimvol, geheimzinnig,
raadselachtig ; — mysteriozophie, f.
gr. de geheimnis-wijsheid, de kennis der
verborgenheden ; — mysticus, m. een
vriend van geheimenissen, geheimweter, geheimenkramer ; — mystificeeren, gr.
lat. (fr. mystifier) foppen, beet hebben, licht
bij den neus leiden en belagche--gelovin
lijk maken ; -- mystificatie (spr. tie=
tsie) f. de fopperij, misleiding der lichtge;

loovigen.
Mystros, m. gr., eene maat van 2 e ochliaria of

-E

cyathus.

Mytacísmus, n . gr. (mytakismós, van
m)i, gr. naam der letter M), het menigvul-

dig en verkeerd gebruik der M, het emmen.
Mythos, m. gr. (myythos, oorspr. in het
alg.: woord, rede, vertelling) of mythe, f.
een verdichtsel, eene volksoverlevering, s age, een opgesierd verhaal van goden en hel
oudheid ; — mythisch, adj . ver -denr
fabelachtig, de overlevering of sage-dicht,
betreffende, daarmede overeenkomstig ; —
mythificeeren, gr.-lat., tot eene sage
maken, in sage of verdichting veranderen
of als zoodanig behandelen ; — mythograaph, m . een schrijver van overleveringen of sagen, een legendenschrijver of ver
; — mythographie, 1. de schrif--telr
telijke vervaardiging van sagen ; — mytholoog, m. een kenner of leeraar der
sagen, der overleveringen, oude goden- en
heldengeschiedenis — mythologie, f.
de godenleer, fabelleer, fabelgeschiedenis, de
leer van de godheden en fabelachtige helden
der oudheid — mythológiseh , adj. fabelkundig — mythologizeeren, fabel matig of in den geest der fabelleer behandelen of verklaren ; — mythopoeie , f.
(gr. mythopoia) de fabel- of sagenverdichting,
de dichterlijke behandeling der sagen ; —
mythotheologie, f. de verbinding of
samensmelting van de sagenleer met de
godsleer.
;

;

;

Mytulieten, m. pl. (van gr. mytilos,
lat. mytilus, mytU"Ius, mossel) versteende
mossels.
myurisch, gr. (moeros, van mus, muis,
en oerá, staart) een' muizestaart hebbende

MYXA

NAMAZ.

—

of daarnaar gelijkende; — myurus pulsus, m.
Med. een zwakke, maar zeer snelle pols.
Myxa, f. gr., slijm ; -- myxa, pl., of
myxae, zwarte borstbezien, z. v. a. s e b e s-
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ten ; — myxódes, gr. (van myxa, slijm)
Med. slijmachtig ; -- myxorrheea, f.
slijmvloed ; — myxosarkoma, n. een
slijmachtig vleescbgewas, een slijmpolyp.

N.
N., in handschriften en op latijnscbe monumenten, is de verkorting van natul, geboren ; nobilis, edel, adellijk ; nomine, in
naam van ; numini, aan den god of de godheid ; •— N. afkorting van Noord ; — n. Gram.
neutrum. onzijdig ; N. of Nom. = nominativus, z. ald.; — N., N° . of Nro. =
numero, z. ald.; N. B. of NB. z. nota bene;
— N. C. = nuovo of nostro conto, it.,
nieuwe of onze rekening, z. conto; — N. L.,
z. non liquet; — N. M. (in almanakken)
= nieuwe maan ; -- N. N. = nomen nescio,
z. ald.; ook notétur nomen, z. ald.; —
Not. publ. caes. jur., z. ond. n o t a r i u s; —
Nov. november; — N. S. naschrift;
nieuwe stijl, ook fr. notre Seigneur, onze
Heer (Jezus); — N. T., z. novum testamen tum; -- nto., z. netto.
Naamaz, z. n a m a z.
Nabi of nabhi, m. hebr., z. v. a.
propheet.
Nabla, f. een snarenspeeltuig der oude
Hebreeen, Pheeniciërs, enz., ook nalila, f.
naulium, n. gebeeten en door Luther
psalterion genoemd.
Nabob, m. (onts t aan uit het arab. plur.
noewwáb, van den sing. ndijb, een plaats
van ndba, iemands-bekldr,sthou
plaats bekleeden) een indisch stedehouder,
bevelvoerder in O.Indië ; een rijk beambte
der eng. -oostind. compagnie; oneig. een zeer
rijk man, inz. die in O.Indië zijn groot vermogen verworven heeft, een oudgast.
Nacarat, n. fr. (spr. —rd ; sp. en port.
nacarado, van nacar, paarlemoêrschelp, paar
nalor,-lemoêr,paik.uv'trb
uitgehold, noekrat, eene kleine ronde holte,
V. nakara, uithollen) helderrood, in het oranjegeel vallend; — nacre, m. fr., paarlemoêr ; - naeré, paarlemoêrachtig, als
paariemoêr; — nagriet, m. een mineraal
van levendigen parelglans.
Naczélnik, m. poolsch (spr. natsjcl—;
V. na, aan, en czolo, voorhoofd, spits, dus
eig. iemand, die aan de spits, aan 't hoofd
staat) een aanvoerder, bevelhebber, veldheer.
Nadab, m. de opperpriester bij de
Perzen.
Nadir, n. arab. (nadir, nazir, tegenover liggend, van nazara, aanzien ; eig, wat
tegenover het zenith ligt) Geogr. het voetpunt, tegenover het zenith (z. ald.).
Nadiri, m. eene rekenmunt in Perzisch Georgië, omtrent = 1 gl. Z 5 ct.
Neenie, z. n e n i e.

naevus, m. lat. Med. eene moedervlek;
pl. naevi, moedervlekken.
Nafiri, naam eener indische trompet.
Nagaret, m. de abyssinische keteltrom,
die het volk bijeen roept om de verordeningen of bekendmakingen der regeering, n agar genaamd, aan te booren.
Nagor, m. eene schoone soort van antilopen in Afrika.
Nahia, f., pl. nahias of nahiën,
districten, waarin het land Montenegro is
verdeeld.
Naïb, m. (ara:. ndyib, z. nabob) turk.,.
de plaatsbekleeder, een geestelijk bijzitter
in de gerechtshoven ; de schrijver van eenen
m o 11 a ; ook een dorpsrechter.
Nalde, f. gr. (naïs, z. v. a. nalas, z.
najade) N.H. waterslangetje, eene soort van
zeer teedere waterwormen.
nagif, adj. fr. (spr. na -ié (; van 't mid. lat.
naivus, ontstaan uit het lat. nativus, a, um,
aangeboren) natuurlijk, ongekunsteld, ongewongen, ongezocht, onbevangen, open, openhartig, trouwhartig, onschuldig, eenvoudig, argeloos; — naïveté, fr., naïveteit, f.
de natuurlijkheid, natuurlijke openhartigheid,
beminnelijke eenvoudigheid, onschuld, trouw
ongedwongene aardigheid, enz. -hartiged,
Nail, n. eng. (spr. neef) eene maat van
bijna 6 centimeters ; ook een gewicht voor
wol 3,i 5 Z kilo.
Nair, m. noordsche Myth. de schim of
schaduw van eenen overledene, een spook.
Nairen, m. pl. eene krijgshaftige kaste
der Hindoes op' de kust van Malabar.
Naissance, f. fr. (spr. nèssáns'; v.
naitre = lat. nasci, geboren worden) geboorte, afkomst, geslacht, oorsprong.
Naïveteit, z. ond. n a ï f.
Najáden, f. gr. (Naïás, p1. Naiádes,
van náein, vloeien) Myth. water- of riviernimfen, z. nymph.
Nekara, f. perz. (nakdrah; arab. nakier,
ndkoer, eene trompet, v. nakara, uithollen)
eene turksche houten pauk of keteltrom.
Nakib, m. turk. -arab. (v. 't arab. nakaba, doorgraven, doorzoeken) de aanvoerder,
bevelhebber; nakib—el—esjraf, m.
de aanvoerder der s j e r i f s, die de vaan
(s a n d s j a k-s j e r i f) van den propheet uit
het keizerlijk paleis naar het leger draagt.
Namaz, n. perz. (namdz, gebed, v. 't
sanskrit nainas, nederbuiging, aanbidding, v.
nam, zich buigen) het gebed der Turken,
dat zij vijfmaal daags moeten verrichten, n.L
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bij zonnenopgang, op den middag, tegen den
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 Japan, omtrent = 96 et.
Nandoe, m. de amerikaansche struis
-vogel.
Nanking, nankin of nanquin, n.
eene oorspronkelijk chineesche, zeer dichte,
geelachtige katoenen stof (naar de gelijknamige chin. stad geheeten); -- nankinét of
nanquinét, n. eene naar het nanking
gelijkende, maar fijnere boomwollen stof.
Nanna, f. noord. Myth., de gemalin van
Balder (z. aid.; eig. de stoute, moedige,
V. 't ijsl. nenna, wagen); zij stierf uit smart
over zijnen dood.
Nannétte of Nannón (spr. —nón),
f. Antje, de fransche vorm, gelijk Nanny
de eng. en opperduitsche corm van den
naam Anna.
Nanque, f. een goud- en zilvergewicht
op Madagaskar, omtrent = 6 grein.
Nanquinet, z. n a n k i n e t.
Napoeën, f. p1. gr. (NapdTai, van nápé,
wouddal) dalnimfen, z. nymph.
Napal of napaul, m. H. N. de bengaalsche fazant met blaauwe horens op
den kop.
,

napelsch geel, napelsehe aarde
of g i a l l o r i n o, it. (spr. dzjall—; vgl. g i a l1 o) eene vuurbestendige, zeer duurzame goudkleu rige verfstof (naar de stad Napels,
waar zij in de gedaante eener aardachtige
korst wordt aangetroffen) — napelsche
ziekte (fr. mal de Naples), de venerische
ziekte.
Naphtha, f. gr. (v. 't chald. naphtha,
arab. na fth, nifth, V. nafat/t a, kokend opwellen) bergbalsem, vloeibare witte aardolie,
die brandbaar is en een' 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, n a p h th a b r a n n e n geheeten ; men verwart de naphtha soms met
de berg- of steenolie, die dikvloeijender is
en eene bruingele of bruine kleur heeft.
Napoleon, m. gr. (van nápos, nápê,
wouddal, en león, leeuw) mansn.: de dalleeuw;
— napoleomanie, f. de hartstochtelijke
vereering van Napoleon ; — napoleon
d'or of enkel napoléon, m. eig gouden
napoleon, eene fr. goudmunt
2 0 francs
of 9 gl. 50 ets waarde ;— napoleoníst,
m. een aanhanger van Napoleon.
Napolitaine, f. fr. (v. napolitain, napolitaansch ; it. Napoli-, Napels) eene te Rheims
vervaardigde wollen stof voor mantels en
omslagdoeken.
Narángistan, m. perz. (van narang,
ndrandsj, oranjeappel, en stdn, oord, plaats)
eene perzische oranjerie.
;

Naree, f. gr. (nárké) Med. de verdooving, verstijving; H. N. pie kramp-, sidderof trilrog.
Narcissus, Narcis, in. gr. (nárkissos, zoo men wil van Warkan, verstijven,
bedwelmd worden, wegens den bedwelmen den geur der bloem; vgl. het perz. nargis,
arab. nardsjis, de narcis) 'ltyth. een schoone
jongeling, die, toen hij voor het eerst zijne
eigen beeltenis in het water zag, zooiianig
op zich zelven verliefde, dat hij door dien
hartstocht als verteerde en door de godin
in de naar hem benoemde bloem, de n a t'eis, veranderd werd; van daar ook een
met zich zelven ingenomen, op zich zelven
verliefd jong mensch '— nareissíno, m.
it. (spr. —tjies-síno) de karakterrol van den
onnoozelen bloed in de ital. pantomimen; nareitmne, f. eene brakingverwekkende
stof uit de bollen van (te waternarcis.
Nardus, m. tat. (gr. nártlos; hebr. nérd,
arab. nar(lzn, ndrdIn, perz. nand, nerd, oud perz. narda, v. 't sanskr. nalada, eig. de
geurgevende, geurige, v. nala, geur, en da,
gevergd, V. dá, geven) naara van verscheidene welriekende gewassen, inz. de lavendel en de bergvaleriaan ; van daar de n a rdusolie.
Nargileh, m. turk. eene turksche waterpijp om uit te rooken, bij welke de rook
door middel van een' langen leèren zak aan
de pijp door water gaat (vgl. hooka).
Narke, z. n a r e e; -- narlcósis, f.
gr. (van narkoen, verlammen, verdooven ;
vgl. n a r c e) Med. de verdooving, ongevoeligheid; -- narkoticum, n. of narkotiseh middel, een slaapverwekkend, bedwelmend middel — narkotine, f. ook
o p i a a n, eene uit het opium te verkrijgen
stof — narkótiseh, adj. verdoovend,
bedwelmend, slaapwekkend, krampstillend;
— narkotísmus, n. de toestand der
verdooving.
Narráta, n. pl. lat. (van narrdre, ver
vertellingen, verhalen, de aangevoer--halen)
de nadere omstandigheden van een voorval;
— narrãtie (spr. t ts), f. (lat. narrat)o) de vertelling, het verhaal ; — nar
m. lat. de verhaler, verteller.
-ráto,
Narthéx, m. gr. of narthecium,
n. lat. eene zalf- of balsemdoos ; Med. eene
spalk of scheen ter heeling van beenbreuken.
Narwal, m. (zw. en deensch narhvall,
ijsl. náhvalr, eng. narwhale, fr. narval; van
nar, neus, lat. nares, of wel van 't ijs]. nar,
na, lijk, wegens de witte huidkleur, en wall,
eng. whale, ijsl. hvalr, walvisch) de zee-eenhoorn (monodon monoceros), een naar den
walvisch gelijkend dier in den noordel. Atlantischen oceaan, met twee lange tanden in de
bovenkaak, waarvan hij echter doorgaans éénen
afbreekt, en dus slechts éénen over houdt.
nasal, adj. fr. (spr. s = z; nw.lat. nastills, van 't lat. nasus, neus) tot den neus
behoorend, nazaal, b. v. n a z a a l k l a n k,
nazaal -1 e t t e r, een neusklank, eene neus;

;

;

--
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letter, een toon, .lie door den neus wordt
voortgebracht ; --- nasaha, n. pl. :tiled.
snuif- of niermiddelen ; -- nas al of nasard, n. fr. (spr nadi) een orgeiregister,
dat eerre soort van neusgeluid geeft, ook
nasat en nasatfluit, gelieeten ; ---- na—
sarde, t. een knip voor den neus ;
nazardeeren (fr. nasorier), een knip voor
glen neus geven, hoonen, bespotten.
Nasaras, pl. vierkante kleine turksche
zilvermunten.
Nascale, n. nw.Iat. Chir. een penseel,
een wiekje tot w°ondheelers gebruik.
Nascentie (spr. tts), f. lat. (nascentia, van nasci, geboren worden) de geboorte,
het ontstaan ; -- Nascio of Natio, f.
bij de Romeinen eene godin, die de ba ende
vrouwen bijstond en haar beschermde ;
-- naseitu-rus, nn. barb. lat.. een kind
in het moederlijf; — nasciturus pro join
nato liabètur, ier. de ligchaamsvrucht wordt
(ten opzichte der rechten) als reeds geboren
mensch beschouwd.
Nasir, m. arab. (ndzir, partic. van nazara, aanzien, aanschouwen, voor iets zorgen, val. n a d i r) een turksch ambtenaar, opziener (inspecteur); ook een gerechtspersoon.
Naslroeërs, z. N a z i r e ë r s.
Naso, in. lat. (van nasul, neus) een
grootneus; ook een oudrorn. familienaam.
Nassib, turk. (arab. nasib, deel, lot, v.
nasaba, zetten, vaststellen) het noodlot, dat
in het boek des hemels staat opgeteekend.
Nasta, z. nala.
Nastrand of Nastrond, m. oude.
(v. na of nar, lijk, en strönd, strand) Myth.
het Doodenstrand eene plaats in N i f 1 h e i in
of de noordsche hei.
Nasturtiu .l (spr_ ti=tsi), n. lat. (voor
nasi.tortium, v. nasas, neus, en torqu?re, kwel
dus eig. neusplagen, omdat het sap in den-len,
neusniezen en branding veroorzaakt) de breedbladerige kers, bron- of waterkers; n. indicum, indische of spaansche kers.
Nasutus, m. lat. (van nasul, neus) een
grootneus; neuswijze, wijsneus; — nasutulus, m. een neuswijs ventje.
nats, natva of nasta, f. (van 't gr.
nastós, é, ón, volgestopt, (licht., stevig, v.
ndssein, vastdrukken) Med. eene spekbuil,
een groot v leeschachtig uitwas, inz. aan den
nek en den rug.
nataal, adj. lat. (natális, e, van natiks,
geboorte, v. nasci, geboren worden) de geboorte
betreffende of daartoe behoorende ; — nota/es
(scil. dies), ook natalicia, natalieiën, p1.
geboortedagen, geboortefeesten, verjaardagen ;
in de R. Kath. kerk de sterfdagen der hei
martelaars — Natalia, vr.naam :-ligen
de levensblijde.
Natagai, m. een god der Tataren, dien
zij voor den beer en schepper van de aarde
en alle schepselen houden.
Natales, Natalia, natalicia, z.
nataal.
Natátie (spr. tie=tsie), f. lat. (natatia,
;

__
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van nature, zwemmen) liet zwemenen, de
zwemoefening.

Natchitoches, m. (spr. ne(sjilótsjes)
Gene fijne soort van -nuiftabak van de stad
N a t c h i t oe h e s in den staat Louisiana in
N. Amerika.

Nathan, hebr. (var, >id/han, geven)
nansn.: de gave gods of (le van God ge e\ ene ; --- Nathanael (var, Eel, God) mansn.:
Godsgave.

Natie (spr. t=ts),

f. ('an 't

lat. natgu,

d. i. eig. de geboorte, van nasci, geboren
worden ; dan het geslacht, enz.) een volk,
volksstam ; meer bepaald duidt natie eerre
overeenkomst van oorsprong, de inboorlingen
(naturels) van een land aan, terwijl v o 1k
enkel de betrekking van samenleving onder
de zelfde wetten, al de inwoners van een
land lbeteeken t; ---- nationaal (spr. 1= ts),
adj. nw.lat. wat tot eerre natie behoort, haar

eigen is, volksmatig •. van daar: nationaal
karakter, de volksaard, volksdenkwijze,
(te aan eene natie eigene wijze van denken,
z. ook n a t i o n a 1 i t e i t -- nationaal
;

convent, n. de vergadering der volksvertegen woordigers in Frankrijk op den °2 1 sten

sept. 1792, welke Frankrijk voor eerre republiek verklaarde ; — nationale dracht,
de volks- of landskleedij ; --- nationaal
feest, een volks- of landsfeest — na
landsgeld, het bij een volk-tionalged,
of in een land algemeen gangbare geld; —
nationale industrie, de volks- of lands;

kunstvlijt ; -- nationale litteratuur,

f. de gezamentlijke letterkundige voortbreng
eerre natie, welke, uit den volks -selnva
voortgevloeid, dien in zijne eigenaar -gest
voorstellen ; --- nationale ceko--dighe
nomie, f_ de lands- of staatstluishoudkun-

representant, nl.
de ; --een volksvertegenwoordiger; — nationale
schulden, la ndsschulden ; — nationaal
theater, n. het vaderlandsch boned, landstooneel ; -- nationale troepen, de
krijgsmanschap van 's lands kinderen, inheemsche troepen ; -- nationale ver
volksvergadering ; —-gaderin,lsof
nationaliteit, f. de volkseigenaardigheid,
het volkskarakter ; — nationicida, m.
lat. de volksmoorder ; — nationieidium,
n. nw.lat. de volksmoord : — nationalizeeren (fr. national'iser) of naturalizeeren, tot burger maken, in eene natie
als lid, als burger opnemen, het burgerrecht, inboorlingsrecht geven of verkrijgen;
ook tot een voorwerp der gansche natie of
nationaal maken ; ----- nationalizeering
of nationalizátie (spr. ti en tie als tsi
en tsie), f. het burgerworden, de opneming
onder de landskinderen, de verkrijging van
het burgerrecht.

nateef, adj. lat. (nativus, a, um) aangeboren, natuurlijk ; geboortig, afkomstig ; — natives, m. p1. eng. (spr. nétivs) eig. inboorlingen ; geboren Amerikanen : aanhangers
eerier politieke partij. die zich verscheidene
60
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jaren geleden in de Vereenigde Staten vormde ter verdediging van de voorrechten der
inboorlingen tegenover de vreemdelingen, en
die er op aandrong, dat de ter naturalizeering
gevorderde tijd van verblijf van 7 tot 21 jaar
verlengd wierd ; — nativiteit, f. de geboorte, geboortestond ; de geboortefortuin,
het geboortelot of de stand der sterren op
het tijdstip van iemands geboorte ; van daar
iemands nativiteit opmaken, zijn lot
uit den sterrestand bij zijne geboorte voorspellen, zijn h o r o s k o o p ( z. ald.) trekken.

nationaal, nationaliteit, nationalizeeren, enz., z. ond. natie.
Natoli.ë, n. (nw.gr. A n a d o l i, uit liet
gr. anat011 , de opgang, het oosten) Klein
Azië, vgl. L e v a n t.

Nátron of natrum, n. (fr. en eng.
natron, van 't lat. nitrum, gr. nitron) ook
mineraal -alkali, een vuurbestendig mineraal loogzout (anderhalf koolzure soda),
dat op den bodem van vele meren in Egypte,
Azië, Hongarije, Z. Amerika, enz., wanneer
hunne -wateren in het warme jaargetijde
uitdrogen, wordt ingezameld; de Ouden, die
geene andere koolzure soda kenden, gebruik
naken van glas en loog,-tenho
ook bij het balsemen der lijken ; — natrum

aceticum, azijnzure soda ; — n. carbonicum,
koolzure soda; — n. causticum, bijtende soda ; - n. sulph.uricum, zwavelzure soda;
ook glauberzout; — natrium, natronium of s o d i u m, n. de matallische bazis
der soda, in 1801 door Sir Humphrey
Davy ontdekt; — natrolith, m. sodasteen, aschzoutsteen, eene aan den z e o l i t h
verwante steensoort.
natta, z. nat a.

Natuur, f. (van 't lat. natura, van nasci,
geboren worden, ontstaan) de oorspronkelijke
gesteldheid en inrichting, 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, de zichtbare schepping;
oneig. de voortbrengende oorzaak der dingen
of de scheppende kracht, de schepper zelf,
b. v. de natuur brengt voort, enz.; —
natiirae conveniénter vive, leef overeenkom
natuur; contra naturam, tegen de-stigde
natuur, onnatuurlijk; in natura, in natuur,
in den natuurlijken toestand; oorspronkelijk,
in den oorspronkeljken, eersten, wezentliken staat; bloot, naakt; ook van gelijke gesteldheid, de zelfde soort en deugde
in rerum natura, in de natuur of-lijkhed;
het wezen der dingen, in de gansche wereld;
— natura-rekening, f. Kmt. de rekening van kleinhandelaars over waren, die
zij van elkander leenen en later door gelijk
weder vergoeden; — natuur -sortige
f. de vereering der natuur als
-dienst,
eene afwerkende goddelijke kracht;—natuurdrift, f., z. i n s t i n c t — natuur
;

natuurlijke geschiede -histore,
f. eig. de leer of kennis van de ver--nis,

-
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anderingen, die de gedaante onzes aardbols
en de daarop levende schepselen hebben ondergaan ; gewoonlijk echter: de kennis of de
beschrijving van de voortbrengselen der natuur of natuurligchamen, dieren, planten en
delfstoffen, volgens hunne tegenwoordige gesfeldheid, hunne kenteekenen en eigenschappen, enz., het welk men naauwkeuriger met
het woord natuurbeschrijving zou aanduiden ; — natuurkunde, natuur
f., z. p h y s i k a: -- natuurphi--ler,
lozophie, f. de wetenschap der natuur
; — natuurproducten, n, pl.,-wetn
z. naturalien;— natuurrijk, n . gew.
eene der 3 hoofdafdeelingen van de voort
natuur: het dierenrijk, plan--brengsld
tenr ij k of mineraalrijk ; ook eene der beide
hoofdafdeelingen : het bewerktuigde (organische) en onbewerktuigde (onorganische) natuurrijk; — natuursysteem, n. het
stelsel, leergebouw der natuurwetenschap; —
natuurwet, de wet, volgens welke de natuur werkzaam is; -- naturalia, pl. (van naturd/is, e, natuurlijk) natuurlijke dingen, natuurljkheden; -- naturalia non sunt turpia,
sprw. natuurlijke dingen zijn niet schandelijk; — in 1)uris naturalibus, in den natuur
toestand, zonder bekleeding, naakt,-lijken
moedernaakt ; — naturaliën of natuur producten, n. pi. natuurvoortbrengselen,
de nog niet door kunst veranderde ligchamen der natuur; inz. heeten naturaliën
de meer zeldzame en wel bewaarde voort
natuur, die voorhanden zijn-brengsld
in naturaliën-kabinetten, d. í. in
verzamelingen van natuurvoortbrengselen,
inz. van de meer zeldzaam voorkomende of
uitstekende in hare soort ; — naturalizeeren, nw.lat. (fr. naturals-ser), z. v. a.
nationalizeeren (z. ald); van planten:
aan eene haar vreemde luchtstreek gewennen ; van woorden : in eene hun vreemde
taal inlijven, opnemen, enz.; — natura
z. naturalizeering; — na--lizate,
turalísmus, n. de studie der zinnelijke
natuur: inz. liet natuurgeloof, de natuurlijke
godsdienst of de stelling, dat God zich aan
de menschen niet anders dan middellijk of
natuurlijk, niet door onmiddellijke verkondiging van zijnen wil geopenbaard heeft,
in tegenst. met supernaturialism'as;
ook de uitoefening eener kunst of wetenschap volgens natuurlijken aanleg, zonder
school of kennis der regelen ; in de schoone
kunsten de nabootsing der natuur, het streven naar de hoogst naauwkeurige nabootsing
der wezentlijkheid zonder verheffing tot ideaal — naturalist, in. een belijder van
de natuurlijke godsdienst, een verwerper der
openbaring, natuurbelijder; ook een natuur
ongeleerd kunstenaar, die zijne be--mensch,
kwaamheid niet aan onderwijs of uit rezelen ontleend, maar die door zich zelven, door
oefening van zijn' natuurlijken aanleg verkregen heeft ; iemand, dien het aan kunst
V. in dansen, paardrijden, seller--matighedb.
;

men, enz. ontbreekt; -- naturel, adj. fr.
natuur 1 ij k, wat tot de natuur behoort,
daarmede overeen komt, daaraan eigen is, enz.;
ongedwongen, ongekunsteld, n a ï e f; ook duidelijk, van zelf blijkend, zonneklaar ; niet
willekeurig ; — natuurlijke kinde —
ren, kinderen, die buiten het huwelijk zijn
geteeld — naturel , n. fr. de natuurneiging; natuuraanleg, de aangeboren aard, neiging, vatbaarheid, gemoedsstemming, de natuurgave; — naturiteit, f. nw.lat. het
ontstaan in de natuur; — naturísmus,
H. het geloof aan de zelfvoortbrenging der
natuur.
Nauárch, m. gr. (na u - archos, van paus,
schip, en árchein, heerschen) de scheepsbevelhebber, scheepskapitein ; — nauarehie,
f. het scheepsbevel ; het scheepsbestuur, het
sturen ; --- n. lat. de schip
— naulum, m. lat. (gr. naulon)-breuk
het scheepsgeld, het veergeld ; — naumaehie, f. een scheeps- of zeeslag, zeegevecht; inz. een spiegelgevecht te water,
een zee- of waterkainpspel bij de Grieken
;

;

en Romeinen ; -- naumaeharien, m.
pl. de strijders in die oude kampspelen, gew.
ter dood veroordeelde misdadigers.
Nauroez, m. perz. (van nape of noe,
nieuw, en roez, dag) de nieuwjaarsdag der
Perzen, bij de dag- en nachtevening der lente.
nausea, f. lat. (gr. nausia, van naos, schip)
de zeeziekte ; walging, misselijkheid, braak
braken; act nauseam usque, tot-lust,he
walgens- of zatwordens toe — nauseëus,
adj. (lat. nauseósus, a, urn) walgelijk.
Nauskoop, n. gr. (van raus, schip,
en skopéin, zien) een scheepsverrekijker, een
werktuig ter ontdekking van ver verwijderde schepen ; — nauskopie, f. de
scheepswaarzeggerij ; ook de kunst om ver
verwijderde schepen te ontdekken ; — nautiek, nautika, f. lat. (gr. nautg kê, scil.
téchng, kunst, v. nautikos, c, ón, tot de
scheepv aar t behoorende, van nautës, de schipper) het scheepswezen ; de scheepvaartkunst
of de scheepvaartkunde ; -- nautieus, m.
een scheepvaartkundige, zeeman ; — nautilus, m. (gr. nautilos) de scheepssloep
( nautilus pontpilius ), een s e p i a-wormig
schelpdier-geslacht, door welks in kamers
verdeelde schelp eene dunne buis loopt,
waarschijnlijk dienende tot verbinding van
lijf en schelp; de papier-nautilus;
nautilieten, m. pl. versteende nautilusschelpdieren ; — nautisch , adj. (gr. nautikós, 7 On), scheepvaartkundig, tot de zeevaart of het zeewezen beboorende, daartoe
betrekkelijk.
navaal, adj. lat. (navellis, e, van navis,
schip) tot de scheepvaart of het zeewezen behoorende ; --. navaal asilum, n. te Londen een gesticht ter opleiding van weezen
van verdienstelijke zee-officieren — navale
oorlog, zeeoorlog ; — navárch, m., z.
V. a n a u a r c h — naviculair, adj . (van
navicula, klein schip), scheepvormig ; —
;

;

;
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navigábel, adj. (lat. navigab2lis, e, van
navigdre, varen) bevaarbaar, zeilbaar ; —
navigatie (spr. t ts), f. (lat. navigatto)
de scheepvaart ; ook voor stuurmanskunst;
— navigatie - acte, eene scheepvaart- en
zeehandelwet in Engeland, door Cromwell
in 1631 uitgevaardigd, door welke werd vastgesteld: 1) dat een vreemd schip geene andere goederen naar eng. havens mocht voeren, dan die bestonden uit de voortbrengselen des lands, van waar het schip kwam;
i) dat zulk een schip in de eng. havens gebouwd moest zijn, en de manschap voor twee
derden, benevens den kapitein, uit geboren
of genaturalizeerde Britten moest bestaan;
3) dat geen vreemd schip uit Engeland met
nieuwe vracht mogt terug keren, maar dat
ieder eng. schip op zijne terugreize eene
dubbele lading mocht voeren (in 1850 is
deze acte opgeheven) — navigator, m.
een zeeman, schipper, varensgezel.
navrant, adj. fr. (van navrer, wonden,
kwetsen, proven. nafrar, v. h. duitsch Haber,
oudhoogd. nabagc^r, ijsl. na/'ar, de boor, naafboor ; v. a. van naufragdre, v. navis, schip,
en frangére, breken) hartverscheur ad, grievend, zieldoorborend.
Nazaal, nazardeeren, z. n a s a 1 .
—

;

Nazar of nazer, ni. (vgl. n a s i r) eig .
de ziener; de grootmeester of opper-intendant van den koning van Perzië, de opziener der koninklijke domeinen, stoeterijen.
Nazarêner, m. (van Nazareth, de
woonplaats der ouders van Jezus, thans
Na z r a), Christen, belijder van het chr. geloof, voorin. benaming der Christenen van
den kant hunner bestrijders; inz. eene chr.
secte in Palwstina in de 12de eeuw, welke
meende, de Joodsche godsdienstplechtigheden

met de voorschriften van Jezus te moeten

vereenigen.
Nazeri, eene kleine rekenmunt in Surate = 2 4 u ropij.

Nazireeërs, Nazareeërs, nl. pl . eene
secte onder de Joden, die zich levenslang of
tijdelijk aan de dienst van God wijdde en
de gelofte deed van geen' wijn te drinken,
het haar te laten groeijen, geene dooden aan
te raken en dgl.
Neánder, in. gr. (van nos, nieuw, en
aner, genit. andrós, man) manse.: nieuwman.
Neaníeuma, n. gr. de jeugdige, onbezonnen, moedwillige handeling ; Log. de
gezwollen inleiding eener redevoering.
Nebris, f., pl. nebríden, gr. (nebrís,
pl. nebrides, van nebrós, reebok) hertevellen
als kleeding van Bacchus en de Bacchanten;

ook heeten nebriden de geneeskunstoefenende A s k i e p i a d e n of priesters van E sk u l a a p, op liet eiland Cos (naar eenen
hunner voorstanders N e b r i s); — nebriet,
m. een aan Bacchus geheiligd, onbekend
edelgesteente.
nebula, f. lat. nevel ; — neb cla cornéae,
f. Mc'. eene vlek op bet hoornvlies, z. v. a.
n e p h e I i u m ; — nebulist, m. nw.lat.
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een wolkenschilder, luchtschilder; ook een
teekenaar, die enkel vluchtig ontwerpt en in
zwakke omtrekken uitvoert — nebulístiseh, adj. nevelig, wolkig, b. v. neb u1istiseh teekenen, zóó, dat enkel zwakke
omtrekken te voorschijn treden ; in 't alg.
nevelachtig, onduidelijk, onbepaald ; — ne
adj. lat. (nebulósus, a, urn) nevelig,-bules,
mistig, dampig, bewolkt, donker; verdrietig,
gemelijk ; — nebüloziteit, f. (later lat.
nebulositas) omwolktheid, omneveling; droevig, treurig, somber voorkomen.
nebclo, m. lat. (v. nebula, nevel, dus
oorspr. iemand, die nevel of damp maakt,
een windbuil) een deugniet, schurk, schelm,
fielt, guit, boef, schoft, schoelje.
Necanee, nl. eng. (spr. nikénnie) oostid. blaauw- en witgestreept katoen.
Necátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (v. 't
lat. necáre, gewelddadig of opzettelijk dooden) het dooden, omhalsbrengen ; necatio
hypercinatica, dooding door overprikkeling;
n. privativa, dooding door onthouding, b. v.
van lucht, spijs, enz.
necessaire, adj. n. fr. (van 't lat. adj.
nlecessc us, a, urn) bc noodwendigè, noodige,
noodzakelijke, de noouaruft, inz. een kistje
(étui), dat onderscheidene op reis dienstige
voorwerpen, inz. voor het dames-toilet, bevat, een reiskistje, eene reistasch.
Neeessiteit, f. lat. (necessitas, van necesse, noodwendig) de noodzakelijkheid, nood
in casur necessitgtis, in geval-wendigh;
van nood, bij voorkomende noodzakelijkheid;
necessitas absolittta, eene onbepaalde, onvoorwaardelijke, volstrekte, onvermijdelijke nood
; n. gravis et ergens, dringende-zakelijhd
noodwendigheid; necessitas non habet legers,
nood breekt wet ; necessi tas est durern telain, woordelijk : de nood is een hard schot,
een harde worp, enz.: moeten is een hard
gelag, een leelijk ding; -- neeessiteeren, nw.lat. (fr. nécessiter) noodzaken, in
de noodzakelijkheid brengen, dwingen; —
neeessitátie (spr. tie=tsie), f. de nood
-dwang,
dwang.
Néchiloth of négiloth, hebr. alge
benaming der blaasinstrumenten bij-men
de Hebraeën, gelijk neginoth of neghinoth, die van hunne snaarspeeltuigen was.
nec plus ultra, lat., z. v. a. non plus ultra
(z. aid.)
Necro—, z. n e k r o— ; -- nectar,
z. nektar.
Nedoenja (rabbin. nédoenijdh), het ten
huwelijk, gebrachte van de bruid bij de Israëlieten.
ne exéat regno, lat. hij of zij ga niet uit
het rijk; in Engeland eene niet deze woorden beginnende wet, bepalende, dat men het
koningrijk niet zonder bewilliging der overheid mag verlaten.
Nef, m. fr. het eerste en grootste gedeelte
eener kerk, dat zich bij het binnentreden door
de hoofddeur aan het oog vertoont, het schip
eeenr kruiskerk; bij dichters een schip
;

NEGLIGEEREN.
Nefándum, n. (van 't lat. adj. ne fándus, a, um, v. fari, spreken) iets allerschandelijkst, afgrijselijks, waarvan men zelfs niet
mag, wil of kan spreken.
néfas, n. lat. (vgl. fas) het onrecht, misdrijf; ook iets onmogelijks; per ne fas, met
onrecht, wederrechtelijk ; per fas et ne fas,
z. fas; — nefar)e, Jur. snood, schandelijk;
nefariae nuptiae, huwelijk binnen bij de wet
verboden graden van bloedverwantschap ; —
ne (asti dies, pl. bij de Rom. dagen, waarop
geese rechtspleging geschiedde, vacantiedagen bij de gerechtshoven.
negando, negatie, negatief, enz., z.
ond. negeeren.
Neger, nl. (fr. nègre, sp. en it. negro,
van 't lat. niger, zwart, sp. en it. negro, fr.
flair), fem. negerin, een(e) zwarte (niet
te verwarren met moor), iemand, behoorende tot een menschenras, dat op de noord
binnenlanden van Afrika-westkunid
te huis behoort, met zwart gekroesd, fijn
wollig haar, smal hoofd, vooruitstekende
kaak- en jukbeenderen, ingetrokken kin,
dikke en inwaarts gebogene lippen, breeden
en platten neus, regelmatige tanden, enz.;
— negrophaag, m. eig. neger-eter, een
voorstander of verdediger van dein negersla
negrophilus, m. half-gr.-venhadl;
een vriend der zwarten, negervriend, iemand,
die de vrijheid der negerslaven wenscht.
negeeren, lat. (negiire) ontkennen, loochenen, opheffen, niet inwilligen. afslaan,
weigeren
7iegánclo, loochenend, ontkennend, met of door ontkenning; -- negiitur,
het worde ontkend, geloochend, ook afgeslagen ; -- negatie (spr. t =ts), f. (lat.
negatio) de ontkenning, loochening; het ontkenningswoord, het neen ; — negatief,
adj. (lat. negativus, a, urn) ontkennend, eene
ontkenning inhoudende, het tegengestelde van
p o z i t i e f; — negatieve elektriciteit, f., z. elektriciteit; — negatieve grootheden, Algeb. ontkennende,
in omgekeerden zin genomene grootheden,
aangeduid door het minusteeken (—); -negatïve, f. fr. de ontkennende stelling,
ontkenning, een weigerend antwoord ; —
negativiteit, f. nw.lat. de ontkennende
verhouding
Negi kanoesi, z. s i n to ï sten.
Neginoth - of neghinoth, z. ond. n eehiloth.
negligeeren, lat. (negligére), en fr.
(spr. neglizjéren, négliger) veronachtzamen,
verwaarloozen, verzuimen, niet achten of
tellen, laten varen, in 't vergeetboek stellen;
--- neglectie (spr. t=ts), f. (lat. neglecl o) versmading, verwaarloozing, verzuim,
van daar in 't hoogd. - neglecten–gelden, verzuimgelden, boeten wegens afwezigheid ; — neglector, m. later lat., de
verzuimer, de nalatige ; — negligé, n.
fr. (spr. neglizjé) huis- of nachtkleeding,
nachtgewaad, ochtendkleed, kamerkleed ; -negligéntie (spr. t=ts), I. lat. (negli; —
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gentia) of fr. negligence, f. (spr. neglizjáns'), f. nalatigheid, onachtzaamheid, zorgeloosheid, verzulin, verwaarloozing, slordigheid ; -- negligent, adj. (spr. neglizján),
nalatig, onachtzaam, verzuimend, zuimachtig, zorgeloos, slordig ; — negligénte, it. (spr.
neglidzjénte) Muz. onachtzaam, onverschillig, zonder nadruk.
Negotie (spr. t=ts), f. lat. (negotium,
pt. negotia), fr. negoce, m. (spr. negóss')
<erk, bedrijf, handel, koopmanschap, han
handel in het groot (nl.-delsvrk,inz.
van particulieren ; van eenen Staat zegt men
e o m m e r c i e) ; — negotiórum gestTh, f. lat.
de zaakvoering zonder last of volmacht (onderscheiden van mandatum); — neglotiorum
gestor, een zaakwaarnemer, zaakvoerder; —
negotiëeren (lat. negotiiiri) of negoeiëeren (fr. négocier), onderhandelen, verhandelen, handel drijven of zaken doen, met
wissels, effecten, actiën, enz. handelen; ook
bezorgen, verschaffen, b. v. eene somme gelds;
tot stand brengen, bewerken, b. v. een hu
; — negociábel, adj. (fr. négocia--welijk
ble) verhandelaar. omzetbaar, van wissels,
staatspapieren, enz.; — negociabiliteit,
f. barb. lat. verhandelbaarheid, omzetbaar held ; — negotiant (spr ti- =tsi) lat (ne
negotiant, fr. (spr. negozján)-gotans)f
m. een koopman, handelaar, handeldrijver in
't groot ; — negotiantísmus, m. nw.
lat. de handelsgeest ; — negotiator, m.
lat een groothandelaar, inz. geldhandelaar
(bankier) -- negoeiateur, m. fr. een
onderhandelaar, bemiddelaar, bewerker, inz.
in staatsaangelegenheden ; -- negociatrice, f. fr. eene onderhandelaarster, bemiddelaarster ; — negotidtie (spr — tsifltsie),
lat. (negotiatio) of fr. negociatie (spr.
t=ts) (negotiation), f. het bandelshedrijf, de
handel ; de onderhandeling, het bemiddelaarswerk, inz. in staatszaken ; de verhandeling, verkoop van eenen nog niet vervallen
wissel, ook negotiëering.
Nêgres—cartes, pi. fr. (spr. n èyr'kart')
ruwe smaragden van de eerste kleur.
Negrétti of negrettischapen, pl.
(zoo men wil naar eenen graaf N e g r e t t i,
den bezitter van zulke schapen, dus benoemd) eene soort van spaansche schapen,
met dikke en stevige wol.
Negríllo, m. (van het sp. negrillo,
zwartachtig, verklw. v. negjro, lat. niger,
zwart) in Italic de naam van den boll.
snuiftabak; ook een zwart naar ijzerscl€ uim
gelijkende erts in de mijnen van Chili ; —
Negrillos, m. pl. de zwarten, de bewoners der binnenlanden van Borneo, een tak
der Papoea's.
Negrïto, m., pl. Negritos, een negerachtige volksstam in Australië, Austraal negers ;ook Papoea's (z. ald.); -- ne
-grophilus,
z. ond. neger — Negros, m. pl. sp., eene politieke partij, z.
v. a. Common bros.
Negus, m. 1) de gekroonde, titel des
;

;
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keizers van Abyssinië ; 2) eng. (spr. nígus)
een drank uit wijn, water, suiker, citroen
en muskaatnoot, warme kruidenwijn (naar
zijnen uitvinder, den eng. overste N egos.
Neha, f. celtisch, eene nimf bij de oude
Duitschers; — nehen, pl. waternimfen.
Nehalennia, f. (waarsch. van het cel
neha, nimf en h a 11 e, tempel) van-tisch
ouds de godin der zeevarenden ; ook bekend
als de godin van de vruchtbaarheid en den
handel bij de oude Batavieren en Germanen.
Nehel, m. eene maat bij de Hebreeen
= 90 liter.
Neh.emía of Nehemías, hebr. (ne
van nach.amn, medelijden hebben,-chemjá,
troosten) mansn.: dien Jehovah troost, d. i.
dien Hij helpt.
Nei, n. perz. in 't alg. riet, buis; eene
riettluit bij de Turken.
Neinbruch, m. hoogcc. (spr. — broech ;
afkapping van hinein-bruch, inbreuk) bij bergwerkers het uitbouwen van den eersten
steen bij liet ontginnen eener mijn.
Neira, neisera, f. gr. (neíaira, stil.
gastPr), de onderbuik, inz. van dieren.
Neïth of Neïtha, f. eene egyptische
godheid, welke den goddelijken geest als
regelaar van het heelal schijnt beteekend te
hebben, en die door de Grieken met hunne
Athene werd vergeleken.
Nekir en NI o e n k i r, de namen der beide
engelen, die, naar bet muzelmansch geloof;
de dooden in bun graf ondervragen.
Nekragoog, m. gr. (van nekras, het
lijk) de doodenvoerder (Charon, z. aid.);
— nekrodulie, f. de doodenvereering;
— nekrograaph, m. een geschiedscbrijver van dooden ; — nekrographie, f.
de geschiedenis der dooden; — nekrokaustie, f. de doodenverbranding ; — nekrokosmus , in. een doodenversierder,,
opschikker van lijken ; — nekrolatrie,
f. afgodische doodenvereering, doodendienst;
— nekroloog, m. (fr. nécrologue) een
doodenbeschrijver; liet doodboek, de doodenlijst; liet doodsbericht, de levensbeschrijving
eens pas gestorvenen ; ook eene verzameling
van zulke levensbeschrijvingen ; — n.ekrologie, f. de doodengeschiedenis, geschiede
overledenen ; — nekrológisch,-nisva
adj. doodenbeschrijvend, doodsberichten betreffende ; — nekromantie (spr. t ts)
f. het ondervragen der dooden om de toekomst te weten, geestenbezwering, geesten banning, zwartekunst ; — nekrománt,
m. een ondervrager der dooden, doodenwaarzegger, geestenbanner, zwartekuristenaar;-nekrophágen, m. pl. doodeneters, vol
lijken eten ; — nekropho--ken,di
ble, f. doodenvrees, vrees voor lijken; —
nekropolis, f. Bene doodenstad, begraaf
plaats; — nekroskopie, f. dooden- of
lijkenschouw, onderzoek van een lijk; ook
z. v. a. n e k r o m a n t i e — nekrosylïe,
f. plundering of berooving der dooden ; — nekrotomie, f. de lijkontleding, lijkopening.
--

-

;
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Nekrósis of nekroze, f. gr. (van neJeroen, dooden, doen afsterven) Med. versterving van beenderen; — nekrótiseh, adj.
door beenversterving aangedaan.
Nektar, m. gr. (nektar, n.) godendrank,
godenwijn, de overheerlijke drank der goden
naar de oud-gr. mythologie, welke den genen,
die hem dronk, de onsterfelijkheid gaf; ook
een gr. aangename wijn op het eiland S c i o,
uit lialfgedroogde druiven ; -- nektarium, n., pl. nektarl.en, de honigkelk,
honigbak der bloemen ; — nektarínen,
pl. naam, dien men aan verscheidene soorten van uitmuntende perziken geeft.
Nekyien, f. pl. gr. (nekyia, van nékys,
lijk) doodenoffers, lijkfeesten ; — nekyomantie (spr. tts) f., z. v. a. in e k r oin a n t i e ; — nekysia, f. een doodenfeest,
doodenoffer.
Nel, Nell, of Nelly, eng. vr.naam.,
afkomstig van Helena en E l e o n o r a; -nel, nederl., de naam van troef negen in
het jasspel.
nel tempo, z. tempo.
nemeïsche leeuw [de], gr. Myth.
een schrikbarende schotvrije leeuw in de omstreken van Neméa in Argolis, die door
Hercules werd overwonnen ; — nerneïsche (niet n e m ae is c h e) spelen (gr.
Néméa, n. pl.), kampspelen der oude Grieken, die ter eere van Zeus om de drie
jaren te iNeméa gevierd werden ; — nemeoníeen, ni. pl. de overwinnaars in
die spelen.
Nemesis, f. gr. eig. de billijke ver
iets onrechtvaardigs of-ontwardigve
ongepasts, ergernis; dan : vergelding, wraak
der goden ; Myth. de wraakgodin, de godin
der vergelding, de rechtvaardige vergeldster
van het goede, zoowel als van het kwade,
inz. van de ongerechtigheden en gewelddadigheden, die uit misbruik van macht, trotschheid en overmoed zijn gepleegd; — ne
f. een doodenfeest in het oude-mesia,
Griekenland ter eere van Nemesis, als beschermster van den aan de dooden versehuldigden eerbied; — Nemesius, gr. manse.:
de wreker.
nemo, lat. (gehit. neminis) niemand ;
nemo ante mortem bedtus, lat. sprw.: niemand is gelukkig vóór zijnen dood ; nerno
mortalium oinnibus h,oris sapit, geen sterveling is te aller ure wijs ; nerno judex,
nemo testis idoneus in propria causa ; niemand kan in zijne eigene zaak [een bevoegd]
rechter of getuige zijn ; — nemine contradi.cénte, lat. niemand tegensprekende, met
algemeene toestemming (een term in het
eng. parlement) ; neminem laede, beleedig
niemand; neminenn time, vrees niemand.
Nemoblásten, pl.gr. (van néma, draad,
weefsel, en blast, kiem, spruit) draadkiemen, die plantenkiemen, waarbij de zaadlobben uit de aarde komen, maar zich weldra in draadvormige ligchamen verdeelen,
gelijk bij de mossen en varenkruiden.

—

NEOCHRISTIANISill]US.
Nemolíth,

m. gr. (van némos, woud,

lat. nemus) eene soort van d e n d r i e t e n
(z. aid.) op welker oppervlakte zich afbeeldingen van boomer, struiken en boschjes
vertoonen ; — nemoralien, pl. (van 't
lat. nemorális, e, tot het Bosch of het woud
behoorende) woudfeesten, boschfeesten ; —
nemoreus, adj. (lat. nemordsus, a, um),
woudrijk, vol bosschen; — nemorózen,
pl. (nemorósae), woudplanten, in loofbosschen
groeijende planten.
Nemrod, z. Nimrod.
Nems (egypt.-arab.), z. ichneumon.
Nenie of nsenie, f. lat. (nenia) een
doodenzang, lijkzang, treurlied, klaaglied, dat
bij de begrafenissen der oude Romeinen tot
lof der afgestorvenen door vrouwen gezongen werd; ook wiegelied, slaapzang; Myth.
de klaaggodin of godin der lijken.
nenuphar, nenufar of nuphar,
m. nw.lat. (van 't perz. noefar, naufar, nilfar, nilpar, eig. blaauw blinkend of blaauw
blad, v. nil, blaauw, en far, glans, of par,
blad) waterlelie, zeebloem, zeeroos, plomp;
-- nenufárim, pl. in de lucht vliegende
geesten (bij de alchimisten).
Neochristianísmus, n. gr. (van néós,
a, on, nieuw) het nieuwe christendom, eene
beoogde hervorming van het katholicismus;
-- neodamóden, m. pl. zij, die bij de
Spartanen vroeger Heloten geweest waren,
vrij verklaarde, als burgers beschouwde slaven ; -- neodidaet, m. bij tooneelspelers:
een nieuw bestudeerd stuk
neógnos,
adj. pas geboren, nieuw, frisch ; als subst.
een pasgeboren kind ; — neograaph, rn .
gr. een nieuwschrfjver, iemand, die van de
aangenomene schrijfwijze (o r t h o g r a p h ie)
afwijkt; —• neographie, f. de nieuwe,
vreemde, afwijkende schrijfwijze; -- neographismus, n. de nieuwschrijverij, de
zucht om van de aangenomene spelling af
te wijken ; — neoloog, m. iemand, die
nieuwigheden in de taal brengt of zoekt te
brengen, een nieuwe -woordenniaker, woorden smid; in ruimer zin en oneig. een nieuwigheidsjager, een invoerder van (doorgaans
schadelijke) nieuwigheden, een voorstander
van vreemde, schadelijke gevoelens, een afwijker van de gewone denkwijs omtrent godsdienst en staatkunde, wetenschap, enz. (doorgaans in een' ongunstigen zin) , een ketter ; -- neologie, f. de taalnieuwigheid,
het gebruik of vinden van nieuwe woorden;
nieuwigheid in 't algemeen, nieuwigheidszucht ; — neológisch, adj. wat tot nieuwigheden in de taal, of tot nieuwigheden
in 't algemeen, inz. in hetgeen de godsdienst
aangaat, betrekking heeft; nieuwigheidszuchtig; een n e o l o g i s c h woordenboek,
eene opgave en verklaring der nieuwgevormde woorden ; — neologizeeren,
zich van nieuwe woorden bedienen, iets
nieuws willen invoeren, op nieuwigheden
gesteld zijn, daaarop jacht maken ; — neologísmus, m. eene taalnieuwigheid, een
; --

-
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nieuw gevoirnd woord, itiz. een kwaIijI gevormd woord, eene onjuiste nieuwe zegswijze ; ook n., de gewoonte, de vaardigheid. de
zucht om nieuwe wooiden te smeden en te
gebruiken ; - neomenïe, f. de dag van
nieuwe maan, het begin eenei niaanmaand;
- neomeniâsten, in. p1. de vieiders
van het feest der ii e a m e n Yë n of de nieuwe
maanmaanden hij de Ouden ; de Romeinen
gaven aan de neomeniën den naam van caiendae; van daar het sprw.: ad ncomnenas
latnas, z. v. a. ad calendas uraecas, d. i.

nooit (vgl. ca I e ii d a e) ; - neoma, f.
een gr. feest ter eere vaa Bacchus, wanneer de wijn van den jongsten oogst voor
het eerst geproefd werd, ook nenia (van
amos, wijn) geheeten ; - neonómen,
p1. aanhangers van cciie nieuwe wet ;
neopedagoog, in. een opvoeder naar de
nieuwste methode, modeopvoeder ; - fl00pedagôgiseh, adj. naar de nieuwe opvoedingsmanier ; --- neoparôchus, m.
een nieuw beroepen godsdienstieeraar ; neophiet, m. (gr. neo-phJtos) eig. een
nieuw geplante, nieuwe spruit ; nieuweling,
nieuw bekeerde, pas ingewijde, nieuw kerklidmaat, pas gewijd priester, enz. ; -fl00phobie, f. de vrees voor of afschuw yan
nieuwigheden, nieuwigheidsvrees ; - fl00phobisch, adj. bang voor nieuwigheden;
- fl00p1at0flCee, m. p1. mystieke theozophen der 5de eeuw, inz. Plotinus, Por
insgelijks-phyrius,JamblcenPo;
uit de iPuie eeuw, inz. Marsilius Ficinus;
- floorma, U. (van horgn, zien, /ld7 ima, het geziene, de vertooning) ei . nieuwzicht, eene vereeniging van het panorama
en diorama, dat het binnenste van een gebouw, cenen tempel, enz. (doch geen landschap of onbeperkte ruimte) voorstelt, in
'welker midden zich de aanschouwer bevindt,
uitgevonden door den parijschen kunstenaar
Allaux (spr. allO) in !8 2 7;—flOOtOrICUS 9 m. (gr. neöterikOs) een jongeling, iemand,
die tot den nieuwen tijd behoort, een voorstander van het nieuwe, een modern schrijver, enz. ; - nootérisch, adj. (gr.
nabIn
terikds) eig. wat den jongeren toekomt of
past; naar den nieuwen smaak of trant;
moclisch, nieuwigheidszuchtig ; - nooterismus, n. (van neoteridzein, nieuwigheden invoeren) , de nieuwigheidszucht , de
zucht voor het nieuwe, inz. in kunst en wetenschap ; ook het gebruik van nieuwe woorden en spreekwijzen.
Nepenthes, f. en n. gr. (van de ontkennende voorlettergreep MF. en péntlios, n.
rouw, treurigheid) eene smart en droefheid
artsenij, een zorgverdrijvend, op--verdjn
beurend middel; inz. eene plant in mdie,
welker breede bladstengels aan de spits
helder water bevatten ; nepenthes deslillator)a, kannekenskruid.
Neperiaansche staafjes, vierkante
rekenstaafjes, door den schotschen baron
Neper uitgevonden, en met welker behulp
-

g
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ills. de vermenigvuldiging en dealing werktuigelijk worden uitgevoerd.
ÏNephaliëfi, p1. gr. (nphd1ia, van np/tam, nuchteren zijn) drankoffers zonder wijn
bij de oude Grieken, uit melk, honig, water, enz. bestaande ; matigheids-, nuchterheidsfeesten ; -- Nephalius, in. de ouchtere, een toenaam van Apollo.
Nephelim, m. p1. hebr. kinderen der
engelen en mensdhen.
Nephelino, f. gr. (van nephéld, wolk,
iievel) nevelsteen , sommiet, weeke smaragd,
witte hyacinth, eene steensoort, welker doorzichtige kristallen in salpeterzuur nevelig of
wolkig worden ; - flopheliofi of fl0phelium, n. Med. een wolkje, eerie nevelvlek, eene kleine witte vlek op het hoornvlies van het oog; ook een wolkje op de
urine; \Vitte vlekken op de nagels; - fl0pholoidisch, adj. nevelig, wolkig, troebel ; - flephelologie, f. de wolkenleer,
wolkenkunde; - flOphelOphOrOméter, m. een werktuig om den voortgang der
wolken te meten.
Nephralgio, f. gr. (van nephrôs, nier)
Med. de nier- of lendepijii ; - nephratOflIe , f. nierverlamming , iiieiverzwakking; - nephrelkösis, f. eene zweet
of verzwering der nieren ; - flephrelmIntisch, adj. door wormen in de nieren
veroorzaakt ; - flephremphrâxis, f.
verstopping of te groote opgevuldheid der
nietvaten ; -m of j a d e, nOphritische jade, de niersteen, graveelsteen, bittersteen, een blaauwachtig groene,
soms groenachtig witte, halfharde , doorschijnende steen van het taikgeslacht, inz.
in Egypte; - nephritika, n. pi. Med.
geneesmiddelen tegen de nierziekten ; nephritis, 1. Med. nierontsteking ; nephrïtisch, adj. de nieren betreffende,
aan nierwee lijdende ; ii e p h r i t i s c h midd e I, ccii niermiddel (middel tegen de steenpijnen); nophrocëlo, f. de nierbreuk,
eigentlijk inklemming of uitzakking der nieren ; - nephrödisch, adj. nierachtig;
- nephrodium, n. eene plantensoort,
die tot de varenkruiden behoort ; - fl0phrographio, f. de nierbeschrjving; nophrolithiasis, f. het steenl(jden in de
nieren ; - nophrologio, f. het leerstuk
over de nieren; de nierkunde; -- fl0phrôflcus, m. het niergezwel ; - fl0phopara1sis , f. nierverlamming; nephrophthsis, f. niertering ; - fluphropyösis, f. nierettering ; - fl0phrorrhagïe, de bloedvliel uit de nieren;
- - nephrotomie, f. de nier-steensnede.
Nopthys, f. eene egyptische godin,
zuster en gade van Typhon (z. aId.), beteekent de onvruchtbare kust aan de Roode zee.
nepos, in. lat. kleinzoon ; neef ; bloedver
want; p1. nepbtes, ook verwanten van den
paus; hij de Ouden liederlijke jonge lieden,
van daar flopotaat, nopotãtie (spr.
-
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tie. —tsie) liederlijkheid , verkwisting; —
nepoteeren, op kosten van een' rijken
oom leven; — nepótisch, adj. weelderig, verkwistend ; — nepotísmus, n.
nw.lat. neefschap , bloedverwantschap ; de
neefbegunstiging; de verheffing, verzorging
van bloedverwanten, de zucht der in hoog beid geplaatste personen (pausen, ministers,
enz.) om hunne n e po te n, neven of ver
achterstelling van vreemden,-wante,'m
zonder daarbij op verdiensten of geschiktheld te zien, aan voordeelige en aanzienlijke
posten te helpen of te nepotizeeren.
Nepotiánen (spr. ( ts) m. pl. eene
secte der 3de eeuw in Egypte, door den
bisschop N e p o s gesticht.

Nepotismus , nepotizeeren , z.
ond. pepos.

Neptunus, m. lat., Neptuun, Myth.
z. V. a. de grieksche Poseidon, de zeegod

of beheerscher der zee, zoon van Saturnus
broeder van Jupiter, Pluto en Juno, enz.;
Chem. het met ijzer en spiesglans toebe
reide lood ; ook sal- ammoniak ; — neptunus—manchetten, f. de zeemanchetten,
eene soort van puntkoralen (milleppóra of
frondipora cellulose ook wel retepóra), wegens bare overeenkomst met eene in talboze plooijen gekronkelde bandlubbe dus
gebeeten ; — neptunus—post, de mede
berichten door glazen flesschen,-delingva
die men bij allerhevigste stormen of bij gevreesde schipbreuken in zee werpt, opdat
het toeval haar doe vinden of ergens aan
land spoele ; -- neptunaliën, n. pl.
feesten ter eere van N e p t u in u s; -- nep
-tune,
m. pl. geniën , beschermgeesten,
omtrent gelijk aan de faunen en satyrs;
— neptunia, f. (polium) Bot. wilde ros
neptunísten, m. pl. aan -marijn;
neptunísmus, d. i. van-hangersvt
de wetenschappelijke meening, dat de aarde
hare tegenwoordige gedaante door het water
beeft verkregen ; zij staan tegen over de
v u l c a n i s t e n, die liet vuur als de eenige

oorzaak dier vorming aannemen.
Néqu.ar, n lat. een deugniet, schoft,
fielt , nietswaardig mensch , schobbejak ,
schoelje.

ne quid nimis, z. nirnis.
(spr. f—ts) pl. (lat neq'uitiae, v. nequam, nietswaardig) nietswaardig

Nequitiën

schelmerijen, schurkestreken.

-hedn,

Neranzium, of a r a n ti u m m a l u m,
p o m u m a u ra n t i u m, n. lat. (sp. naranjas of noranzas, it. arancía, fr. en eng. orange)
de oranjeappel.

ne recipiatur, z. ond. r e c i p i e eren.
Nëreus, in. gr. Myth. eene ondergod held der zee, vader van 50 dochters, de

Nereïden (z. n y m p h) ; — nereïden,
f. pl. glimwormen, zeer kleine zeewormen,
aan welke men voor een gedeelte het zoogenaamde lichten der zee toeschrijft.
Nerieten, f. gr. (sing. nerités, m.) de
halvemaanhorens, zwemslakken, een scthelp-
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diergeslacht, waarvan aren 7? soorten telt,
onder welke de jongdragende neriet
de merkwaardigste is — neritieten, m.
pl. versteende zwemslakken.
Nero, een door zijne wreedheid berucht
romeinsch keizer (van 5 {---68 na Chr.)
van daar in 't alg. voor een wreed vorst;
ook wel voor een norscb , terugstootend
mensch, een bullebak ; ook een hondenaam;
— neróniseh, adj. als Nero, nero -achtig,
wreed, barbaarsch.
nero antico, m. it. woordelijk : oud (antiek)
zwart, eene zwartachtige marmersoort in het
vorstendom Carrara ; — nero di prato, m.
een zwartgroene, witgeaderde speksteen in
Indië.
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.
;

neróniseh, z. ond. Nero.
Nerterologie, f. gr. (van nérteros of
enerteros, van onderen aanwezig) de leer of
kennis der onderaardsche ligchameii ; —

nertérom®rphen, m. pl. onderaardsche
gestalten, dooden beelden ; — nerteromorphie, f. het geven van eene onderaardsche
gestalte aan iets.

Nerthus, f. (weleer vaak, naar eene
verkeerde lezing bij Tacitus, Hert h a) oudd.
Myth. de godin der aarde.
nervus, m. lat. (hoogd. nero, nerve, van
bet gr. nri ron, neurá, spanader) de zenuw,
de witte, weeke, mergachtige draden, welke
uit de hersenen en het ruggemerg outspringen, zich in ontelbare takken door bijna
alle deelen van het dierlijke ligchaam verspreiden en de werktuigen des gevoels en
der beweging zijn ; -- nerves probándi, m.
lat., de bewijskracht, de hoofdbewijsgrond;
— nervus rerum gerendiirutn, m. de hoofd
alle handelingen of onderne--drijfveêan
mingen, de groote zenuw, de ziel van alle
zaken n.l. het geld) — nerven, in het
laken de valsche plooijen, die het onder
liet vollen heeft gekregen ; -- nervz,na, pl.
nw.íat. zenuwmiddelen, zenuwsterkende geneesmiddelen ; — nerveus, adj. lat. (nervnsus, a, um) zenuwachtig, oneig. gespierd,
krachtig, sterk, bondig, nadrukkelijk, kernachtig; ook de zenuwen betreffende, b. v.
nerveuze ziekten, zenuwziekten ; een
nerveus m e n s c h, iemand, die zeer gevoelige zenuwen heeft, die aan zenuwkwalen
lijdt ; -- nervoziteit, nerveuziteit,
f. zenuwachtigheid ; gespierdheid, kracht,
nadruk; de medelijdigheid der zenuwen in
eene ziekte.
nesc) o, lat., ik weet niet ; — nescrre, niet
weten ; a nescire ad non esse, in de logica:
de onjuiste gevolgtrekking van bet niet -weten tot het niet-zijn; — nescimus, wij weten het niet, men weet het niet; — nescit,
hij weet het niet, staat verbluft ; -- nescio
quis, ik weet niet wie, een zeker iemand;
;

— neseiéntie (spr. t=ts) f. (later lat.
nescientia) onwetendheid, onkunde.
Neskhi of neschi, n. arab. (nas-chi
of nes-chi, v. nasacha, afschrijven) het gewone
arabische loopende schrift.
Nesologïe, f. gr. (van nësos, f. het
eiland) de leer der eilanden, een gedeelte
der natuurk. aardrijkskunde ; — nesologiseh , adj. de eilanden betreffende of
daartoe behoorende.
Nessmiler–wijn, eene goede soortvan
hongaarschen wijn uit de provincie Kornorn.
Nestfa, f. gr. (nésteia, v. n?steuein,
vasten) het vasten; de ledige darm ; ook het
water, het nuchtere element; — nestiatri.e of nestotherapie, f. geneeskundige
behandeling door vasten, de hongerkuur.
Nestor, m. gr., de naam van een' zeer
wijzen en ervaren' koning van Pylos, die
nog in hoogen ouderdom mede naar Troje
ging en in 't grieksche leger voornamelijk
als raadgever diende ; van daar in 't alg.
een wijs, ervaren en eerwaardig grijzaard;
de oudste en ervarenste onder zijns gelijken.
Nestoriánen, m. pl. aanhangers van
den bisschop van Constantinopel N e s t or i u s, die in het jaar j 3 l als ketter van
zijn ambt ontzet werd, dewijl hij de maagd
Maria wel voor de moeder van Christus,
als mensch beschouwd, - doch niet als de
moeder van God wilde erkennen ; --- nes
torianísmus,t i. (Ie leervan Nestoriiis.
Nestotherapie, z. oud. n e st in.
ne sus Minervam, z sins Minevi'am;
ne sutor ultra crepidam! z. oud. c r e p i d a.
Netangi, liever n i s j a n d sj i, z. ald.
net, adj. (fr. en provenc. net, it. netto,
sp. neto, van 't lat. nitidus, v. nitre, blin–

ken, glanzen) rein, schoon, zindelijk, zuiver,

sierlijk, lief — netteté, f. fr. de netheid,
reinheid, sierlijkheid, juistheid, zuiverheid;
— netto, it., , of afgek. nto.. Kmt. zuiver,
juist, d. i. na aftrek van al wat afgetrokken moet worden of van alle onkosten ;
zonder verderen aftrek, zonder rabat (z.
ald.) — netto–bedrag, netto –opbrengst inetto provenu, fr., netto procedito, it.), netto –winst, enz , het zuivere bedrag, de juiste opbrengst, winst,
enz., na aftrek van al het af te trekkene;
— netto–gewicht, tiet werkelijke gewicht eener ingepakte waar, na aftrek van
het gewicht der inpakking of e ni b a 11 a ge
(vat, kist, mand, zak, enz.) : --- netto
de zuivere en juiste, geen aftrek-prijs,
duldende prijs, inz. de prijs, voor welken
de boekhandelaars aan elkander hunne waar
overdoen, en die in den regel ten onzent
20 pet. minder is dan de verkoopprijs;
netto ricávo, de prijs eener voor rekening
van een ander verkochte waar, na aftrek
van alle onkosten; — netto–som, ronde
som ; --- netto–tarra, f. de aftrek van
het wezentlijk gewicht van het middel der
inpakking (niet bij raming of volgens aan
-genom
gebruik bepaald).
;

;
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Nettuno,.m. it. (spr. u oe) eene gekleurde lichte stof tot kleedij voor de ital.
vrouwen (naar de gelijknamige stad in den
Kerkelijken Staat).
Neumen, p1. (mid.lat. neunta en pneuma) de herhaling van bet slot bij het kerk
gr. J)ni?u11ta , adem, aanade--gezan(v.'t
mingsteeken) de oude notenteekens der middeleeuwen (punten, streepjes, haakjes, enz.);
ook de aan 't slot van 't kerkgezang toegevoegde noten zonder woorden.
Neuner, m. hoogd. (spr. nuiner) eene
hessische munt, ook albus, weiszgrosc h e t„ genaamd, omtrent _- 6 et.
. Neuralgie of nevralgie, f. gr. (van
néuron, pees, hand, vezel, zenuw) Med. zenuwpijn, zenuwlijden ; — neurasthenie,
f de zenuwzwakte niet verhoogde gevoelig
neurilyma, n. (van eilyma,-heid;
hulsel; minder goed n e u r i l e m a of n e ur o 1 e m m a) de zenuwscheede, zenuwbekleeding ; -- neuriticum of neuroticum,
n. een zenuwmiddel, middel -tot versterking
der zenuwen ; — neuritis, f. ontsteking
der zenuwen ; — neurïtisch, adj. de zenuwontstel ing betreffende of tl..,lrvan afkomstig; ook zenuwsterkend, op de zenuwen
werkende ; -- neurobaat, m een koor
— neuroblacle, f. Med. on--deansr;
gevoeligheid der zenuwen; -- neurodynïe, f. zenuwpijn ; — neurogamie, f.
z. v. a. dierlijk magnetismus (als zeide men
samenparing of ineensmelting der zeuuwwerkzaamheid, n.l. tusschen den magnetizeur en den lijder); — neurographie,
f. de zenuwbeschrijving ; -- neurologie,
f. de zenuwleer, zenuwkunde ; — neurolOgisch, :dj. zenuwkundig, de zenuwleer
betreffende ; — neuropathie, f. het zenuwlijden ; -- neuroptéra of neuro–
pteren, n. pl. peesvleugeligen, insecten met
vier doorzichtige, netvormige vleugels, gelijk de waterjuffers, lentevliegen, enz. ; —
neuropra, f. de zenuwkoorts ; — neuroscirrhus, m. de verharding der zenuwen ; --- neurósis of neuróze, f. de
zenuwziekte ; --- neurospasmata, 11. pl.
door draden bewogene ledepoppen, marionet
neurosthenie, f. te groote ze--ten;
nuwwerkzaamheid, ziekelijk verhoogde zenuwkracht ; — neuroticum, z. n e u r i
i c u in ; -- neurotOmie, f. ontleedkundige-t
bereiding der zenuwen, kunstmatige doorsnijdirig eener zetnuw.
Neutrum, n. lat. (van neuter, neutra,
nettrans, geen van beiden, d i. n) niet [ne] een van beiden [uter]) eig. geen
van beiden ; Gram. het onzijdig geslacht, z.
g e n u s; een neutrum, een woord van
liet onzijdig geslacht ; p1 neutra ; -verbum neutrum of i n tra n s i t i v u m,
z. v e r b u m — neutro- passivum n.,
pi. neutro–passiva, latijnsche werk
wier verledene tijden eenen pas--worden,
sieven, de overige een actieven vorm bij
actieve beteekenis hebben ; — neutraal,
;
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adj. onzijdig, onpartijdig, geene partij toegedaan, aandeelloos; Gram. van. het onzijdig
geslacht; Chem. noch zuur noch alkalisch
reageerend ; -- neutrale zouten, mid^ielzouten, die uit de verbinding van zure
zouten (zuren) met loogzouten (alkaliën)
,ontstaan ; — neutraliteit, f. midlat.
(neutral)tas, fr. neatralité) de onzijdigheid,
onpartijdigheid, de toestand, waarin men het
met geene partij houdt; gewapende neut r a 1 i te i t, f. de gewapende onzijdigheid of
1e gewapende, aan den krijg geen deel ne
mogendheden ; — neutralizeeren-mend
(mid.lat. neutralisáre, fr. neutraliser), onzijdig of onpartijdig maken, in den toestand
der onzijdigheid verplaatsen ; ook zich partijloos houden, ondeelnemend blijven ; Chem.
de bijzondere eigenschappen van twee lig
hunne verbinding in eerie ze--chamendor
kere mate opheffen ; — neutralizátie
(spr. tie=tsie)

of neutralizeering, on-

zijdigmaking ; Chem. de verbinding van een
zuur ligchaam met een alkalisch tot een
middelzout.

Neuvaine,

f. fr. (spr. neuwèn'; van
neef, negen = lat. novel;,) een negendaagsch
gebed in de R. Kath. kerk, z. v. a. het it.
novena; ook eene oude fr. korenmaat.
Nevado, m. sp. (nevado, besneeuwd,
van nevár, sneeuwen) een sneeuw- of ijs
-bergindZ.amCols
Nevat, m. een arabisch gewicht = 5
drach men.
Neveu, m. fr. (spr. n'wéíi ; oud - fr. nep veu, van 't lat. ne])os) de neef, broeders of
zusterszoon.

Nevralgie, nevritieum, nevro-

logie, enz., z. neuralgie, neuriticum,
neurologie, enz.

Newgate, n. eng. (spr. njóégeet; d. i.
eig. nieuwe poort) het groote gevangenhuis
te Londen.

Newkerry, f. eng. (spr. njóékerri)
eene soort van surinaamsche boomwol van
geringe hoedanigheid.
Nexus, m. lat. (van nectére, knopen)
samenhang, verbintenis, band; ex nexu met
iemand zijn, buiten verbintenis (inz. han
zijn ; bij kooplieden -delszakn)m:th
geene rekening meer met hem hebben ; in
nexu, in verband, in maatschappelijk ver
-ker;
nexus feudális, leenverband.

niable, adj,, fr. niabel ( v an nier,
ontkennen, loochenen) ontkenbaar, wat ontkend, geloochend kan worden.
Niais, ni. fr. (spr. ni -è ; it. nidiace,
provene. nizaic, niaic, midlat. nidasius, van
't lat. nidus, fr. nid, nest) eig. een nesteling , nestvogel, zeer jonge vogel; een onervaren, eenvoudig, onnoozel, dom mensch,
een bals, bloed, botterik, zotskap, sukkel ;
als adj.: dom, eenvoudig; onnoozel;—niaise,
t. (spr. ni -èz') de onnoozele, de zottin, onnoozele duif; -- niaiserie, f. (spr. ni -èz'rie)
de eenvoudigheid, onnoozelheid, domheid,
de domme streek, zotte kuur.

---

NICOTIANA.
Níbelungen-lied, n. (spr. u=oe)
een oud -duitsch heldendicht uit den aanvang
der 13de eeuw, geschreven in het alemannisch dialect; het onderwerp daarvan is de
worsteling van de Bourgondiërs en inz. van
de machtige familie der N i b e 1 u n gen (d. i.
kinderen des nevels of der duisternis), een
oud -bourgondischen machtigen heldenstam,
tegen den vermaarden Etzel of Attila. Het
schijnt thans, na Lachmanns onderzoek, vol
bewezen, dat dit dichtstuk ontstaan-dinge
is uit de samenvoeging van 20 nog herkenbare epische volksliederen, die weleer
afzonderlijk gezongen werden, zoodat alle
gissingen omtrent eenen bepaalden dichter
(Ofterdingen of Klinsor) vervallen.

nieteisch of niceeniseh concilie,
n. de beroemde kerkvergadering, ten jare
325 te N i c wa in Bithynië, door Constantijn den Groote ter vereffening van de Ariaansche twisten bijeen geroepen, op welke
het a r i a n i s m u s (z. aid.) veroordeeld en de

nieeenisehe geloofsbelijdenis aan genomen werd, die nog tegenwoordig bij
alle christelijke godsdienstpartijen als onomstootelijke geloofsregel geldt.
Nieephorus, gr., eig . Nikephoros,
in. (v. nik, zege, overwinning, en 7phérein,
dragen, brengen) mansn., de zegebrenger..
Niche, f. fr, (niesj'; it. nicchia, eig.
eene schelpvormige uitholling of indieping
in de dikte van eenen muur, om daarin een
beeld, eene kagcbel enz., te- plaatsen, n i s.
Nichilianísten, m. pl., naam, in de
Hde eeuw gegeven aan zekere leerlingen
van Abelard, die bet wezentlijk bestaan van
J. C. loochenden.
Nicholieten, m. pl. leden eener kleine
secte van kwakers, in Maryland gesticht
door Joseph N i c h o l s; zij houden het voeren van wapenen ter verdediging des vader
voor geoorloofd.
-lands
Nieodemieten, m. pl . leden eener
voorm. godsdienstsecte in Zwitserland, zoo
geheeten, omdat zij, even als N i c o d e m u s,
van Wien in de evangeliën gewag wordt gemaakt, hun geloof in het geheim beleden.

Nicolaïsmus, n. de leer der Nico

in de I ste eeuw gepredikt, door-lïetn,
Nicolaas, een der 7 diakenen van Jeruzalem; zij stond, zegt men, de gemeenschap
der vrouwen toe.
Nieolo, m. Muz. een tenor-idaasinstru-

ment, de alt op de hobo.
Nicotiána (spr. t=ts) f. (nw.lat. herba
nicotii na) de tabak, de tabaksplant, naar
den Franschman N i c o t (spr. nikó) , die in
het midden der 1Ode eeuw dit gewas het
eerst uit Portugal (alwaar het juist toen
uit Amerika door Spanjaarden en Porfugeezen was overgevoerd) naar Frankrijk medebracht, en wel bepaaldelijk voor Catha
rina de M e d i c i s, waarom men het ook
langen tijd k o n i n g i n n e -kruid noemde;
--- nicotiani.ne of nicotine, f. de tabaksstof, een vloeibaar, scherp en vluchtig,
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zeer vergiftig alkaloïde, in €Ieii tabak voorhanden.
Nicttie (spr. tie=tsie) f. lat. (nictato, van nietdre, met de oogen blikkeren, v.
nicãre, wenken) Med. het blikkeren met de
oogen , eene onwillekeurige, krampach tige
beweging der oogleden.

Nidi fi cãtie, nidificeeren, z. ond.
nidus.

Nidor, m. lat., de onaangename reuk,
de stank van iets, dat gebrand wordt; Med.
de bedorven lucht hij 't oprispen uit de
maag; - n.idoreus, adj. (later lat. ni
dortisus, a, urn) wat naar gebrand vet riekt
of smaakt, rottig, bedorven ; - nidoro-.
ziteit, f. eène gaachtige oprisping, gepaard met den smaak van onverteerd gebraden vleesch.
nidus, m. lat. een nest ook een drinkbeker der Ouden, wegens de gedaante;
niduleeren , nidi fi ceeren , nw.lat.
een nest maken ; ook het uitbroeden van
eijeren ; -- nidi fi catie (spr. t=ts) t. de
nestebuw ; het nestelen ;- nidülus, m.
lat. (verklw. van nidus) een nestje; een afgezonderd vertrekje, kabinet.
Nièce, f. fr (spr. ni -èss'; oud-fr. niepce,
van 't lat. neplis) de nicht, broeders- of
zustersdochters.

Nièllo, n., p1. nièllen, it. (waarsch.
van bet lat. nijé1lus, a, urn, zwartachtig;
vgl. nigella) eig. zwariplaten, d. i. metaalplaten, waarop eene teekening is gegraveerd,
welker groeven met metaalzwartsel zijn erevuld ; - niëlleeren (it. niellare) , in
metaal graveeren en met zwartsel vullen,
eene door florentijnsche goudwerkers in de
middeleeuwen uitgevondene kunst.
niente, adv. it., niets.
Niepa, een oostind. gewas, waarvan
men kadjang -matten maakt.
ni falter, lat., zoo ik mij niet vergis.
Nifiheim of Niffeiheim, n. d. i.
nevelwoning, nevelverblijf, in de oudn. Myth.
het koude noordelijke gedeelte der wereld;
ook de onderwereld, de voorloopige of eerste
hel, de woning van 11 l (z. aid. en vgl.
N a s t r 0 n d).

Nigaud, m. fr. (spr. niqO; vgl. ii 1 a is)
een onnoozete hals, plompert, uilskuiken;
- nigauderïe, f. zottekiap, beuzelarij,
laffe praat ; de zwakheid van een' zot ;
nigaudeeren, (fr. nigauder) zich onnoo
of mal aanstellen.
-zei
niqélla, f. nw.lat. (van 't lat. niqllus, a,
urn, zwartachtig, verklw. van niger, zwart)
Bot. zwarte komijn, veldnigelle, narduszaad
(semen niqellae), eene uit de Levant afkomstige plant, die in onze tuinen wordt
aangekweekt ; nipella arvénsis, akkernigella,
een onkruid; niqella dainasc?'na, nigelle van
Damaskus, juffertje in 't groen.
niger, niqra, nigrurn, ]at., zwart, donker;
hoia nigra, het doodsiiur ; dies niger of
ater, de sterfdag, /sic niger est ! eig. die is
zwart ! voor dien moet men zich wachten;
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niger deus, de zwarte God, Pluto; - niqrum ocijli, n. het zwart van bet oog, z.
v. a. de pupil; --- nigresceeren (lat.
nigrescJre) zwart worden, in 't zwarte vallen ; - nigrescént, adj. (nigréscens),
zwartachtig, graauwzwart ; - nigrine,
n. Miner. ijzer-titaan, zwarte graanat, een
gekristallizeerde titanium erts ; zwart bergglas, rooktopaas ; - NigritIë (spr. t=ts)
n. bet negerland Soedan in Afrika ; nigromânt, m. lat.gr., een zoogenaamde
zwarte-kunstenaar ; - nigromantïe (spr.
lts) f. (waarsch. verbasterd uit bet gr.
nekromantie, door in plaats v. nekrds,
doode, het lat. niger, zwart, te nemen) de
gewaande zwarte kunst ; de tooverj en waarzeggerij door behulp van booze geesten; nigrum, n. het zwarte, de inhoud van
een geschrift.
Nigua, t. sp. (uit de taal van Haïti)
z. v. a. e h i k e (z. aid.).
nihil of nil, lat., niets ; - nihil of nil
(facit) ad rem, lat., dat doet niets tot de
zaak, heeft niets te beduiden ; nil admiréri,.
niets bewonderen of zich over niets verwonderen ; nil desperdndurn, men moet aan
niets wanhopen, niets opgeven ; nihil hu
ik acht, dat niets-rndiamelïupb,
menschetijks mij vreemd is; nihil probat
qui nimurn probat, wie te veel bewijst,
bewijst niets; ex nihgio nihil fit, uit niets
komt, wordt niets; - niliilum album, n.
Chim. wit niets, zinkbioemen, witte lichte
vlokken van zink -oxyde ; nihilum griséum,
ovengalmei, z. v. a. t u t I a ; - nihills-.

mus, n. nw.lat. de nietheid, het niet.zijn;
de leer der vernietiging; - nihilist, m.
een nietsgeloovende ; een nergens toe deugend, onbruikbaar lid der maatschappij,

nieteling; --. nihiliteit, f. de nietigheid,
het volslagen gebrek aan waarde.
Nikarágua -hout, naar de provincie
en stad Nikaragua aan de westkust van
Midden-Amerika) bloedhout, z. v. a. camp èche-h out.
Nike, 1. gr. , de zege, overwinning; Myth.
din der zegepraal bij de Grieken, bij
de go
de Itomeinen Victoria gebeeten; - Nikephöros, mansn. : de zegebrenger ; niketeren, p1. (gr. niketria) overwin
zegefeesten -narsbeloig,zpjn;
Nikodmus en Nikolãus, m. gr. afgek. Nikolaas en Klaas, mansn. letterlijk : volksoverwinnaar, volksbelieerscher;nikolaleten , m. p1. eene kettersche
(gnostische) secte in de tweede eeuw der
cbr. kerk, die onder anderen de gemeenschap der vrouwen en het huwelijk der
priesters toestanden ; ook eene soort van
wederdoopers in de 1 6de eeuw;ook R. Kath.
priesters, die den geestelijken stand verlaten

om te kunnen trouwen.
Nikkel, n. een graauwachtig zilverwit,
sterk blinkend metaal, door C r a n s t it d t
in 175 1 ontdekt. Het is hard, smeedbaar
zoowel koud als warm, laat zich tot dra.
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den trekken en tot bilk pletten, is magnetiscil, en zeer moeijelijk te smelten.
Nikker, m. eig. het zelfde als bet hoogd.
nix, z. n i x e n ; ook de duivel (eng. the old
nick) ; ook eene zwarte papaverbloem, als
onkruid in het koren ; in N. Duitschland
ook de beul (n e k k e r) , omdat deze den
te hangen misdadiger den n e k breekt.
Nikur, m. noord. Myth. de watergod.

nil, z. nihil.

Nil, in Surate : eene som van 100 padans of 100000 millioen ropijen (ongeveer
120 millioen guldens).
Nillas, pl. oostind. en chin. stoffen
van boombast, met zijde gemengd.
Nilométer, m. gr., een nijlmeter, een
paal tot meting der overstroomingen van
den Nijl, de hoofdrivier van Egypte; —
niloskoop, ni. de pijlwaarnemer, nijiwijzer — nijlpaard, n., z. h i p p o p o t am o s ; -- nijireiger, m., z ibis.
Nimbo, ook be pole, maleisch, een
boom op de kust van Malabar, uit welks
olijfachtige vrucht eene olie, oleum (e nimbo,
wordt gemaakt, die men in O.Indie voor
zenuwsterkend houdt.
Nimbus, m. lat. (oorspr. stormwolk,
regenwolk, enz., dan een vrouwevoorhoofdsband) de lichtkrans, straalkring om het hoofd
van de afbeeldingen der heiligen, ook om het
hoofd van sommige keizers op oude munten ; oneig. de luister en glans, die uitstekende personen omgeeft.
Nimetulahieten, m. pi. naam (Ier
leden van eene turksche monnikenorde, zoo
geheeten naar haren stichter.
Nimf, z. nymph.
nimis of nim)um, lat., te veel ; — ne
quid nimis ! sprw.: niets te veel ! alles met
mate ! --- omne ninnium nocet, al te veel
schaadt; al te veel is ongezond; nimia
farrmiliaritas parit contémtum, te groote gemeenzaamheid baart minachting; z. ook
ond. nihil ; — nimiëteit, f (lat. nimietas) het te-veel, de overvloed, overtolligheid
Nimrod of Nemrod, m. een achterkleinzoon van Noach, eerste koning der
Chaldeeen en stichter van Babylon, door
sommigen als Saturnus, door anderen als
Bacchus of Mars beschouwd, ook wel ten
onrechte met Ninus verward. De bijbel
noemt hem een' geweldig' jager; van daar
in 't alg.: een groot liefhebber der jacht, een
jager, jagersbaas.
Ninsing, ninstwortel of ninsiwortel (nw.lat.) (sium ninsi, japan. nindsin,
ninsji) een voortreffelijk chineesch en japansch gewas, dat om zijne geneeskracbt beroemd is en naar den suikerwortel gelikt.
Ninxit, m. in Japan de hoogste geeslelijke na den d a i r o.
Nióbe, f. gr. Myth. de dochter van
Tantalus en Dibne, gemalin van den
thebaanschen koning A ras p h i o n. Trotsch
op het bezit van 7 zonen en 7 dochters,
verhief zij zich boven L a t b n a, die slechts
;

NISUS.
twee kinderen, Apollo en Diana, had;
doch die overmoed kwam haar duur te staan :
al hare kinderen werden door de pijlen van
Lalona's telgen doorboord, en de ongeluk
moeder, stom van-kige,nudrloz
wanhoop en smart, werd in steen ver
standbeelden van Niobe-ander.D
e n h a r e kinderen, thans te Florence,
zijn een meesterstuk der oude beeldhouw
— niobíden, pl. de kinderen van-kunst;
Niobe; -- niobium, n. nw.lat., een
door Rose te Berlijn in den tanlaliet
(z. aid.) nieuw ontdekt metaal.
Niord of Niordhr, ni. noord. Myth.
een der 12 groole scandinavische godheden;
hij is heer van de winden en de rijkdommen der aarde en heeft tot echtgenoote
Skada.
Niou, m. eene siameesche lengtemaat,
4 duim.
omtrent
Nippes, f. p!. fr. (spr. niepp') vrouwetooi, vrouwenopschik, versierselen, modewaren, snuisterijen, kleinoodiën ; — nippeeren (fr. nipper), met modetooi, voorwerpen
van opschik voorzien of uitdossen.
Nis, z. niche.
Nisan, m. (hebr. nisdn, misschien voor
nizán, van Oz, nizzah, bloem) eene lente
eerste van het kerkelijke, de-mand,e
zevende van het burgerlijke jaar der Joden,
overeenkomende met de laatste helft van
maart en de eerste helft van april.
Niseif, nisfie, m. eene kleine goud
rijk
2 gl. ruim. -muntiheoasc
nisi, lat., tenzij, tenware, indien niet, in
zoo verre niet ; een nisi, een maar of indien, eene hindernis, bepaling, beperking.
Nis, andsj i of nisjandi, m. turk.
(van het perz. nisjdn, teeken, brief van
eenen vorst) de geheimschrijver of staats
pisjan iftichar,-secrtaiduln;—
m. (arab. i ftichf'r, roem, eer, V. fachara,
zich beroemen, in roem overtreffen) teeken
des roems of der eer, eereteeken, eene door
Mahmoed II. ingestelde turksche orde.
Nisnagrodski, m. russ. eene soort
van pelterij van zwarte siberische eekhoorn vellen.
Nispie, f. eene turksche goudmunt,
bijna 2 ál.
Nisroch, m. naam van een' assyrischen
god (waarsch. de krijgsgod), van welken de
bijbel spreekt. De v u 1 g a t a noemt hem
Nesroc en bij de zeventig heet bij
Mesorach en Asarach.
Nisus 1), m. lat. (van nati, streven,
zich inspannen) de streefkracht, inspanning,
bet streven, pogen ; nisus formalndi of n.
formativus, de vormdrift ; -- nitymur in vetiturn, sprw.: wij streven gaarne naar 't
verbodene, het verbod prikkelt de begeerte.
Nisus 2), m. gr. Myth., een koning van
Nisa (later Megaera geheeten), toen Minos
een inval in Attica deed. De godspraak
had zijn lot en dat des rijks afhankelijk gemaakt van een zijner hoofdharen, dat pur-
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perkieurig was; doch zijne dochter Scylla,
in liefde oor Minos ontviamd, sneed hem
dat nood'ottig haai af en bracht het haren
geliefde. Ninus werd in eenen sperwer,
Scylla in eenen leeuwerik veranderd.
nitmur in vettum, z. ond. n i s s 1).
Nitrum, n. lat. (van 't gr. nitron, vgl.
natrum), het salpeter, z. aid.; - nitrãten, ii. p1. salpeterzure zouteti ; -- iitrateeren, nw.lat. in salpeterzuur zout
veranderen; -- nitratisch, adj. salpeterzuur ; - nitrifictie (spr, tie=tsie) verandering in salpeter of nitiaat ; nitrïten, n. p1. salpeterigznre zouteui ; - tii.treus, adj. (lat. nitrösus, a, urn) salpeterig,
salpeterhoudend, salpeteraclitig ; -- nitroziteit, f. de salpeteraclitigheid ; -- iitrogenium, n. gr., salpeterstof, z. v. a.
azotum; - nitrométer, rn. werktuig
om de salpeter van den handel te beproeven,
salpetermeter ; - nitruur, 1. salpeterver
binding, verbinding van de stikstof met een
enkelvoudig ligchaam.
Niveau, n. fr. (spr. fliwO; oorspr. liveau,
provenç. livel, nivel, it. livello, van 'I lat.
libella, z. 1 i b e I 1 e 1)) een waterpas, werkLuig om te onderzoeken of een vlak horizontaal of waterreclit is, een richtsnoer,
meetsnoer, nivelleer-werktuig ; au niveau,
de niveau, in gelijke vlakte, op waterpashoogte, gelijk ; - niveleeren (fr. ni
veler) of nivelleeren, waterpas maken,
met het waterpas afmeten ; gelijk maken,
effenen ; Ook beuzelen, lanterfanten ; -- flvellemént, n. (spr. niwell'vndii) of Uivelleering, f. het waterpassen, de gelijkmaling of afmeting naar het waterpas; -niveleur, in. (spr. ni-w'lëür) een waterpasser; gelijkmaker, aanhanger eener volstrekt politieke gelijkheid ; ook een beuzelaar.
Nivétte, f. fr., eene groote, langwer
pige, zoete perziksoort.
Nivose,t. fr. (spr. niwôOz; van 't lat. nix,
genit. nivis, de sneeuw) de sneeuwmaand,
van 21 dec. tot 19 jati., in den nieuwen
kalender der eerste fransche republiek.
nix anhirnonyi, f. lat. Chem. eig. spiesglanssneeuw, zilvergianzige spies lanshloemen, uit poedervormi antimonium -oxyde.
Nixen, p1. van nix, m., nixe, f.
(oudn. nikr, oudd. nlclsus, niches, van nei
besproeijen, begieten) oudn. Myth.-dien,
boosaardige watergeesten of verdichte wezens, die in het water leven en vaak mensdhen tot zich naar beneden trekken.
Nizam of nisam m. de titel van eenen
vorst in het zuidelijk gedeelte van Voormdie, in Golconda, die van Engeland afhankelijk is; de nizam van Dekan; nizam—dsjedid, n. arab. (d. i. nieuwe
orde of inrichting, v. nizarn, schikking, en
dsjedfd, nieuw) het turksche krijgswezen,
zoo als 't het eerst door Selim III. op europeeschen voet is ingericht.
Noach, hebr. (nôach, d. 1. rust, van
noeach, zich neder zetten, rusten) mansn.
-
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naar het verhaal van het 0. T. de uit den
zolldvloe(l alleen met zijn huisgezin geredde patriarch en stamvader van een nieuw
menschengeslacht ; -- noachs—ark, f.
eene arkvorrnige scheipdiersoort in de Middellandsche zee; - noachs —mossel,
noaehs —schelp (chaina gigas), reuzemossel, le rootste onder de bekende mosselsoorten, inz. in O.lndie ; - noachIde,
f. een heldendicht, waarvan het onderwerp
de geschiedenis van Noach i5; - noachIden, ni. p1. INoachs zonen, Scm,
Chain en J a p h e t en hunne nakomelingen.
Noaille, f. Ir. (spr. nodij') kroonpistool, een Ir. louis dor van 21 2 karaat
fijn, geslagen van 17 16--1 7 18.
nobel, of fr. noble (van 't lat. noblis,
e) edel, edelmoedig, grootmoedig; voortreffeI ij k, verheven, waardig, heen ijk, prachtig,
voornaam, beroemd ; ook adellijk, van adelljke geboorte ; - nobele passiën, p1.
iron., liefheblierijen van aanzienlijke lieden,
als het houden van veel honden, paarden,
enz.; het spel, de jacht; -- noble par fratrurn, lat. iron., een paar bekende gasten,
vrolijke snaken, fanieuze drinkebroêrs; noble, nobel, in. eene aangenomene
(gefingeerde) rekenmunt in Engeland
pond sterl. of ongeveer 4 gi. ; -- nobili,
in. p1. it., voorheen de adellijke geslachten
in Venetie, die deel aan de regeering hadden ; - nobiliteit, r. lat. (nobil)tas) edel
heid. beroemdheid ; adel, de adeldom, ridderschap ; - nobility, I. eng., de hooge
adel in Engeland, onderscheiden van gentry; - nobiliteeren (lat. nobilit?ire)
adelen ; - noblesse, I. Ir. de adeldom,
adel, adelstand, adellijke waardigheid, adelHjkheid, ridderschap ; noblesse d'épée, adel
door krijgsverdiensten verworven; n. de robe,
adel door hofdiensten verkregen ; n. de lettre,
adel uit brieven van adeldom voortgevloeid.
Nobody, m. eng. (van no, niet, en
body, ligchaam, persoon) niemand; een onbeduidend persoon.
nocens, m. lat. (van nocPre, benadeelen,
schaden) Jur. ieder, die schaadt of beleedigt.
g

Noceeren, Nosairen, Nosairieten, ook wel Ansarïers, m. p1. eene
secte, of liever een volksstam in het landschap Semniak aan den Libanon, islamietische JNazirrners, die, ofschoon van Al's secte,
zich niet uitsluitend aan eene bepaalde
godsdienst houden, maat zich schikken naar
de eeredienst van hen, onder wie zij zich
bevinden.
Noctambülus, m. nw.lat. (van 't lat.
nox, nacht, genit. noctis, en arnbuldre, wandelen) een nacht- of slaapwandelaar, vgl.
5 0 m n a m P u 1 e ; - nocte partitus, des nachts
hearbeid, vervaardigd, met moeite en zorg
bewerkt ; - noctambulIsrnus, n. en
noctambulictie (spr. tie=tsie) f. bet
nacht- of slaapwandelen ; - noctûrnus,
m. (scil. cuntus ; van 't lat. noctürnus, a,
urn, nachtelijk) een nachtgezang in kloos-
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ters ; — Nocturnínus of Noctu.r-

NOMEN

den hertshoorn den geest, het vluchtig zout
en de olie heeft getrokken ; — noir de terre,
der duisternis, soms ook de naam der ster aardzwart, aardkool, bij het frescoschildevan venus ; — noeturlabium, n. nw.- ren gebruikt.
no5vso, adj. it. (v. noja, verdriet, vgl.
lat., nachtwijzer, een graadboog tot meting
ennui) verdrietig, langwijlig vervelend.
van de hoogte der poolster.
noleggio, z. n o 1 i s.
Nodus,
m. pl. nodi, lat. Med. een
nolens volens, lat. (van nolle, niet willen,
knoop, hard gezwel aan de gewrichten en
en velle, willen) willens of niet willens,
vlechten, enz.; een knobbel, b. v. nodus sykwaad- of goedwillig, gaarne of ongaarne,
philiticus, een venerische knobbel of gegoed- of kwaadschiks, met of tegen zin,
zwel ; -- nodes gordius, z. g o r d i a a n s c h e
vrijwillig of gedwongen ; — noli ene tangre,
knoop ; — nodum in scirpo quaerére, lat.
woordelijk: wil mij niet aanraken, korter:
sprw. eene knodde in eene bies zoeken, d. i.
raak mij niet aan ! mijd mij ! weg van mij l
zwarigheden zoeken of meenee te vinden,
benaming van verscheidene soorten van voelwaar zij niet zijn, onnutte, geheel vergeefsche
planten (z. m i m o s a) en van het gemeene
moeite doen ; nodi articuliires, pl. gewrichtsspringkruid, welks rijpe zaaddoosjes bij de
nobbels; jichtknobbels; — nodulus, m.
eig. een knoopje ; een zakje met geneesminste aanraking openspringen, alsmede
middelen, welker kracht zich in wijn of van de zoogenaamde vliegeknip (dionaea
eene andere vloeistof moet oplossen ; — muscipula); voorts draagt die naam : eene
nodeus, adj. (lat. nodósus, a, um), knoes- vuile, opene kankerachtige zweer in het
tig, knobbelig; ingewikkeld, verward; -- gelaat ; de voetangels ; een verouderd schijnnodoziteiten, f. pl. (van 't later lat. register, de t re m u t a n t of triller aan een
orgel; eene bitse schoone; — noli turbi re
nodosátas, knobbeligheid) knoestige gezwellcn of builen.
circiclos meos! wil mijne kringen niet verNoedels, f. (hoogd. nudeln, fr. nouil- storen ; d. i. werk mijne plannen niet tegen.
Nolis, nolissement, n. fr. (spr.
es) soort van duitsch deeg van meel en
eijeren bereid, dat, door de manier, waarop het
—li-s'mán; oorsp. naulis, enz., ook naulage,.
gesneden wordt, naar v e r i ce 11 i gelijkt.
van 't gr. naulon, vrachtgeld, van na-us,
Noël,
schip) it. nolo en noleggio, n. (spr. --lédzjo
m. fr. (van 't lat. natalis, stil.
dies, d. i. de geboortedag van Chr.) het de huur of bevrachting van een koopvaardijschip, scheepshuur, scheepsvracht, inz.
kersteest ; ook een kerslied, lied op de gein de ital. handelsteden der Middell. zee,
boorte van Christus.
Noma, n. gr. (van noéin, waarnemen, de chertepartij ; — nolizeeren (fr.
denken) het gedachte, de gedachte, inz.
noliser), een schip huren.
Nollbri der, Nollhardsbri der,
eene geestige; poesis, f. de verstandshoogd., Noiharden, in. pl. eene soort
werkzaamheid, het denken.
m. (van het lat. nova, de neNoen,
van barrevoeter-monniken, die niet in een
gende ure van den dag, d. i des namid- klooster leven, maar als ziekenoppassers en
dags ten drie ure ; — noenstonden, doodgravers rondtrekken; graauwe kapumiddaguren, van 11 tot 1 ure — noen- cijner monniken.
maal, middagmaal, enz.
Noma, f. gr. (nun, eig. weide, van
Noëtiánen (spr. t ís), m. pl. leden nérnein, weiden, ook ore zich vreten) Med.
eener secte, gesticht door N o ë t o s, die in
eene om zich vretende, voortknagende zweer,
de 3de eeuw te Epheze of te Smyrna waterkanker; — nomaden, pl. (gr. noleefde; hij noemde zich een' tweeden Mozes rnddes, v. nomás, gerit. nomádos, weidend,.
en erkende in God slechts éénen persoon
rondzwervend) herdervolkcn, rondzwervende
volken, doorgaans ruwe, doch goedhartige
deze secte draagt ook den naam van Monarchísten en Patripassiërs.
en gastvrije menschen ; — nomadie, eene
noëtis,
n. bong. een in Hongarije genomadenhorde ; -- nomáadisch, adj. rond trekkend, omzwervend, zonder vast verblijf;.
liefd gebak uit tarwekorrels, die, nadat zij
in 't water gekiemd hebben, tot een deeg
-- nomadizeeren, als herders of naar
gestooten en met suiker en kruiderijen ge- de wijze der herdervolken rondtrekken, ommengd in eene pan gebakken worden.
zwerven.
adj. fr. (spr. noár; van 't lat. niger)
noir,
Nomantie (spr. t ts) f. barb. -gr., de
zwart ; ook als subst. het zwart, zwartsel ;
naamwaarzeggerij, de kunst om uit de letters
inz. voor: vin noir, een donkerroode wijnvan iemands naam zijn lot te voorspellen.
uit de omstreken van Blois, * die tot het
Nomarch, nomarchie, nomen,
kleuren van andere wijnen wordt gebruikt;
pl. gr., z. nomos 1)
nomen, n., p1. nomina, lat., de raam,.
— noir d'zlllemagne, n. fr. (spr. ---dall'mánj') eig. duitsch zwart, het frankforter- de benaming; nomen et omen (vgl. o m e n)
zwart voor den koperdruk, plaatdrukkers- de naam en zijne beteekenis te gelijk, of de
inkt, uit gebrande wijnmoér bereid; — noir naam met de daad, b. v. Bakker, Mol ede cerf (spr. —sir) eig. bertshoornzwart,
n aar, enz., te gelijk naar naam en bedrijf;
beenzwartsel, beenderzwart, dat gene, wat nomen est omen, de naam is eer€, voorteeken,
er in den retort overblijft, nadat men uit d. i. in den naam ligt vaak een diepe zin;.

nus, m. rom. Myth. de god des nachts,

-

;

NOMOS
nomen fictumi, een valsche naam ; nomen
nescto, afgek. N.N , den naam weet ik niet,
Of: de naam onbekend; nomen tectum, een
bedekte naam ; in nomnine, in naam ; nomine
mandatario, z. m a n d a t a r i u s; -- Gram.
nomen, een naamwoord, waartoe de zelf
naamwoorden of de-standigebjvolk
nomina substantiva e., adjectiva behooren,
z, substantief en adjectief; — nomen
appellativum, m., z. a p p e 11 a t i v u m;—
nomen collectivum of collectief, n. een
verzamelwoord, een naamwoord, waardoor
men een vereenigd aantal van afzonderlijk
bestaande wezens of voorwerpen aanduidt,
zonder de soort te noemen, waartoe ieder
behoort, als bosch, koren, leger, volk,
enz., n. gentile, een volksnaam, b. v. Nederlander; n. materidle, een stofnaam, b. v.
water, steen, ijzer, enz.; n. proprt'um, een
eigennaam, een naam, waardoor afzonderlijke
wezens of voorwerpen van alle overige der
zelfde soort onderscheiden worden, lands-,
plaats -, persoonsnaam, enz.; n. patronyinicum,
de vadernaam ; de van den naam des vaders
afgeleide bijnaam van iemand; in het reken
nomen, een geldpost, schuldpost,-wezn:
schuld; van daar nomina activa, pi. Jur.
uitstaande gelden, vorderingen ; n. inexigibila, oninbare of niet invorderbare schulden ; n. passiva, schulden, schuldposten ; -nomenelátor, m. een naamnoemer, bij
de Romeinen een bediende, die zijnen mees

namen noemde van de personen, die-terd
hij ontmoette ; in de middeleeuwen iemand,
die in naam van zijnen heer gasten ten
disch noodigde ; thans : een naamregister,
naamsopgave van zekere voorwerpen, zon
verdere verklaring ; — nomencla--der
tuur, f. (lat. nomenclatura) de benaming,
de naamlijst, het naamregister, de gezamentlijke regelen, naar welke men in eene wetenschap de vereischte nieuwe namen vormt;
nominaal, adj. (lat. nominátis, e), den
naam betreffende ; volgens den naam, b. v.
nominale definitie, f. eene bloote
naam - of woordverklaring (geene zaakverkiaring ) -- nominale distinctie, f.
de woordonderscheiding — nominale
waarde, d . i. de waarde van geld of staatspapier, zoo als die bij de uitgifte door den
Staat is bepaald, in tegenst. met de r e ë e 1 e
w a a r d e, z. ald . — nominalisten, m.
pl. naamgeloovigen, die scholastieken der
middeleeuwen, welke beweerden, dat de algemeene begrippen der dingen slechts woorden en namen zijn of buiten de menschelijke
voorstelling bestaan, in tegenst. met de
realisten, z. ald . — nominalísmus,
n. de leer der nominalisten ; — noininbtim,
adv. bij name, met name ; — nomineeren (lat. noinindre) noemen, benoemen (ook
den om in e e ren) — nominatus, m. de
benoemde tot een ambt ; — nominativus,
z. casus ; -- nominatie (spr. t = ts) f.
benoeming tot een ambt; het recht tot die
benoeming; de lijst der candidaten naar
;

;

;

;

;
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eene bediening; — nominatio auctóris, Jur.
aangifte van den bedrijver eener daad ; —
nominator, m benoemer, die iemand tot
een ambt moet benoemen of benoemd heeft;
— nominators, pi . (lat. nominatdres)
Jur. personen, die voor eenen onmondige bij
de overheid iemand tot voogd voorstellen
(norinant) en voor dezen moeten instaan.
NOMOS 1), in. gr. (nomós, eig. weideplaats, woonoord, enz., v. némein, weiden)
een landsgebied, district of provincie, inz.
in het oude Egypte, p1. nomen ; — no–
march, m. overheidspersoon, landvoogd,
stadhouder van eenen nomos, gouverneur
eener provincie; — nomarchie, f. de
landvoogdij.

Nomos 2) , m. gr. (nómos, eig. het toebedeelde, v. némein, verdeelen, toedeelen;
beheeren, besturen) gebruik, gewoonte, wet,
verordening; formulier; Muz. de wijze, de
soort van toon, melodie ; een lied, een deun
hier nomisch, adj. dichtmatig,-tje;van
melodisch ; — nomomidáktes of nomodidákt, m. een wetgeleerde, leeraar
der wetten ; — nomograaph , m. een
vetschrijver, verzamelaar der wetten ; —
nomographie, f. de wetschrijvin^, schriftelijke wetgeving; — nomokánon,m. ver
stads- en kerk wetten, het in de-zamelingv
gr. Kerk geldende handboek van het kerkrecht,
door Photius omstreeks 883 ; — nomokrátie (spr.

t— ts) f. of

nomokrátische

regeering,, vetheerschappij, eene zoodanige wetgeving, waarbij de wet heerscht,
gelijk bij de oude Israélieten ; — nomologie, f . de wetgevingskunde, de leer der
wetgeving ; -- nomomáchen, m. pl.
vetbestormers, tegenstrevers, ruwe bestrijders van de wet, de staatsregeling, enz.; —
nomomachie, f. de wetbestrijding; —
nomoph:rlax, m. een wetbewaarder,
een waker voor het in-stand- blijven en de
naleving der wetten ; — nomoteletiek,
f. eig. de leer der wetvervulling, kerketucht;
— nomotheet, m. een wetgever ; —
nomothetika, f . de wetgeving, het recht
der landsregeering om wetten te geven ; ook
de wetgevingskunst — nomothétiseh,
adj. bet geen de wetgeving betreft ; — nomothezie,f . de wetgeving; de gegevene wet.
Nompareille, z. nonpareille.
non, lat., fr. non (spr. non) niet, neen.
Non, f. (oudhoogd. nunna, later lat.
en gr. nonna, d. i. eig. moeder, volgens Erasmus een egypt. woord ; waarsch. v. 't egypt.kopt. none, nanoe, goed, schoon, d. i. kuisch;
volgens Bilderdijk verbasterd van 't gr. snónos, alleen) eene kloosterjuffer, eene koor-,
ordes- of kloostervrouw ; ook eene gesnedene
big (door Adelung in deze beteekenis afgeleid van n ij d e n, nu snijden) ; nog: een
gedraaide arm aan een spinnewiel.
;

Nona, z. none.
Non– acceptatie, f. (vgl. accept at i e) Kmt. niet-aanneming, weigering der
aanneming, der betaling van een' wissel.
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Nonactiviteit, f. (fr. nonactivité) Mii.
de toestand van eenen officier, die voor het
tegenwoordige niet in werkelijke dienst is
en die verminderde (3) soldij trekt.
nonagenarius, m. lat. (van nonaginta,
negentig) een negentigjarige, negentiger; —
nonagium, n. mid.lat. (van 't lat. nonus,
a, um, de of het negende) een negende deel,
het negende deel eener nalatenschap, dat
de geestelijken in de middeleeuwen ten behoeve van vrome stichtingen voor zich eischten ; -- nonagoon, m. lat.-gr., een negenhoek; — nonandria, n. pl. lat.-gr.,
eig. negenmannigen, de negenhelmige planten, met 9 meeldraden bij de mannelijke
bloesems, de Ode klasse bij Linnaeus, beter
gr. e n n e a n d r i a; — nonandriseh,
adj. negenhelmig — nonanteeren, fr.
(nonanter, van nonante, negentig) in 't piquet-spel: 90 punten maken; ook 90 jaar
oud worden ; — nonarite, f. pl. ontuchtige vrouwen te Rome, die niet voor het
negende uur hare huizen openen of zich
vertoonen mochten, om niet de lusten der
leerende jeugd te prikkelen.
non avenu, z. ond. avenant.
Nom batte, in. ; i., eene soort van gemeen fransch lijnwaad, inz. uit Laval, dat
voornamelijk naar Spanje en Portugal wordt
uitgevoerd.
non bis in idem, lat. niet tweemaal in
het zelfde, d. i. men kan niet tweemaal juist
in den zelfden toestand komen, eene leerstelling van den gr. wijsgeer Heraklitus;
Jur. niet tweemaal over het zelfde, eene
stelling, volgens welke een beschuldigde,
die wegéns een feit heeft te recht gestaan,
niet meer wegens dat zelfde feit kan ver
-volgd
worden.
nonchalant, ad:. fr. (spr. nonsjalán;
van 't verouderde chaloir, it. calére, zich
om iets bekommeren, ergens om geven) nalatig, zuimachtig, onachtzaam ; — nonchalance, f. (spr. — láns') de nalatigheid,
onachtzaamheid, de verwaarloozing van bet
geen de goede toon der wereld vereischt.
Nonconductor, m. nw.lat. Phys.,
een niet-geleider (vgl. conductor).
Noneonformísten, m. pl. naam, dien
de bisschoppelijke kerk in Engeland aan de
protestantsche D is s e n t e r s, niet uitsluiting
van Gereformeerden en Lutherschen geeft.
non cuivis contingit adire Corínthum, lat.
sprw.: het gelukt niet iedereen naar Korinthe te gaan, d. i. niet iedereen heeft fortuin.
None, f. (van 't lat. nonus, a, um, de
of het negende) Muz. de 9de toon van den
grondtoon ; in de kloosters (nona scil. hora)
de noen, het negende uur des dags, 3 ure
des namiddags, het 5de der kanonische horen (z. horae canonicae); ook het gezang
op dit uur ; — nonétto, m. it., een muziekstuk voor 9 stemmen ; -- nonen, pl.
lat. (nonae; zoo geheeten, omdat zij steeds
de negende dag vóór den idus waren, dezen
daarbij gerekend) in den oud-rom. kalender
;
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de tide dag in alle maanden, behalve in
maart, mei, julij en october, in welke het
de 7de was.
Nonens of non-ens, n. nw.lat. een onding, niets, een ding, dat niet bestaat en
niet bestaan kan; — nonentiteit, f.
barb. -lat., het niet-daar zijn, niet-zijn.
Nonétto, z. ond. none.
Nonexisténtie (spr. tie=tsie) f. nw.
lat. (vgl. e x i s t e e re n) het niet aanwezig
zijn, het niet - bestaan, niet-zijn.
non ex quovis ligno fit Mercurius, lat.
sprw.: niet uit elk blok hout laat zich een
Mercurius houwen, d. i. niet ieder kan een
geleerde worden.
Nonidi, z. ond. decade.
Nonintervéntie, f. nw.lat. (vgl. in
t e r v e n t i e) de niet-tusschenkomst, het
niet-tusschenbeiden treden bij twistende partijen ; — noninterventíonís t, m. de
aanhanger van het stelsel der niet-tusschenkomst.
Nonius, m., ook Vernier (spr. wernjé)
genoemd, de graadverdeeler, een hulpwerk
om de graden van den boog in zeer-tuig
kleine deelen te verdeelen, welks uitvinder
P. Vernier (1631) en niet P. Nonius
of Nunez (gent. 15 7 7) is, ofschoon het
doorgaans naar dezen laatsten wordt benoemd, omdat Vernier het werktuig naar
de aanwijzingen van Nunez in diens wis
schriften zou vervaardigd hebben. -kundige
Non jurors, pl. eng. (spr. — dzjoerurs) niet-zweerders, eedweigeraars, de engelsche Jacobieten, die den eed aan het
nieuwe koningsgeslacht weigerden.
non liquet, of afgek. N. L., z. liquet.
non molto, z. molto; — non multa, sed,
multum, z. ond. multus.
Nonnaat, m. (fr. nonnat, v. 't lat.
non, niet, en natus, geboren) nw.lat. een
door de keizersnede geborene ; ook een
kleine witvisch.
Nonnaturalia, n. p1. nw.lat , niet
natuurlijke dingen.
non numeránda, sed vonderánda (sant)
argurnénta, lat. men moet de gronden of bewijzen niet tellen, maar wegen; niet op het
getal, maar op het gewicht der bewijsredenen komt het aan.
Nonobstantie (spr. tie tsie) f. nw.
lat. (v. 't lat. obstant)a, het tegenstaan ; vgl.
o b s t e e r e n) Jur. de oorkonde of acte van
herstelling.
Nonodecimaal, n. nw lat., het negenzijdig prisma met een negenvlakkig en
een eenvlakkig einde.
non omne licitum honéstum, lat., niet alles,
wat geoorloofd is, is betamelijk, welvoege lijk, braaf, enz.; non omnia puss cm,us omnes,
wij kunnen niet allen alles, wij zijn niet
allen in alles even bekwaam, de eene heeft
deze, de andere gene bekwaamheid; non
omnibus dormio, ik zwijg niet op alles, ik
zal eindelijk ook eens spreken; non oornis
rnoriar, ik zal niet geheel sterven.
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dadige aantasting van iemands verstande
n. nw.lat., het ne
vermogens, de misdaad aan bet ziele -lijke
prisma met een viervlakkig en een-genzijd
een ander gepleegd ; — nooge--levna
drievlakkig einde.
Nonpareille, f. fr. (spr. non-parélj' ; nie, f. de kennis of de leer van de voort
ontstaan der begrippen ; —-brengiofht
van parel!, pareille, gelijk, overeenkomstig,
noologie, f. de leer var, de zuivere ver
it. parecchio, verkiw. van 't lat. par, gelijk,
; — noologíst, m. een-standbegrip
mid.lat. pariculus) zonder wederga, onvergeaanhanger van die leer; — noosterë sis,
lijkelijk, wat zijns gelijke niet heeft, naam van
f. Med. de onttrekking van het verstand of
verscheidene dingen, die in hunne soort uit
liet bewustzijn door verdoovende middelen.
soort van smal zijden-munte,b.v
Noordkaper, m. (zoo geheeten, omlint, stroolint; eene soort van kamelot, ook
dat hij bij de Noordkaap, Europa's noordelamparillas genaamd; kleine suikerkorlijkste voorgebergte, Ieeft) de ijsviscb, ijs
rels; ook eene kleine soort van drukletter
ook d o l p o ij n; — noordpool,-walvisch;
(z. ald.); — groot nonpareille, de
z. pool.
grootste soort van drukletters.
Noormannen, p1., d. i. Noordma nnon-plus-ultra of nec-plus-ultra, lat., niet
n e n, de germaansche bewoners van Noor
verder ! niet daarboven ! het non–plusZweden en bet scandinavisch schier--wegn,
ultra, het onovertreffelijke, uiterste, hoogeiland in de middeleeuwen, vermaard door
ste , beroemdste, enz. in zijne soort, bet
hunne groote zeetochten en stoute onder
toppunt, de kroon, het laatste of uiterste
-nemig.
deel eener zaak, dat niet kan of mag overNop, f. nederl . (verwant met knoop,
schreden worden.
knobbel, enz.) de lakenvlok, bet wol
non procedátur, z. ond. procedeeren.
ook de mazen van het fluweel-knopje; Nonproficiént, m. nw.lat. wie geene
weefsel, die, na opgesneden te zijn, het haar
vorderingen maakt.
van het fluweel voortbrengen ; — nopnon qua itur, sed qua eündem est, lat.,
pen, het laken van zijne kleine verheven niet waarheen men gaat, maar waarheen
beden of noppen zuiveren, het welk onder
men moet gaan, d. i. niet op den gemeenen,
anderen door de nopmachine der gebrs.
maar op den rechten weg moet men gaan;
Westermann geschiedt.
non quam diu, sed quarn bene vixéris, refer!,
Nopal (mexicaan sch n o p a 11 i), z. v. a.
bet komt er niet op aan hoe lang, maar
opuntie (z. ald.).
hoe braaf men geleefd heeft; non quis, sed
Norbertijnen of Norbertílers, m.
quid, niet wie, maar wat; non scholae, sed
pl. eene monnikenorde, door St. Norbert omvitae discendum est, niet enkel voor de school,
streek-s 10 9 2 gesticht; zij worden ook P r aemaar voor het leven moet men leeren.
Nonsens, m. nw.lat. (non-sensus, van monstratenser- monniken geheeten.
Norium, n. een door Spanberg in
sensus, de zin ; fr. nonsens, eng. nonsense)
onzin, dom gesnap, louter onverstand, hooghet zweedsche zirkoon (z. ald.) nieuw
ontdekt metaal.
dravende woorden zonder zin ; — nonsensical, adj. (eng. nonsensical), niets
Nork, m. hoogel., Min. eene soort van
leisteen of schiefer, die ijzersteen bevat.
zeggend onverstaanbaar, onzinnig (gelijk het
woord zelf, wat zijn' vorm betreft).
Norki, pl. russ. (vgl. nórnik, een jonge
non si male nitnc, et olim sic exit, lat.,
vos, die nog in 't hol of leger, nora, ver
bet zal niet altijd zoo slecht gaan als nu.
nóska, blijft, en nórka, een kleine visch--kiw.
Nonsunt, in. nw.lat., een ontmande, otter) het pelswerk van jonge vossen.
een castraat.
Norm, 'norma, f. lat. (norma) eig.
non tanto, z. ond. tanturn; — non troppo
maatstok, rij, winkelhaak ; de regel, het
z. troppo.
richtsnoer, voorschrift, voorbeeld ; bij boek
nonum premi tur in annum, lat. (vgl.
verkorte titel van een boek-drukes:
none) het (geschrift, opstel, boek) worde
aan den voet der eerste bladzijde van ieder
vel; ad normara, naar het voorschrift, liet
tot aan het 9de jaar of negen jaren lang
bewaard; men baaste zich niet met het
richtsnoer of den voorgeschreven' regel ; —
openbaar naken of in liet licht geven van
normaal, adj. (lat. norrni lis, e), vooreen geschrift.
schriftmatig, naar den regel, voorbeeldig;
non -usus, m. nw.lat. (vgl. usus) Jur. het
Geom. rechthoekig, te lood ; — normale,
f. (lat. linea norindiis) hoogere Math. de loodniet - gebruik van een recht.
Nonvaleur, f. fr. ( vgl. v a 1 e u r) de lijn, de lijn, die in het raakpunt op de tangens opgericht en tot aan de lijn der a bonwaarde, het te-kort-komend bedrag; de
onzekere achterstand van pachten, renten,
s c i s s e n verlengd wordt ;— normaal –
enz., oninvorderbare schuld wegens het onboeken, pl. symbolische boeken, die boevermogen des schuldenaars; oninbare post
ken, waarin de geloofsartikelen eener geop het belastingsregister.
zindheid zijn vervat; — normaal –idee,
non volat in buccas assa columba tuas, lat.
n. het eigen denkbeeld, algemeen richtsnoer,
er vliegt u geene gebraden duif in den mond.
naar het welk men een zinnelijk voorwerp
Noochirie, f. gr. (spr. no-o—; van beoordeelt, inz. wat den vorm of de uit
nóos, verstand, en cheir, hand) de geweldbetreft ; — normaal jaar, n.-druking
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Nossa, f. noord. Myth. de godin der
het regeljaar, modéljaar; bet jaar 1624,
dewijl bij den westphaalschen vrede (1648)
bevalligheid, schoonheid, voortreffelijkhoid
werd vastgesteld, dat die godsdienst. welke
van daar nossen, pl. kostbare kleinoodiën.
Nosten, pl. gr. (nóstoi, van den sing.
in den aanvang van dat jaar de heerscbende
was, bet ook blijven zoude; —normaal– nóstos, m. terugkeer, huiswaartsche gang)
recht, n. bet natuurrecht, recht der rede; terug reizen, grieksche epische dichtstukken,
— normaal–school, f. modelschool, die den terugkeer van de griekscbe belden
zulk Gene, welker inrichting anderen ten van Troje verhaalden, gelijk de 0dyssea ;
voorbeeld en richtsnoer moet strekken ; -- -- nostalgie en nostomanie, f. gr.
aormaliteit, f. nw.lat. regelmatige, met het heimwee, liet zwaarmoedig verlangen
het voorschrift overeenstemmende gesteld - naar het vaderland, naar buis , — nostalgisch, adj. het heimwee betreffende
heid, b. V. de volkomene gezondheidstoestand, ligchaamsbouw, enz. ; — normee- of daaruit voortkomende.
Nostoch of nostok, m. fr. (tremella
ren, later lat. (normacre). eig. naar den
maatstaf regelen ; ordenen , voorschrijven , nostoc), aardgelei, aardbloem, eene zonderregelen --- normatief, adj. nw.lat. tot linge plant van 't wiergeslacht, die naar
eene vliezige, bruingroene, kleverige gelei
regel of richtsnoer dienende.
Nornen, pl. (oudn. norn, p1. nornir) gelijkt, in drogen toestand niet licht opgeMyth. de drie godinnen van den tijd en het merkt wordt, maar na zwaren regen op
weiden en zandwegen snel opgroeit ; zij
noodlot. Zij heeten : U r d h r, d. i. het verkreeg van de alchimisten de zonderlinge
ledene, V e r d h a n d i, het tegenwoordige, en
namen van maanspog, sterrespeeksel, luchtS k u 1 d, het toekomstige.
schuim, hemelbloem.
nos, lat. wij , soms ook ik, b. v. Nos.....
Nostraat, m. lat. (postras, pl. nostrates,
Dei gratia, wij.... bij de gratie Gods, enz.
Nosairen, Nosairieten, z. n o ce e- van nosier, nostra, nostrum, ons, enz.) een
der onzen, van onze lieden, van ons volk,
ren.
een landsman, tijdgenoot; -- nostrifinosce te ipsum,, lat. ken u celven, leer
ceeren, nw.lat. tot den onze maken ; ook
u zelven kennen ; — noseíbel, adj. nw.
inheemsch maken, het burgerrecht geven ;
lat. wat gekend of geleerd kan worden.
Noselie, f. gr. (noséleia, van nósos, f. — nostrific tie (spr. tie=tsie) f. de
ziekte) Med. ziekelijkheid ; ook ziekenver- verleening van het burgerrecht, het burpleging en artsenij ; — nosodoehium, germaken.
Nota of noot, f. lat. (nó(a, pl. notae)
een ziekenhuis; -- nosogenie of nosogonie, f. het ontstaan der ziekte, de een teeken, kenteeken, herinneringsteeken,
ziektevoortbrenging; — nosogeogra- merkteeken; eene schriftelijke aanwijzing, opphie, f. afbeelding van de geographische of merking, aanmerking ter verklaring of opklimatische uitbreiding der ziekten; — no- heldering eener plaats; Kmt. korte rekening,
sographie, f. de ziektebeschrijving; — koopopgave van ontvangene waren; een benosograaph, m. een ziektébeschrijver ; wijs van gelden, een briefje, b. v. bank-- nosokomle, f. de krankenverzorging, noot ; een gezantschappelijk (diplomatisch)
ziekenverpleging: — nosokomium, n. schrijven, een bericht, eene verklaring of
een ziekenhuis, hospitaal, ook n o s o d o- dgl. bevattende ; Muz. een toonteeken, ook
c h i u m geheeten ;— nosokoom, no- de toon zelf; — nota buona, it. goede noot,
en nota cattiva, slechte noot, waarvan de
sokomíst, m. een ziekenoppasser, krankenverpleger; — nosoloog, m., z. v. a. eerste op het goede, de tweede op het slechte
maatdeel valt; nota caracteristica, de noot,
patholoog, z. ald. ;— nosologie, f., z.
die den dur- of moltoon van een stuk aan v. a. pathologie; -- nosolbgisch,
wijst; — nota cambidta, Kmt. wisselbriefje,
adj. z. v. a. pathologisch; — nosonomïe, f. de leer der ziektewetten ; — orderbriefje ; bij de oude Romeinen was n ot a
nosopoëtiseh, adj. ziekmakend, schade- ook eene afzonderlijke letter in een geheim schrift, een teeken op wijnflesschen ter aan lijk ; — nosotrophïe , f. de ziekte duiding van het jaar en de soort ; van daar
voeding.
nos poma natdmus, lat. sprw.: wij ap- e e n w ij n t j e primae of optimae notae, een
wijn van de beste soort, kabinetwijn, in tepelen zwemmen, uitdrukking, die wordt toegenst. met vulgdris notae, gewone wijn, ta gepast op hen, die, ofschoon weinig of niets
felwijn; interioris notae, van voortreffelijke
beteekenende, eene hooge borst zetten, zich
hoedanigheid, van de beste soort (oorspr.
de verdiensten, den rang, enz. van anderen
bij Horatius van den wijn gebruikt) ; —
als toeëigenen, enz. ; — nos Polóni non
curl mus quantitdtem syllabdrum, wij Polen iets ad notam nemen, er op letten, het
voor gezegd houden, het achter 't oor kno bekreunen ons niet om de maat der letpen ; cum notis, met aanmerkingen ; cum
tergrepen, iron. van ben, die de latijnsche
woorden uitspreken zonder op de lengte of nótis variorum, met aanmerkingen van verschillende (geleerden) ; — nog beteekent
kortheid der lettergrepen acht te slaan.
Noss, m. (naes, nos, n e 55), in som- nota: een teeken, dat de eens ontloopen
slaven te Rome aan bet hoofd kregen ; van
mige noordsche talen z. v. a. landspits, kaap;
daar schandvlek, vlek ; nota genetïva of n.
voorgebergte ; ook neus.
;
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matérna, Med. Gene moedervlek ; --- no-

tenbalk , m. de 5 lijnen voor de noten,
de toonladder.
nota bene, notabel , enz. z. ond. n oteeren.

Notalgie, f. gr. (van netos, rug) de
ruggepijn.

Notarius, lat., of afgek. notaris,
m. oorspr. een snelschrijver bij de Romeinen,
die met verkortingen of teekens (notae)
schreef; dan in 't alg. een schrijver; thans
inz. een door de regeering aangesteld en
beëedigd persoon, die het recht heeft, zekere gerechtelijke handelingen (testamenten,
volmachten, schuldbekentenissen, protesten,
inventarissen, enz.) in tegenwoordigheid van
getuigen te voltrekken en daarvan eene geloofwaardige oorkonde, n o t a r i ë e I e acte
op te maken ; notaries publicus caesaréus

juratus imm:atriculátus, of afgek. not. pub!.
caes. jur. imm. een keizerlijk, opentlijk beeedigd en ter rolle ingeschreven acte -schrijver ; -- notariaat, n. nw.lat. (notariiitus) het ambt van eersen notaris.
noteeren, lat. (notdre) merken, aan
opmerken, opteckenen, aanschrijven,-merkn,
boeken ; nota bene, afgek. NB., let wel
merk op !! geef acht. ! een notabéne, een
teeken, eene herinnering, waarschuwing ;
met een notabene teekenen, met een
kenteeken voorzien ; oneig . met eene oorvijg ,
muilpeer, enz. kenmerken; notétur nomen,
afgek. N N., men lette op den naam ! --notánduin, het geen op te merken is ; quad
bene of opt^mne notandum, waarop wél moet
gelet worden ; — notabel (lat. notabili s,
e), merkwaardig, gewichtig, aanzienlijk, voorna m ; -- notabiliteit, f. nw.lat. de
aanzienlijkheid; — pl . notabiliteiten
of notabelen (fr. notables), de aanzienlijkste, voornaamste burgers van den Staat,
het enger comité of surrogaat der rijks
Frankrijk ; -- n0--stendibvorm.
t^ten, p1. (lat. notdta) opmerkingen, aan
notitie (spr. tie=tsie),-teknig;
of noteering, f. het opteekenen, aan
-schrijven,
boeken.
Nothus, m. gr. (nóthos) een onechte,
natuurlijke, buiten huwelijk verwekte zoon,
bastaard; — nothia, f. pl. Jur. erfdeel
van natuurlijke -of onechte kinderen.
Notie (spr. t ts) f. lat. (notio) een
begrip, verstandsbegrip, het denkbeeld eener
zaak, door het verstand alleen verkregen.
Notiet, n. eene soort van graniet.
notificeeren, lat. (noti fiedre, v. notus,
bekend, en ficbre voor facére, maken ; vgl.
notitie) kond doen, bekend maken, aan
melden, naricht geven, berichten,-kondige,
ter kennis brengen, inz. gerechtelijk, met
inachtneming van zekere vormen; — no-

tificatie (spr. tie tsie) f. (mid.lat. notificatio), ook het noti$eetur, lat. de bekendmaking, mededeeling van een naricht,
aankondiging, melding, aanduiding.

Notiologie, notiológisch (spr.

ti
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gr (van nOítios, a, on, vochtig), z.
V. a. hygrologie, enz.; — notiométer, z. hygrometer.
Notist, m. nw.lat. een notenschrijver,
b. v. bij eene opera.
Notitie (spr. —titsie) f. lat. (notitta,
v. notus, bekend, partic. v. noscere, kennen)
kennis, wetenschap, kunde; aanteekening;
opgaaf, naricht, korte welding of beschrijving; notitie van iets nemen, zich
iets aantrekken, zich ergens aan gelegen
laten zijn, het zijner kennisneming, opmerking, enz. waardig keuren ; — notitie— tsi)

.

boek, aanteekenboek.
notórisch, notoor, adj. lat. (notorius, a, um, eig. aanduidend, kenbaar makend, v. notor, kenner, en dit v. noscére,
kennen) algemeen bekend, openbaar, wereldkundig — notoriëteit, f. nw.lat. (fr.
notoriété) bekendheid, openbaarheid, wereld
acte van notorieteit, eene-kundighe;
wettelijk opgemaakte verklaring omtrent de
bekendheid der comparanten met den staat
van eersen persoon of eene hem betreffen .
de zaak ter vervanging van de eigentlijke
acte, die niet kan geleverd worden.
;

Notre Dame, f. fr . Onze-Lieve - Vrouw,
benaming der maagd !Maria bij de Katholieken ; ook de naam der groote kathedraal kerk te Parijs : Onze–Lieve–Vrouwe–kerk,
Maria -kerk.

Nottórno, notti trno en notturníno, n. it. (spr. u —oe ; van het lat. nocturnus, a, urn, nachtelijk, v. nox, genit.
noctis, nacht) nachtmuziek, nachtgezang.
Notulen, f. pl. lat. (notu'lae, verkl w .
van nota) kleine aanmerkingen , aanteekeningen, rekeningen; schriftelijk verslag van
het gene er in eene vergadering behandeld
is ; --- het boek, waarin

achtereenvolgend de handelingen van een
vergaderend ligchaam worden ingeschreven.

Notes, m. lat. (gr. nótos) de zuiden -

wind, of naauwkeuriger: zuidwestenwind,
ook elke onstuimige wind.

Nouet, n.

fr.

(spr. floe-é ; v. nouer,

knopen, = lat. noddre, v. nodus, knoop)
een zakje, kruidenzakje, pop; zuigdotje.
Nougat, m. fr. (spr . noega; v. 't lat.
flux, genit. nucis, noot, omdat men in stede
van amandelen voorheen noten nam) amandelkoek, bard suikergebak met amandelen.
Nouménon, n. gr. (van noïn, in den
geest waarnemen, denken) een verstandswezen, bovenzinnelijk voorwerp, iets, dat
bloot gedacht wordt, niet onder 't bereik
der zinnen valt, b. v. God, geest, enz. ; in
tegensi. met ph a e n o m een.
Nourrice, f. fr. (spr. noerriés'; van 't
lat. nutrix, van nutrire, fr. nourrir, voeden) eene voedster, min, minnemoeder; —
nourrisson, m. (spr. noeri-són) een minnekind, voedsterkind, zoogkind — nour riture, f. (spr. noerituur') voedsel, voeding, onderhoud.
Nouveauté, f. fr. (spr. noewoté ; v.
;
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nouveau, lat. novus, nieuw) nieuwheid ; iets
nieuws en vreemds; p1. nouveautés,
nieuwigheden; Kmt. versche waren, modevoorwerpen ; bij boekhandelaars : pas uitgekomen boeken ; -- nouvelle, f. (v. 't lat.
novéllus, verklw. v. novus, nieuw), pl. nou –
vellen , nieuwstijdingen, nieuw bericht,
nieuws; ook z. v. a. novellen, z. ald.; —
nouvellist, m. liefhebber en verspreider
van nieuwigheden, nieuwtjeskramer; ook
dagbladschrijver.
Nova, novale, enz., z. ond. novus.
Novatiánen (spr. t= ts) ni. pl. aanhangers van den roomschen bisschop No v a t i hn u s, die beweerde, dat de afvalligen van het
christendom niet weder mochten opgenomen
worden, zelfs dan niet, wanneer zij boetvaardig terug keerden (van de 3de tot in de
Ode eeuw).
Novatie, novator, enz. ; — novelle, novellist, enz., z. ond. novus.
November, m. lat. (van noveen, negen)
de slachtmaand, vroeger windmaand geheeten, de i lde maand des jaars (oorspr. de
fde volgens den oud-romeinschen kalender);-novena, f. it. negendaagsche godsdienst
— novenaria, n. pl. (v. 't-oefnig;
lat. novenarius, uit negen bestaande) negen
rouw en gebeden, zielmissen ; —-dagsche
novendiáles of novendiáles feriae, pl.
negendaagsche feesten in het oude Rome,
met rechtsstilstand gepaard ; — novenÓte of novemóle, it. Muz. negen samengetrokken noten, die eig. uit drie ver
triolen bestaan, en in den tijd-bonde
van zes of ook van acht van de zelfde waarde
worden uitgevoerd ; — novensiles dii,
m. pl. eig. nieuw ingesprongen goden, de
door Tatius te Rome ingevoerde sabijnsche
godheden.
novus, a, um, lat. nieuw ; — novus,
m. een nieuweling; homo novus, eig. een
nieuw man , in 't oude Rome : de eerste in
eene familie, die tot eene hoogere staatsbediening geraakte ; ook iron. een in 't nieuw
gekleed persoon; -- novum, n. iets
nieuws; Jur. eene omstandigheid, die na
reeds gesloten rechtshandel tot eene nieuwe
rechtszaak aanleiding geeft; -- nova, pi.
nieuwe dingen, nieuwigheden; vgl. nov i
i te n; res novae, nieuwigheden ; dema--te
gogische woelingen ; de nova, op nieuw, van
voren af; — novum testamentum, of afgek.
N. T., het nieuwe Testament, de schriften
van bet nieuwe Verbond; novae fundatiónis,
van nieuwe stichting; — novissimae, zeer
onlangs, pas geleden ; -- nov – antiek,
nw.lat. nieuw-oud — novantieken, pl.
nieuwe oudheden, nieuwe zaken met een
antiek voorkomen; — novale, ii. lat., of
novaalland, nieuw ontgonnen land; —
novale tienden, de tienden, van zulke
nieuw ontgonnen gronden ; — novatie
(spr. t =ts) f. (lat. novatio, v. novure, vernieuwen) vernieuwing; Jur. de opheffing
eener tot dus verre bestaande schuld of
;

NUANCE.
verbintenis door het stellen van eene nieuwe
in hare plaats; — novãtor, m. een ver
hij die nieuwigheden invoert, inz.-nieuwr,
in het godsdienstige; soms ook de naam der
s y n k r e t i s t e n;— novelle, f. (it. novella, van 't lat. novéllus, verklw. v. novus,
nieuw), pl. novellen, z. v. a. het fr.
n o u v e l l e n, nieuwigheden, tijdingen, nieuwe berichten, nieuws ; naam der kleinere
historieverdichtingen en verhalen, kleine romans, waarvan de stof aan den tegenwoordigen tijd is ontleend ; Jur. de nieuwe ver
wetten van Justinianus, na de-ordenigf
openbaarmaking van den tweeden codex,
een deel van het corpus juris — novel–
lette, f. it. (novellétla) een vrolijk vertelsel, verhaaltje, sprookje; — novellfst,
m. (it. novellísta) een schrijver van novellen,
van kleine verhalen in prozaïschen vorm;
een liefhebber en verspreider van nieuwigheden, z. n o u v e 11 i s t;— novellístisch,
adj. nieuw; in den vorm eener novelle; —
novicius, lat. of novitius (spr. t=ts),
m., fr. novice, een nieuweling, beginner,
nieuw aangenomene, proefleerling; een proef
i. die nog geene gelofte heeft-klostering,d.
gedaan ; — noviciaat, n. nw.lat. het
proefjaar, de proeftijd, de leerlingsstaat in
kloosters; het nieuwelingschap in eene wetenschap of kunst; - novilunium, n.
nw.lat. de nieuwe maan; - noviteit, f.
lat. (nov)tas) nieuwheid, het nieuwe, iets
nieuws en vreemds; — pl. noviteiten,
ook nova, fr., nouveautés, z. ald.
Nox, f. lat. (genit. noctis) de nacht; Myth.
de 'nachtgodin, gr. N y x, eene dochter van
Chaos, de gade van Erebus.
nova, f. lat. (v. nocére, schaden) schade,
schuld, misdaad; inz. Jur. schade of beschadiging en van daar verlies aan vermogen door een voor zich zelven in rechten
niet verantwoordelijk wezen, b. v. een dier,
een' slaaf; noxae dato, de overlating der
zaak, door welke de schade veroorzaakt is,
in de plaats van schadevergoeding
Noyade, f. fr. (spr. noajáád'; v. noyer,
verdrinken, provenc. negar, en dit v. 't lat.
necáre, dooden, mid.lat. verdrinken) de verdrinking in liet water bij wijze van terecht
tijdens de fr revolutie, waarbij men-steling,
de ongelukkige slachtoffers • in eene schuit
plaatste, die men door het openen eener
klep deed zinken.
Noyales, noyalles, f. pl. fr. dik en
sterk linnen, inz. tot zeildoek, zoo geheeten
naar de fransche stad N o y a l e.
Nozrim, pl. joodscb, z. v. a. Na z a r e n e r (z. ald.).
Nuance, f. fr. (spr. nuáns' ; eig. omwolking, tempering van het licht; van nue
lat. nubes, wolk) de schaduwing, scha duwverdeeling, trapswijze toe- of afneming,
kleurmenging, kleurspeling, onmerkbare overgang, ineensmelting, tint, schakeering, het
fijne onderscheid eener hoofdkleur ten opzichte van het heldere en donkere; — nu;
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anceeren (fr. nuancer), schaduwen, ineensmelten, schakeeren, trapswijze, allengs
of onmerkbaar doen overgaan, doen toe- of
afnemen ; — genuanceerd, adj. geschakeerd , geschaduwd, ineengesmolten, gemengeld, enz.; -- nuanceering, f. de trapswijze toe- of afneming, schaduwverdeeling,
ineensmelting.
nubecula, f. lat. (een wolkje, verkiw. v.
nubes, wolk), z. V. a. n e p h e 1 i o n (z. ald.).
nubiel, adj. lat. (nubïhs, van nubcre,
trouwen) huwbaar, manbaar, in staat om
te huwen (van meisjes); -- nubiliteit,
f. nw.lat. de manbaarheid, huwbaarheid, geschiktheid tot het huwelijk.
nubileeren, lat. (n-ubiláre, v. nubilum,
wolk, v. nubes, wolk) wolkig maken, omwolken; -- nubileus, adj. (later lat.
nubilosus) wolkig, betrokken.
nuces, pl. van nux, z. ald
Nucleus, m. lat. (voor nuculeus, v.
nux, noot) de kern of pit eener vrucht;
nucléi persicórum, perzikpitten (bij drogisten); nuclei pins, pijnboompitten ; — nucleolíthen, in. pl. lat.-gr. kernsteenen,
eene soort van versteende zeeëgels.
nudes, a, 'i ;n, lat. naakt, bloot ; --- nudus chirographarius, m., pl. nadi chirograp1tar2i, Jur. schuldeischers enkel op handschrift; — nulla cautio, Jur. eene bloot
mondelinge belofte, zonder eed, borgen of
handschrift; ook nudo promissio; — nulla
possessio, bloot bezit zonder eigendomsrecht;
nulla traditio, f. bloote overgeving of overgave ; -- nulla pacta, pl. overeenkomsten of
verbintenissen zonder formaliteiten, zonder
opgave van beweegredenen en andere omstandigheden ; nudis verbis, met naakte of
dorre, droge woorden ; nude crude, naakt en
ruw, slechtweg, achteloos ; — nudbta, n.
pl. (van nudhre, ontblooten, openbaren) duldelijk, open en bloot liggende dingen ; -nudatie (spr. t ts), f. (lat. nudatio) de
ontblooting; — nuditeit, f. (lat. nudit a s) de naaktheid, blootheid, behoeftigheid;
de naakte menscbengestalte, naakte figuur;
oneig. slordige, onzedelijke uitdrukkingen ;
— nudipedálen, m. pl. (v. 't lat. nudipes, bloots- of barrevoets) barrevoeters, een
gezelschap van dwepers in de 16de eeuw,
dat zich het eerst in Moravië ophield en
het geschoeid-zijn voor zondig rekende ; —
nudipedalien, H. pl. bij de oude Romeinen plechtige processiën of ommegangen,
waarbij men blootsvoets ging.
nugae, f. pl. lat., potsen, grappen, hans
beuzelpraat, zotteklap ; ---worstekn;
nugaciteit, f. (lat. nugacitas, van nugas, potsig, potsierlijk) beuzelachtigheid, nietige praatzucht — nugatórisch, adj.
(lat. nugatorius, a, um) beuzelachtig, laf,
kinderachtig, ongerijmd ; — n.ugatorium,
n. ijdel, onbeduidend gesnap, zinneloos gebabbel, gewawel ; — nugátor, m. een
hansworst. potsemaker; babbelaar, snapper.
Nuisance, n. eng. (spr. njdézens; v.
—

;
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't fr. nuisance, beschadiging, lat. notenba,
v. nocere, schaden, fr. nuire) eene benadeeling ; eene opentlijke ergernis.
Nuits, m. fr. (spr. nwie) een fijne Bourgogne -wijn, uit de gelijknamige stad in het
distr. Beaune.
Nul, f. (van 't lat. nullus, voor ne ullus,
niet een, geen) het teeken 0, dat de ledige
plaatsen in een met cijfers uitgedrukt getal
aanvult ; oneig. als adj. zonder waarde, onbeduidend„ ongeldig; — nulbroeders,
Nulldni, pl. franciskaner monniken ; — nul
n. het overgangspunt van de eene-punt,
schaal of graadverdeeling (scala) tot de andere,
bij den thermometer van de warmte tot de
koude ; nulla dies sine linéa, geen dag (ga
voorbij) zonder eene lijn of penseelstreek,
d. i. zonder dat men iets nuttigs gedaan
Nebbe (eene bekende zinspreuk van A pi e l1 e s); nulla ratióne, op geenerlei wijze ; nulla
regula sine exceptiöne, geen regel zonder uit
; nullius moinénti, van geen betee--zonderig
kenis, onbeduidend, ongewichtig : nul(ibi, nergens ; — nullibiliteit, f. nw.lat. het
nergens zijn ; — Nullibinieten, m. pl.
( later lat. nullibi , nergens) bij sommigen den napi ir, der C a r t e z i a n c a, omdat
zij den geest, met betrekking tot de ruimte,
voor n u 11 i b i houden ;— Nullibísten,
pl. die Spiritualisten (z. ald.), welke
beweren, dat de geest als een onligchamelijk wezen niet in eene ruimte bestaan kan ;
in tegenstelling met de H o l o m e r i a n e n:
-- nullificeeren (later lat. nullificdre),
te niet doen, opheffen, vernietigen, voor nul

en nietig verklaren ; geringschatten ; —
nullificatie (spr. t=ts), f. vernietiging,
opheffing; geringschatting; inz. in N. Amerika het streven van de partij der nulli fiers (spr. nulli faiers), nietigheidsverklaarders, om de verbintenis met de zuidelijke
Staten op te heffen ; -- nulliporieten,
pl. gladde koralen in den zandmergel en
bet jongere kalkgesteente ; ---- nullissImo,
n. nw.lat. in het omberspel 't geval, waarin
men geen enkele slag mag halen ; -- nul
f. (mid.lat. nullitas) nietigheid, on--lite,
geldigheid, onbewijsbaarheid; -- quere"la nul

nulliteits–vordering, waarbij-litás,
de eischer verlangt, dat iets, b. v. een testament, voor ongeldig verklaard worde; —
nulliteits–systeem, n. eene bijzondere
leer van de rechtskundige hulpmiddelen tegen een nadeelig testament.
Numerus, m. (pl. numéri) lat. het getal, cijfer, nommer; ook aantal, menigte;
Log. de afgemeten redekunstige welluidendheid, klankmaat, de afmeting van korte en
lange lettergrepen ; vgl. r h y t h m u s; —
numéro of afgek. N'°., N°. of N., d. i. vol gens het getal of cijfer ; sub numéro, onder
het nommer of het cijfer, b. v. sub numero
1, 2, 3, etc.; al numero, it., naar 't getal;
(vgl. al marco, al peso); — numérus rotsin-

dus, een rond getal, dat zich gemakkelijk
laat onthouden of deden, b. v. 100 in plaats
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van 97 of 103, enz., 1000 voor 997, en z.;
— numeri, p]. eig. de getallen ; het Ode
boek van Mozes, omdat daarin de volkstel
Israëlieten is vervat; — nume--lingder
rále (scil. nomen, n., p]. numeralia,
Gram. de telwoorden ; — numerair, adj.
nw.lat. naar het getal, b. v. numeraire
waarde, de getalwaarde; van eene munt
de waarde, waarvoor zij overal ontvangen
en uitgegeven wordt ; als subsi. n.: het bare,
het in omloop zijnde geld — numereus,
adj. lat. (numerósus, a, um) talrijk, menigvuldig; volklinkend, welluidend, evenmatig
(r h y t h m i s c h); — numeroziteit, f.
(later lat. numerositas) het groot aantal, de
menigte, talrijkheid; de evenmatigheid, wel
welluidendheid-klinedh,rytmsc
der rede; — numereeren (lat. flumerare), tellen, getallen behoorlijk schrijven en
uitspreken; met cijfers of getalmerken teekenen, nommeren ; Kmt. de prijzen der waren door letters, cijfers of (alleen aan den
verkooper bekende) teekens merken of nommeren ; — numerátie (spr. tom- ts), f. (lat.
numeratio) Arith. de telling, het schrijven
en uitspreken der getallen ; — numerátor, m. de teller van cone breuk; — numeríst, n;. iemand, die uit getallen waarzegt ; — numeriek, numerisch, adj.
door getallen uit te drukken, uit te spreken ;
Muz. volgens harmonie en tact, maar arm aan
melodie; numerieke verhouding, getalverhouding — numeroteeren, fr.
(numéroter) met cijfers teekenen, benommeren ; — numerotage, f. (spr. --táázj')
de nommering.
Numidiërs, m. pl. de bewoners van
N u m i d i ë, oudtijds een koningrijk in N.
Afrika, dat omtrent met het tegenwoordige
Algerië overeen komt, en beroemd was door
zijne ruiterij, zijne leeuwen, zijn mariner,
enz.; de Numidiërs behoorden tot den menschenstam, die zich in de hedendaagsche
Berbéren of K a b y 1 e n (z. ald.) heeft voortgeplant ; — numidische steen, z. v. a.
obsidiaan (z. ald.)
numisch, adj., numisch jaar (van
't gr. numi nia, nieuwe maan, beginnende
maan, lat. annus numaeus) een doorloopend
maanjaar, waarvan het gewone uit 12, het
schrikkeljaar uit 13 maanden bestaat.
Numismatika, f. (van 't gr. nómisma, lat. numísina, n. en numus of numinus,
m. munt) de muntkunde, penningkunde, de
wetenschap der munten en gedenkpenningen;
-- numismaticus, m. een muntkenner,
penningkundige; — numismatisch, adj.
munt- of penningkundig; tot de penningkunde behoorende ; — numismatograaph, m. een penning- of muntbeschrijver ; — numismatographie, f. de muntof penningbeschrijving; — numismatographiseh, adj. muntbeschrijvend ; —
numárisch, adj. (lat. nummarius of numar)'us, a, um) het geld betreffende of daartoe behoorende ; — res nummariae, geldza;

;
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ken ; — numophylacium,n. lat.gr. een
muntvoorraad, eene verzameling van penningen , een penningkabinet; — nummulieten, in. pl. nw.lat. penning- of linzesteenen, hekpenningen, duivelspenningen, z. v. a.
phacieten; — nummularius, m.
een wisselaar of bankhouder; — nunamus
con fessionarius, de biechtpenning.
Nuncius of nuntius (spr. t=ts), m.
lat. een bode, boodschapper, een pauselijk
gezant, geen kardinaal zijnde (vgl. internuntius, en legaat ond. legeeren);-- nunciëeren (lat. nunciáre), verkondigen, melden, aanzeggen, enz.; -- nuneiant, m. de aanklager, inz. Jur wie tegen
zijnen buurman met het verbod van herbouw,
vernieuwing, enz. op zijnen grond in of buiten
rechten optreedt ; -- nunciaat, m. (nunciátuucs) de aangeklaagde, hij wien verboden
wordt ; — nuneiátie (spr. t ts), f. de
aanzegging, aankondiging, vermelding, aanklacht ; -- nuntiatuur of nuntia–
tuur (spr. ti= tsi), f. nw.lat. gezan tsehap,
het ambt en de waardigheid van een pauselijken gezant; diens bureau.
nuncupeeren, lat. (nuncupf re) noemen,
bepaald verklaren of uitspreken, in vorm
van rechten bij monde verklaren ; — nuncupáta volí etas, f. Jur. de bepaald uitgesprokene laatste- wilsbeschikking; — nuncupátie (spr t=ts), f. (nuncupatio) de benoeming, plechtige verklaring of mondelinge
aanneming tot erfgenaam ; — nuneupatief, adj. nw.lat. mondeling noemend of
genoemd, volgens mondelinge verklaring ; als
substantief n. (testamenturn nuncupativum)
een mondeling, onder plechtige omstandigheden uitgesproken testament.
Nuntius, nuntiëeren, enz., z. ond.
nuntius.
Nuphar, z. nenuphar.
Nupta, f. lat. (van nubere, trouwen) de
pas gehuwde vrouw; — nuptae clandestinae,
pl. geheim huwelijk; n. nefariae, ongeoorloofd, verboden, inz. bloedschendig huwelijk;
n. noxiae, verkeerd huwelijk( b. v. tusschen
een' Jood en eene Christin ; — n. prohib)tae, verboden huwelijk; ad secundas nuptias of ad secunda vota (z. ald.), tot een
tweede huwelijk of bruiloft (overgaan); —
nuptiaal (spr. ti=tsi; lat. nucptii lis, e),
wat tot de bruiloft betrekking heeft, brul
tig ; — nuptialia pacta, p1. het hu -loftacb
huwelijksvoorwaarden ; ---weljksvrdag,
nupturiëeren, lat. (nupturire) wenschen
te trouwen, uit vrijen gaan, trouwlustig
zijn ; — nupturiénten, p1. trouwlustigen, trouwgragen.
Nuragen, pl. in Sardinië de oude grafheuvels uit den voor-romeinschen tijd.
Nutatie (spr. tie tsie), f. lat. (nutatio, van nutáre, knikken, wankelen, van nutus, m. de wenk) het knikken, wenken;
Astron. die beweging van de as der aarde
(en de daarmede overeenstemmende van den
pool des hemels), ten gevolge waarvan de
-
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hemelpool in 18 jaren een' zeer kleinen cirkel aan den hemel beschrijft ; Bot. de overbuiging der planten naar de zon ; — nu—
tabel, adj. wankelend, aan wankeling onderhevig, daarvoor vatbaar ; -- nuteeren,
wankelen.
nutreeren, lat. (nutrïre) voeden, plegen, opkweeken; — nutriëntia, n. pl.
voedende middelen, voedingstoffen ; --- nutritie (spr. tie=ts ie), f. de voeding, het
zoogen ; Chem. de doortrekking of i in p r wgnat i e; — nutritief, adj. voedend,
voedzaam ; — nutritóren, m. pl. de ver
curatoren van scholen en uni -zorges,
; -- nutrix, f. eene voedster,-versitn
,

min ; kinderoppasster; -- nutricatie ( spr.
tsi—tsie),f. (lat. ??utricatio)het zoogen, v oeden.
nutus, m. lat. de v'enk, z. n u t at i e ;
ad nutuna, op den wenk.
nux, f. lat. (genit. nucis) de noot; pl.
naces, noten ; nux vomica, de braaknoot,
zoogenaamde kraaijenoogen, de vruchtkernen
van een' oostind. boom, die braking ver
voor ratten en muizen vergiftig-wekn
zijn ; — in puce, eig. in eene noot, d. i.
in 't kort of beknopt, samengevat, in 't klein.
Nyktalopie, f. gr. (van nyx, genit.
nyktós, de nacht) het nachtzien, de dag
-blindhe(
oogziekte) ; --of fr . nyktalópe, m. een nacht ziende of dagblinde, die bij nacht, beter ziet
dan bij dag; het tegengest. van h e m e r a1 o p s ; — nyktegersie, f. het nachtwaken ; het opspringen uit den slaap ; —
nyktelia, n . pl. nachtelijke feesten ter eere
van Bacchus, die N k t e l i u s werd bijgenaamd ; -- nykteméron (gr. nychthQmeron), dag en nacht, eert etmaal ; — nyktobatésis of nyktobátie (spr. tie=
tsie), f. Med. het slaap of nachtwandelen
— nyktograaph, m. een nachtschrqver , een werktuig om in het duister te schrijven ; — nyktographie, f de no.chtschri (kunst; — nyktoph ten, pl. nacht
planten, nachtgewassen; -- nyktostratögus, m. een kapitein van de nachtwacht.
Nymph, nimf, f. gr. (nymph, oorspr.
in 't alg. jonge vrouw , huwbaar meisje )
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Myth. nimf, naam der onder- of halfgodinnen bij de Grieken en Romeinen onder de
gedaante 'van jonge meisjes, die niet onsterfelijk waren, maar duizenden jaren leefden,
de voorwerpen der natuur beheerschten en
bezielden, en daarvan bare namen ontleen
als daar zijn: de A u l o n i d d e n, dal--den,
nimfen ; 0 r e á d e n, bergnimfen ; L elm o n i
weidenimfen; L i m n á d e n, poel -,-áden,
moeras -, vijver • en meernimfen ; N a pa en,
dal- en boschnimfen; Nereiden en Ocea n í d e n, water- en zeenimfen ; N a j á d en
en P o t a m i d e n, bron - en riviernimfen
Dryáden en Hamadr^ áden, boom- en
woudnimfen ; — oneig. beteekent nymph
ook een lichtvaardig meisje, een meisje van
pleizier, eene hoer;—nymphen (nymphae),
pl. Anat. de kleine of inwendige schaamlippen, waterlippen ; — nymph2ea, f . Bot.
de water- of zeelelie ; — nympheeum
of nymphëum, n. een nimfentempel,
Bene heilige plaats der nimfen, met vele
fonteinen, enz. ; eerie zomerbadplaats voor
vrouwen ; bij de eerste Christenen een
o'aschbekken, waarin zij zich vóór bet gebed de handen wieschern ; — nympha
een bruidgeleider ; — nym--go,m.
phitis, Med . ontsteking der kleine schaam
— nympholepsie, f, verrukking,-lipen
begeester ing ; — nymphomanie, f.
vrouwelijke minnewoede, liefderazernij, mansdolheid, de hevige, onbevredigde vrouwelijke
wellust, z. v. a. andromanie;--nymphonanie, f. vrouwelijke zelfbevlekking;
vgl. o n a n i e ; -- nymphóneus, m. gezwel der schaamlippen; — nymphotomie, f. Med. schaamlippensnede, de ver
afsnijding van den kittelaar, bet-kortingf

-

-

-

;

oostersch gebruik om de voorhuid des kittelaars te besnijden.

Nystagmus, m. of nystaxis, f. gr.
(van nystádzein, knikken) eig. het knikkebollen, inslapen ; Med. een krampachtig roll en van den oogbal.
Nytur, m. oude graanmaat, te Valen
-ciens=2ltr
bijna.
Nyxis, f. gr. (van nz ssein, steken) Chir.
het steken, de insteking.

0.
0., lat. afkorting van omni, omnibus,

omnium, optimus, z. ald. ; — 0., nederl. afkort. voor Oost, en fr. af kort. voor Ouest,
westen ; ook voor ouvert, b. v. C. 0. _
compte ouvert, open rekening ;— 0, als laatste letter van het gr. alphabet (S> of w),
o inéga, lange o), z. v. a. einde, eerste en
laatste; — O', beteekent vóór iersche namen
z_ V. a. of, v a n, en geeft Of eene adellijke
afkomst te kennen, Of wel het duidt op
de afstamming van vroeger onafhankelijke

opperhoofden, b. v. O'Connell, O'Meara
enz. ; — eene kleine ° achter een cijfer en
boven de lijn beteekent graad, wanneer er
van temperatuur, van den omtrek eens cirkels, enz. gesproken wordt; — °/ o beteekent

per cent, pro cent, z. cent; — 0. J. D. G.
= omnia ad Dei gloriam, z. ond. omne; —
O. M. = openbaar ministerie ; — O. S.
= oude stijl; — 0. T. = Oude Testament; — Ob. C. S., lat. verkorting op
sommige monumenten = ob civem servdtum,
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wegens het redden eens burgers; — Oct.
October; — les 0 (Ie Noêl, fr., eig. de
O's van kersmis, benaming der 9 met 0
beginnende liederen, die bij de R. Katholieken gezongen worden gedurende de 9 dagen,
die het kersfeest vooraf gaan.
Oarion, n. gr. (verkiw. van Cón, ei)
een eitje; de eijerstok, z. v. a. lat. o v a r iu m ; -- oarióneus, n. Med. de zwelling
van den eijerstok ; — oariorrhéxis, f.
verscheuring van den eiierstok; — oaritis,
f. de eijerstokontsteking.
Oarístys, f., oarísmos, m. gr. (van
Oar, huisvrouw) Gene echtelijke Samenspraak,
doorgaans in dichtmaat.
Oars, n. pl. eng. (spr. oors; van oar,
roeiriem, angels. ar) kleine overvaartschuiten met twee riemen op de Theems bij
Londen.
Oáze, f. koptisch (gr. basis, kopt. ouahe,
ouahsoi, vruchtbare besproeide streken te
midden der groote zandwoestijnen van Afrika,
als waren 't eilanden in de zandzee.
oj), lat. voorz., 1) wegens; 2) tegen, in
vele samenstellingen, waarbij het voor eene
e in oe, voor eene f in of en voor eene
p in op verandert, en deels tegen beteeken t,
deels met ons aan -, over-, be-, ver- overeen komt, zoo b. v. objicieeren, opponeeren, occurreeren, offereeren, enz.
obaeriitus debtor, lat., z. debitor', oud.
d e b e n t — geoboereerd, adj. (fr. obéré),
diep in schulden stekend, meer schuld dan
vermogen hebbende.
obambuleeren, lat. (obambuli re; vgl.
a m b u I e e r e n) omwandelen, wandelen ; —
obambulátie (spr. t=ts) omwandeling,
wandeling.
Obang, eene gouden rekenmunt in Japan = 3 k o p a n g s (z. aid.) of 45 guld.;
eig. eene gouden medaille van verdienste.
Obauditus, m., of obaudïtie (spr.
lts) f. lat. Med. hardhoorigheid.
obcónisch, adj. nw.lat, (vgl. kon i s c h
ond. k o n u s) omgekeerd kegelvormig, met
het grondvlak naar boven.
obcórdisch, adj. nw.lat. (van cor.
gen. cordis, het hart) omgekeerd hartvormig.
ob de féctum, z. defect.
obduceeren, lat. (obducere, gew. overtrekken, bedekken, maar ook reeds in oudlatijn voor ontblooten, openen ; mid.lat. voor
beleedigen, beschadigen) ]ijkenen openen of
opsnijden en bezichtigen of schouwen ; —
obducent, m. (obducens) een lijkenopenaar, lijkschouwer; — obductie (spr. t=
ts) f. (obduct 'lo) de gerechtelijke opening en
schouwing van een lijk.
obdureeren, lat. (obdurdre; van durus, a, urn, hard) verharden, verstokken,
halsstarrig maken; — obduratie (spr.
t= ts) f. (later lat. obdurat)'o) de verharding,
verstokking; verstoktheid , halsstarrigheid,
on boetvaardigheid.
Obediéntie (spr. t=ts) f. lat. (obedientia, van obedire, gehoorzamen) gehoor;

,
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zaamheid, dienstplicht, de onvoorwaardelijke,
blindelingsche onderworpenheid en gehoor
kloosters en bij cie Jezuïe--zamheid,ln.
ten; een kloosterlijke geleibrief voor reizende
ordesgeestelijken ; de bezoldiging der dom
uit liggende gronden — obediën--hern
tie–schrijven, n. eertijds een schrijven
des duitschen keizers aan den paus, waardoor hij aan de R. Kath. Kerk zijne aanhankelijkheid betuigde, en dat dikwijls door een bij
obedientie-gezantschap werd-zonder
afgegeven ; -- obediëntiarius (spr. t=
trr) m. nw.lat., een dienstdoende. bij, die eene
kapel in naam eens kloosters bedient; —
obediëeren (lat. obedire), gehoorzamen.
Cs belisk, in. (gr. obeliskos, verklw. van
obelós, spies, staak) eene spitszuil, gedenk
vierzijdige zuil van 50 tot 150-zuil,en
voet hoog, meestal uit een' enkelen steen
gebouwen , waarvan men nog heden vele
in Egypte vindt; zij zijn meestal met hiëroglyphen voorzien en werden Of tot sieraad
Of ter gedachtenis van gewichtige gebeur
-tenis
aan opene plaatsen opgericht.
Obelus, in. gr. (obelés) eene liggende
spies, een streepje of teeken, dat de critici
bij verdachte plaatsen, verkeerde uitdruk
zetteilen (in de oudere uitgaven-kinge,z.
der klassieken); — obelísmus, nl. gr. obelismós) of obelizeering, het teekenen
met een' obelus, de aanduiding van de onechtheid eener plaats.
o benigna ! lat. o gebenedijde ! gezegende! aanhef eener aan Maria gev ijde hymne;
van daar eene kruipende, laagvleijende toespraak.
Oberon, m. (ontstaan uit het fr. Auberon, v. Auberi, Aubri, provene. Albaric,
Asbric, it. Alberico, v.'t oudhoogd. Alberich,
Albrich, d. i. Elfenheerscher) de Elfenkoning;
titel van een bekend romantisch heldendicht
van Wieland.
Obesiteit, f. lat. (obesitas, van obêsus,
vet, eig. volgegeten, die zich volgegeten
heeft) de dikte, vetheid des ligehaams.
Obex, m. lat. (voor obiex, wat voorgeworpen of voorgeschoven wordt, v. objicere,
voor o erpen, vgl. o b j i c i ë e r e n) een grendel,
klink, slagboom, dam, enz., een hinderpaal.
obfirmeeren, lat. (ob/irmi re of o/lirmitre, v. firmare, vast maken, /irmus, vast,
vgl. ferm) bevestigen, duurzaam maken,
versterken.
Obi, in. eene soort van fetiech of toovermiddel op de W.kust van Afrika; van
daar obi–mannen , toovenaars bij de
W. indische Negers.
obgi.t, lat. (van obire, ondergaan, sterven)
bij of zij is gestorven, overleden (inz. op
grafschriften).
Obiter, adv. (lat. eig. gedurende de
reis of het gaan, V. iter, reis, gang, V. tire,
gaan) oppervlakkig, vluchtig; in 't voorbij
-gan,terlops.
Obitus, ni. lat. (v. obire, Ondergaan,
sterven) de ondergang, dood ; — obitus,
;

,
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mid.lat., of bij verk. obit, de plechtige
lijkdienst vóór het lijk in 't godshuis; eerre
jaarlijksche zielmis in de R. Kathol. kerk
voor de afgestorvenen ; — per obitum. lat.
door sterfgeval ; — obitus jurium, Jur. de
ondergang of het verlies van zekere rechten
of aanspraken door verjaring ; — obituarlum, n. eene doodenlijst, een ^loodenregister ; het zielmissenboek ; — obituari us, m. een geestelijke, `uien de dood zijns
voorgangers eene betere plaats verschaft.

objecteeren, lat. (objee li re, fr. objecter), of objieiëeren, lat. (objie("re, partic.
objéctus) tegenwerpen, tegenwerpingen maken, inbrengen, voorhouden ; — object,
n. (objecturn, (1. i. eig. liet tegengeworpene,
voorleggende) het voorwerp, de zaak of persoon, waarbij wij onze beschouwing bepalen,
waarop onze aandacht, onze begeerte, enz.
is gericht, het doel of eindoogmerk eener
werkzaamheid of verrichting (in tegenst.
met subject, z. aid.); ook in het gemeene
leven eene zaak van gewicht of belang;
Gram. het voorwerpelijke woord, de recht
bedrijvend-strekchb ingvaet
werkwoord ; — objéctie (spr. its) f.
(later lat. objectio) de tegenwerping tegen
opgeworpen zwarigheid ; --- ob--sprak,
jectief, adj. nw.lat. voorwerpelijk, wat
voor ons een voorwerp is of worden kan;
het werkelijk bestaande of re ë e l e, in tegenst. met subjectief, d. i. onderwerpelijk,
persoonlijk ; eerie zaak objectief beschouwen, haar op en voor zich zelve,
niet in betrekking tot ons zelven beschouwen ; -- objectief– glas, voorwerpgl as,
;

het glas in eenen verrekijker, dat naar het
voorwerp is gericht, in tegenst. met het
oculair-glas — objectiviteit , f. de
voorwerpelijkheid of ;eetrekking op een uit
voorworp; uiterlijkheid, gesteldheid-wendig
eener buiten ons liggende zaak ; --- objeetiveeren, iets als een gegeven object
voorstellen ; het onderwerp of liet subjectieve tot voorwerp maken ; naar buiten voeren en verwezentlijken wat vroeger enkel
als voorstelling of gedachte in ons woonde.
;

objurgeeren, lat. (objurgiire, v. jurgáre, uit jure agére, naar het recht te werk
gaan gerechtelijk strijden, twisten, berispen,
bekijven, verwijten, doorhalenj — objurgátie (spr. t=ts) f. de berisping, bestraffin g, wraking — objurgatórisch, adj .
lat. objurgatorius, a, um), verwijtend, berispend.
obkónisch, z. o b c o n i s c h.
Oblaat, f. (van 't lat. obldta, van of
ferre, aanbrengen : het brood, dat de Christenen in de vroegste tijden tot hunne liefdemaaltijden of a gap e n medebrachten), het
gewijde avondmaalsbrood, offerbrood, bij de
R. Kath. het hoogwaardige, de hostie;
ook een ouwel tot briefstuiten, enz. ; -oblátus of oblaat, m. een aan het
kloosterleven gewijd kind ; iemand, die, al
;

;

-

zijne goederen aan een godshuis schenkende,

daarin woonde, zonder geheel aan den regel
onderworpen te zijn ; eene gift aan kerken
en kloosters ; -- obl^tie (spr. t ts) lat.
oblatio, f., pl. oblatihnes, overreiking, aan
geschenk; Jur. aanbod,-biedng;ofr,av
voorstel ; oblatio ad i(lem, het aanbod tot
betaling der zelfde koopsom, die een ander
heeft geboden ; oblatio ad recipróca, het
aanbod tot wederkerig dienstbetoon ; oblatgo
(lebiti, het aanbod tot verschuldigde betaling;
obl. jutudiciál's, gerechtelijke negerlegging en
verzegeling; obl. j urarnénte of ad jurdnrl -uni-,
de eed-aanbieding, aanbod om den eed af
te leggen; obl. rehl-is, de aanbieding der gereede betaling eener schuld ; obl. verbPlis,
de belofte der bel aling ; sub oblatióe?e ad
reci])rncCa, onder aanbieding van wedervergelding, van gelijke wederkerige dienst; -oblationarius, nl de geestelijke, die
de offers of geschenken der milde leekeu
in ontvang neemt; ook de brood- en wijn
bij het avondmaal; — obla--anbreg
toriën, pl. nw.lat. Kmt. gedrukte aan
aanbevelingsbrieven, kennisge--biedngsof
vingen, rondgaande brieven (c i r c u 1 a i r e s),
waarin men de oprichting van een handels
ook de daarin voorgevallene ver -huis,of
mededeelt ; —-anderigvfm,z.
oblie, f. (verbasterd van oblata), elke gave
aan geestelijke stichtingen ; ook eene soort
van dunne wafel.
oblecteeren, lat. (oblectdre) vermaken,
verlustigen ; -- oblectament, n. het
vermaak, de verlustiging, het tijdverdrijf.
Oblie, z. ond. oblaat.
obligaat, lat. (obligutus, a, uw, van
obligdre, toe-, aanbinden, verbinden, ver
verplicht, verboden, plichtig; ---plichten)
obligaat of obligato, it. Muz. oorspr. in den
gebondenen of strengen fuga-stijl; thans gebezigd van die instrumenten of stemmen,
die, hetzij alleen of verbonden met andere,
de hoofdmelodie van het stuk voordragen,
dus : hoofdstemmig , in eene volstemmige
muziek tot de hoofdstem behoorende en die
begeleidende (a c c o m p a g n e e r e n d e); van
daar obligaat-fluit, obligaat-viool,
obligaat-spel, enz . ; --- obligátie (spr.
t=ts) f. lat. (obligat(o) de verplichting, ver
verbintenis, bet verband, de ge--bondehi.
bondenheid; Jur. het persoonlijk staan of
verantwoordelijk zijn voor eene verplichting;
—

,

van den kant des rechthebbenden : eene
vordering, een eisch ; ook eene schuldbekentenis, een schuldbrief, landsschuldbrief;
— obligatio accessorta, Jur. eene bijver-

plichting, toevallige verplichting ; obi. a lege
reprobhta, eene met de wet strijdige vordering of verplichting; obl. alternatfva, eene
wederzijdsche verplichting of schuldbekentenis ; obl, civ)lis, eene verplichting of ver
naar het strenge recht, een in rechten-band
wettige eisch ; obi. comnunis, gemeenschap
verplichting ; obi. consensuhlis, eene-pelijk
enkel op wederzijdsche toestemming berustende verplichting ; obl. correális in so-
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lidum, de gemeenschappelijke verplichting
of gehoudenheid van velen, ieder voor het
geheel ; in tegenst. met obl. plo rata, de
verantwoordelijkheid van ieder, enkel voor
zijn aandeel ; obl. imperfécta eens onvolkomene, d. i. niet in rechten vorderbare ver
obl. iniinis, eene krachtelooze ver -plichtng;
obl. litterdlis of litterárum, eene-plichtng;
schriftelijk vastgestelde en dus voor geen
tegenbewijs vatbare gehoudenheid; obl. mu1a, eene wederzijdsche verplichting ; obl.
perfécta, Pene volkomene of af te dwingen
verplichting ; obl. praetoria, eene gerechte
renlis, eene schuld -lijkeghoudn^;b.
zaken of goederen betreft;-bekntis,d
obl. secundaria, z. v. a. accessoria; obl. sub
fide nob^li, verplichting op adellijk eere
woord; obl. sub poena infamniae, eene ver
straffe van eerloosheid ; obl.-plichtngo
subsidiaria, de geboudenheid in een zeker
geval (wanneer n.l. de eigentlljke plichtige
zich niet kwijt of kan kwijten); — obligatoor, obligatorisch, adj . lat . obligatorius, a, um), verplichtend, verbindend,
noodzakend ; Jur. persoonlijke geboudenheid
of verband betreffende.
obligeeren ( spr . zjeren), fr. (obliger,
van het lat. obligi re; vgl. o b 1 i g a at) ver
verplichten ; noodzaken, dwingen -binde, ;
dienst bewijzen, beleefd of hoffelijk bejegenen;—iemand geobligeerd zijn, hem
verplicht of dank schuldig zijn; — obligé
verplicht! bedankt! ik dank U; -- obligeance, f. (spr. —zjáns') dienstvaardigbeid, beleefdheid, hoffelijkheid, het verplichtend gedrag ; — obligeant, adj. (spr.
.-- zján), dienstwillig, dienstvaardig, hoffelijk,
verplichtend, beleefd ; — óbligo, n. it. (eig.
óbbligo) Kmt. de verplichting van den eenen
koopman aan den anderen door voorschot
of wissel -giro ; i n o b l i g o zij n, aan een
ander schuldig zijn; voor iemand zijn
obligo geven, voor hem borg blijven, goed
spreken ; van het obligo ontslaan, in
plaats van de verplichting eens anderen de
aanwijzing op eenen derde aannemen.
oblimeeren, lat . (obliini re, v. limus,
slijk, modder) met slijk overdekken.
oblique, adj. en adv. fr. (spr. obliék'; van
't lat. obliquus, a, um) schuin, scheef, zijde
niet recht, dwars; op kromme wegen,-lings,
ongeoorloofd, verdacht, slinksch, verbloemd,
bedekt, langs sluipwegen; — obliquum, n.
het schuine, scheeve, kromme, gebogene;
— per obliquum, door slinksche wegen ; —
casus obliqui, z. casus ; — oblique of
S c h e e v e slagorde, die, waarbij de vijand slechts met éénen vleugel wordt aangetast ; — obliquiteit, f. (lat. obliquitas)
scheefheid, schuinte, scheeve richting; afleiding ; arglistigheid, valschheid ; Gram. af,

—

hankelijkheid.

oblittereeren, lat. (oblitteráre, van
littéra, letter) letters uitwisscben, uitdelgen,
uitstrijken; Med. ook sluiten; — oblit-

terãtie (spr. tie=tsie) f. (oblitteratto) de

N
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schrifluitdelging, vernietiging, Med. de sluiting van gangen of vaten.
Oblívie, f. lat. (oblivi o, v. oblivisci,
vergeten ; fr. oblivion) het vergeten, de ver
(lat. obli--getlhid;—obvëus,aj.
viósus, a urn), licht vergetend, vergetelijk,
vergeetachtig.

Oblocutie, z. and. obloqueeren.
oblong, adj. lat. (oblóngus, a, urn)
langwerpig, langachtig, meer lang dan breed;.
— oblóngum of oblong, n. een lang werpig vierkant, rechthoek.
obloqueeren, lat. (oblóqui, v. logui,
spreken) tegenspreken, wederspreken ; —

obloquium, n . later lat. , of obloeutie (spr. 11s) f. f. ow. lat., de tegenspraak.

Obluetatie (spr. tie=tsie), f. later
lat. (obluctatio. v. obluctcgri, tegenkampen,
V. luctári, kampen, worstelen, lucta, het
worstelen) het wederstreven, de tegenstand.

Obmuteseéntie (spr . tie= tsie) f. nw.
lat. (v. 't lat. obmutesc(re, verstommen, v.
nnuutesccre, verstommen, v. rnutus, stom) het
verstommen, het stilzwijgen.
Obnoxiátie (spr . t=ls) f. mid.lat. (v.
't lat. obnox)us, onderhevig, blootgesteld) de
onderwerping, door welke hij, die zich zelven niet onderhouden, of den verbeurden
bloedprijs niet opbrengen, of het gestolene
niet vergoeden kon, zich of zijne familie
door middel van eene formeele oorkonde
( charta obno„,ciatibnis) aan eenen derde
verkocht.
obnubeleeren, lat . (obnubilcire, v. nubilure, wolkig zijn, nubilus, wolkig, v. nubes,
wolk) omwolken, omnevelen, verduisteren.

Oboe, it., z. v. a. hautbois (z. aid).
Obélus of obool, m. gr. (obolós) Bene
kleine oud-gr. zilveren en koperen munt,
= j drachma (z. aid.), ongeveer 7 centen
(de Grieken plachten hunnen dooden zulk
een muntstuk onder de tong te leggen, om
daarmede aan Charon hun veergeld te
kunnen betalen); ook een artsengewicht

van 10 greinen ; oneig. eene kleinigheid,
een cent, penning, enz. ; — obóle, fr., eene
middeleeuwsche fr. koperen munt
denier ; volgens du Cange had men ook
gouden en zilveren abates; ook eene rekenmunt op de Ionische eilanden, waarvan er
100 in een' dollar gaan en die ongeveer
2: ct. waard is; zij wordt ook cent ge-

noemd.
Obotrieten, n. pl. een wendische of
oud-slavonische volksstam in het tegenwoordige Meklenburg.
obovaal, adj . nw.lat. (vgl. ovaal) om gekeerd eivormig.
obrepiëeren , lat. (obrepére , v. repre, kruipen, sluipen) heimelijk insluipen;
langs slinksche wegen verkrijgen, met list
ergens toe geraken, onderkruipen, verschalken, bedriegen ; — obréptie (spr . t=ts)
I. (obreptto) de verwerving door list of mis
insluiping, bekruiping; — ob--leidng,
reptiefof obreptitze (spr. titsIe) ter sluik,.
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steelswijze , langs slinksche wegen , door
verschalking.

obrogeeren, lat . (obrogi re, v. rogáre,
vragen, bij 't volk aanvragen, of het eene
wet wil aannemen) eene oude wet door
Bene nieuwe ten deele opheffen ; — obrogátie (spr. t`ts) f. (lat. obrogatio) de voorslag tot opheffing of verandering eener wet.
obrueeren, lat. (obruére, v. ruere,
storten, nederstorten) overladen, overstelpen,
belasten; — geobrueerd, adv. met bezig
beden of niet schulden overladen.
Obrussa, f . lat. (vgl. het gr. óbryzos,
zuiver, van goud sprekende) de vuurproef van
't goud, de loutering van 't goud door vuur.
obsceen of obsecen, lat. (obscoenus,
a, um, waarsch. v. coenum, vuligheid, slijk,
drek) oneerbaar, wulpsch, onkuisch, schandelijk, ontuchtig, veil, geil ; — obseeena,
n. pl. oneerbaarheden, vuile praat, ontuchtige woorden, geschriften of daden, enz.;
— obscceniteit, f. (lat. obscoenitas) ontuchtigheid. oneerbaarheid, onbetamelijkheid,
vuilheid, wulpsche, onkuische, geile redenen, enz.
obscuur, a'1,j. lat. (obscurus, a, un„l donker, dnister ; of ; uidelijk, onverstaanbaar; onzichtbaar, verborgen ; onbemerkt, onbekend,
onberoemd, b. v. in obscuro leven, in bet
verborgene, in stilte leven, een onbemerkt,
onberoemd , ambteloos leven leiden ; -obscuriteit, f. (lat. obscurttas) de donkerheid, duisterheid ; onduidelijkheid, onbepaaldheid , onverstaanbaarheid ; verborgenheid, onbemerktheid, onberoemdheid ; —
obscurité, f . of obseur, fr., ook c a sco, m. sp., in bet omberspel het nemen
van nieuwe kaarten om ééne daarvan tot
troef te maken ; — obseureeren, lat.
(obscurdre) verduisteren, verdonkeren; ver
roem besnoeijen, in de schaduw-klein,d
plaatsen ; in het kaartspel : bedekt spelen,
op goed geluk kaarten ruilen ; — obseuránt, m. duisterling, verfluisteraar, nacht
vijand der verlichting, domper --verspid,
ridder — obscurantísmus, n. nw.lat.,
verduisteringsgeest of - ijver, verlichtingsbaat,
lichtschuwheid, het streven om door alle
mogelijke middelen het zelfdenken en den
voortgang der verlichting te belemmeren en
te stuiten, het volk in onwetendheid te
houden, enz . ; — obseurátie (spr . t=ts)
f. lat. (obscuratio) verdonkering, b. v. van
het hoornvlies.
obsecreeren, lat.. (obsecráre) bezweren, dringend of vurig bidden, smeeken; —
;
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sessie, f. (fr. obsession, lat. obsessio) eig.
het beleg, de belegering; het kwellen, plagen, lastig vallen ; veelvuldig onwelkom bezoek ; de schijnbare bezetenheid van den
booze; — obsídie, f. (lat. obsidio) de insluiting, belegering, blokkade, — obsidionale munten, belegeringsmunten,
noodmunten in belegerde vestingen geslagen.
obsequeeren, lat. (obsequi, v. sequi,
volgen) inschikken, toegeven, inschikkelijkheid gebruiken ; — obsequént en obsequieus, adj. lat., dienstvaardig, toegevend,
inschikkelijk, gehoorzaam, onderdanig, eerbiedig, volgzaam; — obsequentie (spr. t=ts)
of obsequium, n. lat. f. nw.lat., gedienstigheid, gehoorzaamheid, volgzaamheid, toegevendheid ; o b s e q u i u m, ook een klooster
voor de zulken, die het hoofdgebod-ker
der onvoorwaardelijke gehoorzaamheid (o b ed i ë n t i e) overtreden ; -- obsequium arnzicos,

veritas od)u in pant, sprw.: inschikkelijkheid maakt vrienden, waarheid baart haat;
— obsequ^en, T. pl. nw.lat. (obsequiae)
bij de R. Kath. de missen voor de zielen
der afgestorvenen ; eene plechtige uitvaart,
z. exsequië n.
observe ren, lat. (observi re, v. ser
hoeden, behoeden, acht geven) waar -váre,
gade slaan, opmerken. naauwkeurig-nem,
beschouwen, bespieden, wel in acht nemen,
opvolgen ; — observábel, adj . lat. observabitis, e), opmerkenswaardig, merkwaardig,
wat verdient in acht genomen te worden;
,

— observabilia of observabiliën,
n. pl. zinnelijk waartenemen of aanschouwelijke voorwerpen ; — observánda, n.
pl. in acht te nemen dingen ; — observántie (spr. t ts) f. (observantia, ital.
observanza) de waarneming; het gebruikelijke, de gewoonte, het gebruik, de doorgaande regel, de zeden , trant, inz. het
rechtsgebruik in niet hoofdzakelijke of wezentlijke dingen ; ook de strenge (s t r i c t e)
of slappe en zachte late of l a x e) kloosterlijke ordesregel, de kloosterregel ; — con
osservánza, it. Muz. met opmerkzaamheid;
— observánten, m. pl franciskaner
monniken van den ouden strengen ordesreg e l ; — observatie (spr. t ts) f. (lat.
observatio) waarneming, opmerking, beschouwing, bespieding; — observatie - armee,
f. een waarnemingsleger, dat minder ten doel
heeft den vijand te bekampen, dan wel hem
in het oog te houden : — observator, m.
een waarnemer; sterrewachter, sterrewaar—

obsecrátie (spr. t=ts) f. (obsecratio) de

nemer — observatorium, n., pl. observatoria en observatoriën, nw.

bezwering; plechtige openbare gebeden, een
algemeene bededag bij de oude Romeinen.
obsedeeren, fr . (obséáer, van 't lat.
obsidére, eig. ergens zitten, v. sedc>re, zitten)
belegeren, bezetten ; met aandrang, onafgebroken verzoeken , met beden bestormen,
plagen, kwellen, lastig vallen, gedurig omringen, tot eene andere schaduw zijn, enz. ;
als van den duivel bezeten zijn ; — ob—

lat., een sterretoren, sterrewacbt, een toren
of gebouw tot astronomische waarnemingen
ingericht.
obsessio, enz., z. obsedeeren.
Obsidiaan, m. (lat. Obsidiiinus lapis,
naar den Romein 0 b s i d i u s, die deze steen
eerst uit Ethiopië naar Rome bracht)-sorthe
ijslandsche agaat, lux- saffier, lavaglas, een
natuurlijk, niet zeer doorzichtig glas van

;
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zwarte, graauwe of donkergroene kleur, dat
eene fraaije politoer aanneemt ; — obsi–

diaan –porphyr, m. obsidiaan met ingemengde witte veldspaathkorrels.
Obsidie, z. ond. o b s e d e e r e n .
obsigneeren, lat . (obsigndre; vgl. s ig n e e r e n) verzegelen, bezegelen, bevestigen,
beamen, goedkeuren, onderschrijven ; — ob
t—ts) f. (obsignatto) de-signáte(pr.
verzegeling; bevestiging, bekrachtiging.
obsisteeren, lat. (obsistere; vgl. s i
tegenstaan ;— ob -stern)wda,
tie=tsie) f. nw.lat., het-siten(pr.
wederstaan, v ederstreven, de wederstand.
,

obsolesceeren en obsoleeren, lat.
(obsoleseere, obsolére) verouderen, buiten gebruik geraken, uitslijten ; --- obsoleet,
adj. (lat. obsolétus, a, urn), verouderd, uit
het gebruik geraakt (inz. van woorden en
zegswijzen); versleten, afgebezigd, vervallen.
Obstaat, z. ond. obstakel.
obstagiurn, n. (samengetr. uit het mid.lat.
obsidaticum, v. 't lat. obsiddtus, borgtocht
door gijzelaars, v. obses, gijzelaar; it. ostaggio, provenc. ostatge, oudfr. ostaige, nw.fr.
ótage, borg) Jur. in het duitsche recht :
eene soort van lijfsddu ang voor schulden.

Obstakel, n. (lat. obstaciclum, van obsti're, fr. obstacle), ook wel obstaat, nw.

lat. n. (v. 't lat. obstlire, v. stare, staan)
hindernis, tegenstand, zwarigheid, belemmering ; — obsteeren, tegenstaan, in den
weg staan, hinderlijk zijn, hinderen.
obstetricisch, adj. lat. (obstetricius,
a, um, van obstétrix, de vroedvrouw) wat
tot de geboortehulp of de verloskunde (ars
obstetric)'a) behoort, verloskundig; -- ob stetrika, f. nw.lat. (fr. obstétrique) de
verloskunde, de kunst der geboortehulp.
obstineeren, lat. (obstinbre) zich hardnekkig of halsstarrig toonen , verstokken,
verharden, weêrspannig of halsstarrig worden ; — obstinaat, adj. (obstinátus, a, urn),
hardnekkig, halsstarrig, onverzettelijk, kop
stijfhoofdig; volhardend ; — obstiná--pig,
tie (spr. t=ts) f. (obstinatio) de hardnek
eigenzinnigheid, koppigheid, enz. -kighed,
obstipeeren, nw.lat. (obstipi re, van
't lat. stiplire, stoppen) hardlijvig maken ; —
obstip^tie (spr . t ts) f. de verstopping,
hardlijvigheid.
Obstipiteit, f. nw.lat. (van 't lat. obstipus, a, urn, scheef, zijwaarts gebogen)
Med. de scheef- of kromhalzigheid, een
kromme of scheeve hals.

obstrict, obstrictie, z. ond. o bstringeeren.

Obstrigillátor, m. lat. (v. obstrigi-llire, tegen zijn, hinderen, v. obstringére,
binden, verbinden) een vitter, muggezifter,
onverstandig of ongegrond bediller; — ob
lat. (obstringére) verbinden,-stringe,
verbindend maken ; — obstriet, adj. (ob strietus, a, um), verbonden, schuldig; -obstrietie (spr. tie tsie) f. nw.lat. de
verplichting, verbondenheid, gehoudenheid.

.—
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obstrueeren, lat . (obstruére ; vgl.
s t r u c t u u r) betimmeren, belemmeren, hinderen ; verstoppen , hardlijvig maken ;
geobstrueerd,, adj. verstopt, hardlijvig;
— obstruentia (spr. ti tsi), n. pl ver
middelen; , — obstructie (spr.-stopend
tie—tsie) f. (obstruciio) de betimmering, afsluiting, verbindering, zwarigheid; verstopping, hardlijvigheid ; — obstructief, adj.
nw.lat. verstoppend.
obstupesceeren, lat. (obstupescére, v.
stupescére, en dit v. stupére, versteld staan,
ontstellen) verbaasd, vervaard, ontsteld worden, ontzetten, verschrikken, verstommen;
— obstupefaeiens, n . nw.lat. een ver
-dovenf
slaapwekkend middel.
obtempereeren , lat . (obtemperdre ;
vgl. t e m p e r e e r e n) gehoor zamen, toegeven, zich schikken, opvolgen ; — obtemperátie (spr tie—tsie) f, (obtemperatio)
de inwilliging, gehoorzaamheid.
obteneeren, z. obtineeren.
obtesteeren (lat. obtestdri ; vgl. t e st e e r e n) smeeken, dringend of vurig verzoeken ; — obtestátie (spr . tie tsie) f.
(obtestatio) eene vurige, dringende bede, be.

zwering.

obtineeren, lat. (obtin^re, v. tenére,
houden) , eel obteneeren, fr. (obtenir)
hebben, bezitten, behouden ; verkrijgen, bekomen, zijn doel bereiken, iets doorzetten
winnen, de overhand houden.
obtorpesceeren, lat . (obtorpescére, v.
torpescère, stijf worden, torpére, verstijven)
verstijven, gevoelloos worden.

obtorqueeren, lat. (obtorquére; vgl.
t o r q u e e r e n) verdraaijen, omkeren ; obtórtus, verdraaid, verwrongen ; obtórto collo,
eig. met omgedraaiden hals, d. i. met geweld,
gewelddadig (b. v. iemand voor de recht-

bank brengen).

obtrecteeren ,lat. (obtrectdre, v. tractdre, betasten, aanraken, behandelen), (iemands)
lof benemen of verkleinen, smalen, kwaad
schenden, eerrooven, lasteren ; —-sprekn,
obtreetátie (spr . tie tsie) f. (obtrectat)o)
Jur. hoon, smaad, eerschending, kwaadsprekerij, laster; -- obtreetátor, m. een
kwaadspreker, lasteraar.
obtrudeeren, lat. (obtrudcre, v. trudere, stooten) opdringen, tegen wil en dank
doen aannemen, op den nek laden; beneficium nemini obtruditur, niemand wordt eene
weldaad opgedrongen ; — obtrüzie, f.
(later lat obtrusto) het naar-binnen -stooten ;
de opdringing — obtruzief, adj. nw.
lat. opdringend.
;

Obtruneátie (spr. tie=tsie) f. lat.
(obtruncat)o, van obtru.ncdre, afsnijden) het
afsnijden, afhouwen, de verminking.

Obtruzie, obtruzief, z. ond. o btrudee ren.

obtundeeren, lat . (obtundére, v. tundére, - stooten, klein stooten) stomp maken,
afstompen ; znoe en mat maken, verdoos en, bedwelmen ; — obtundentia (spr.
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ti=(si) n. p1. verstompende middelen ; —

obtuus, adj. (lat. obtusus, a, urn), stomp;
verdoofd ; bot, plomp ; zwakhoofdig ; -- obtusa, f. eerre dofklinkende orgelstem ; —
obtuus-angulair, nw.lat. stomphoekig;
-- obtuzie, f. (later lat. obtusio) de afstomping, stompheid.

Obturatóren, z. ond. o b t u r e e ren.
obturbeeren , lat. (obturbdre ; vgl.
t u r b e e r e n) verwarren, storen ; verstop
; — obturbdtie (spr. tie tsie) f.-pen
nw lat. de verwarring, storing ; verstopping.
obtureeren, lat. (obturdre) verstop
toestoppen, sluiten; -- obturató--pen,
ren, in. pl. nw.lat. (obturatóres of obturatori2 nusccli) verstoppende of toesluitende
spieren ; — obturatóriseh, adj. ver
-stopend,
sluitend.
obtuus, obtuzie, z. ond. o b t u ndeeren.
obumbreeren, lat. (oburnbrdre, v. umbri re, beschaduwen, umbra, de schaduw)
beschaduwen, overschaduwen , verdonkeren ;
-- obumbrátie (spr. t ts), f. (later
lat. obuinbratTo) de beschaduwing, overscha
verdonkering.
-duwing,
obveniëeren, lat. (obvenire, v. venire,
komen) tegenkomen, te gemoet komen ; wedervaren, te beurt vallen, ten deel worden;
— obveniéntie (spr. t—is) f. (later
lat. obvenient)a) het voorval, toeval ; -obvéntie (spr. t ts) f. (later lat. obventio)
het tegenkomen, de ontmoeting; Jur. inkomsten; vrijwillige gift, opbrengst, inz. kerkegift.
obvoluut, adj. lat. (obvolutus a, urn,
eig. ingewikkeld, van obrolvÉ-re, inwikkelen,
omhullen), buitenwaarts gebogen, goot- of
groefvormig ; -- obvolütie (spr. t ts)
f. (obvolut.o) Med. omwikkeling met windsels of zwachtels — obvolventia (spr.
t ts) pl. omwikkelende geneesmiddelen, die
ontvelde of gewonde plaatsen met een genezend bekleedsel overtrekken.
Oe, in het romanisch dialect, dat men
in de 13de eeuw in 't zuiden van Frankrijk en in Catalonië sprak, z. v. a. ja; de
taal van oe, oc–taal, of de occitanisehe taal, het dialect der romanische taal, de provencaalsche (z. ald.) of
zuid -fransche taal.
Oca, f. (peruaansch en sp.) eene plant
met voedzamen wortel (oxtilis tuberósa, L.),
een hoofdvoedingsmiddel der Indianen.
Occalleseentie (spr. tits) f. nw.
lat. (van 't lat. occallescere, van callus, eelt)
de huidverharding, het hoornachtig worden
der huid.
OCeázie, f. lat. (occasio, van occidére,
voorvallen, zich toedragen, van ob en cadre,
vallen) gelegenheid, aanleiding, geschikte tijd,
tijdsgelegenheid; — occasio facit fares, sprw.:
de gelegenheid maakt dieven ; — per occasidnem, lat., of fr. par occasion (spr. —
okkazió;z), bij o c c a z i e, bij gelegenheid, te
gelegener tijd, als liet pas geeft; op adres—

—

;

—

sen asgek. p. o., met of bij gelegenheid, toevallig, ook oeeazioneel (fr. occasionnel)
en als adv. nw.lat. occasionaliter; — oe
-casionlímu,
n. nw.lat. Philos. de
leer of meening der carteziaansche school,
volgens welke God overal onmiddellijk werkt
en zich van den menschelijken wil en het
dierlijk instinct enkel als g e l e g e n h e i d
tot werken bedient; — occasionalísten, m. pl. aanhangers van dat stelsel; -oceazioneeren (fr. occasionner), aan
gelegenheid geven ; — oeea--leidngof
sionnaire, m. fr. een partijganger.
Oeeidént, m. lat. (occidens, van occid ëre, vallen, ondergaan) de ondergang der
zon, het westen, de avondlanden, in tegenst.
met oriënt; — occidentaal, adj. westelijk, tegen of naar het westen liggende ;
— occidentale rijk, n. het westelijke
romeinsche keizerrijk.
Occiput of occipitium (spr. li =tsi),
n. lat. (van ob en cáput, z. ald.) het achter
achterdeel des scheedels; — OCei--hofd,
pitaal, nw.lat. het achterhoofd betreffende
of daartoe behoorende.
occitanische taal, z. ond. o c.
Oeeizie, f. lat. (occisto, van occidére,
duoden) de doodslag, moord.
oeeludeeren, lat. (occludere, v. clandére, sluiten) toedoen, sluiten, versperren,
belemmeren; — oeeluzie, f. nw.lat. (occlusio) de sluiting, versperring.
Ocetlta, n. pl. lat. (van occulere, ver
verborgene dingen, geheimen, ver -bergn)
geheimenissen ; — occulte, adv.-borgenhd,
heimelijk, geheim , verborgen ; — occulti
morbi, pl. verborgene ziekten ; — occulteeren (lat. occultdre, versterkingswoord
van occulére) verbergen, versteken, enz. ; —
occultant, adj. (lat. occultans) , verbergend, verhelend ; -- oceultátie (spr. tie
tsie) f. de eerberging, bedekking, verhei melijking, verheling; de verduistering eener
ster; -- oee-ultátor, m. de eerberger,
verheler, inz. van Bene misdaad.
oeeumbeeren, lat. (occumbére) vallen, zinken, te gronde gaan, onderliggen,
verspelen ; — oceumbéntie (spr. t ts),
f. het onder -liggen ; de verplichting, gehoudenheid.
oeeupeeren, lat. (occupáre, v. capére,
nemen) innemen, bezetten, in bezit nemen,
overvallen, zich van Bene zaak meester maken ; bezig houden, te doen geven ; -- g eo c c u p e e r d, adj. bezet, ingenomen ; bezig,
met bezigheden overladen, druk ; — oe
(spr. t____ts) f. (lat. occupatio) de
-Cupátie
bezetting, inneming, bemachtiging, bezitneming eener plaats; Jur. de bezitneming van
eerre te voren niemand toebehoorende zaak;
(van daar de juristische regel : res nullias
cedit primo occupánte, Bene zaak, die iiiemand toebehoort, valt hem ten deel, die
baar het eerst in bezit neemt) ; de bezigh eid , verrichting, liet werk, bedrijf beroep.
--

oceurreeren, lal. (oceurrcre, v. cur62*
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genen, voorvallen, beletten, voorkomen ; —
occurrént, adj. (occurrens), voorvallend,
gebeurend ; — oecurréntie (spr. t—ts)
f. nw.lat. de ontmoeting, het voorval, toeval, de gelegenheid.
Oceaan, n1. lat. (oceanus, van 't gr.
ókeanós) de wereldzee ; oneig. de afgrond,
eene groote menigte; — Oceanus of
Okeános, m. Myth. de zeegod of beheer
wereldzee, enz., gemaal van T e--scherd
t h y , de moeder der stroomen en nimfen;
— Oceaníden of Oceanitíden, m.
pl. de 3000 dochters van Oceanus, zeenimfen, z. nymph ; -- Oceathe, n., z.
v. a. Australië of Polynezië; —Oceaniërs, in. pl. de inheemsche bewoners
der Zuidzee-eilanden ; — oceanisch, adj.
tot de wereldzee of tot de eilandwereld der
Zuidzee behoorende; — oceanische talen, de talen van de eilandvolken der Zuidzee, ook polynezische talen.
océllus, m. lat. (verklw. van oculus, z.
ald.) een oogje; puntoog, b. v. aan kerfdieren of insecten); — o mi ocelle! o mijn
oogje ! mijn hartje ! mijn lief! een gewone
uitroep van liefde ; — ocellátus, lat., met
kleine oogen of eironde vlekken voorzien.
Ocelot, m. mexicaansch (ocelotl) de
tijger of katpardel in Brazilië en Mexico.
Ochavo, m. sp. (spr. otsjawo; eig. de
achtste of een achtste deel lat. octavos)
eene rekenmunt in Castilië = ï . reaal

gr. októ) Muz. den 8sten toon van den
aangenomen grondtoon, ook de geheele omvang van acht tonen ; noot; bij het orgel
een 4voets fluitregister ; ook z. v. a. octavo; — octangulum, n. lat. (van
annulus, hoek) Geom. een achthoek, eene
figuur met 8 hoeken ; een achtzijdig lig
; — octangulair, adj. nw.lat.-charn
achthoekig; -- octant, m. lat. (óctans,
het achtste deel) een 8ste cirkel, een astron.
werktuig, dat het achtste deel van eenen
cirkel bevat, in 1731 uitgevonden door
H a d i e y; ook de naam van het sterre beeld, dat het dichtst bij den zuidpool ligt;
— oetaVarium, rn. lat. een tol of eene
belasting, waarbij men het 1 der belastbare
goederen in betaling gaf; — Octaven,
pl. lat. de volgende 8 dagen na een feest
of heiligendag, nafeesten ; — OetaViarium, n. lat. het gebedenboek voor die
dagen ; — Octavo, n. lat. bet hoekformaat, waarbij een vel 8 bladen en 16 bladzij den heeft, bij verkorting uitgedrukt door
8°" of 8° (vgl. formaat) ; — Octavo–
non of ochavons, pl. sp., kinderen van
eenen Europeaan en eerre q u a r t e r o n i n
(z. aid.); — octidi, fr., z. decade; —
octidu,um, n. nw.lat. een tijd van 8
dagen ; intra octidit'itmn, binnen 8 dagen ; —
OCtie1, n. lat. Astron. de stand van 2 hemelligchamen, als zij 45° van elkander ver
zijn — octipëden, pi. lat. acht -wijder
dieren ; - octiphonium, n. lat.-voetig

de v e 11 o n of omtrent cent, in Navarre

gr. een achtstemmig gezang, achtstemmig

l i b r a of ongeveer 1 á cent; in Marokko 2 o e k i a s bijna 79 cent; — ochaVos, z. octavonen and. oct aaf.
Oehéma, m. gr. (van ochëin, dragen)
eig. een draag- of voermiddel (v e h i k e 1);
Med. een vloeibaar verdunnings- of voer
voor te droge of te sterke artse--midel
nijen. om die te verdunnen of te verzachten.
Ochiokratie (spr. t ts) f. gr. (van
óchlos, m. volkshoop, gepeupel, en kratein,
heerschee) de gemeene- volksheerschappij, regeering van het graauw of de heffe des
volks, onderscheiden van d e m o k r a t i e, z.
ald.; — oehlokraat, m. een aanvoerder, beheerscher van het gepeupel ; --ochlokratisch , adj. tot de gemeenevolksregeering behoorende.
Ochriásis, f. gr. (van dchridn, bleek
worden, van dchrós, bleek, geelachtig) Med.
geelachtige bleekheid van het aangezicht ;
— ochroïet, m. gr., z. v. a. c e r e r i e t,
c e r i n s t e e n;— oehropyra, f. gr. Med.
de gele koorts.
Ochthëdes, n. gr. (van óchthP, heuvel) Med. eene zweer of verzwering met
harde randen.
Ockamy, n. (spr. ókkemie) eene eng.
metaal- compozitie.
Oeke, liever o k a (z. ald.).
Octaaf, n. (lat. octávus, a, urn, de of
het achtste, van octo, acht, en dit van het

muziekstuk ; — oetirëmo, m. lat. een
vaartuig met 8 roeibanken ; — oetóber,
m. lat. wijnmaand, in den oudsten kalender
der Romeinen de 8ste, bij ons de 10de
maand des jaars; — oetoehord, z. o kt o c h o r d;— octodecimo, n. (van 't
lat. octodecim, achttien) het boekformaat
van 18 bladen en 36 bladzijden op een vel,
bij verkort uitgedrukt door 18'n°; — octonarius, m. lat., z. 1 e t r a m e t e r;— oe
f. lat. een gewicht van 8 onsen of
-tunx,
16 boden of j. medicinaal pond ; -- oe
n. het achtvoud; — octu--tuplm,
pleeren, octupliceeren (lat. octu1plicáre) achtvoudig nemen.
Octachord, enz.; — octogoon,
enz., octopetalisch, enz., z. okt—.
Octrooi, n. (fr. octroi; ontstaan uit
het mid.lat. auctorium = auctor).tas, z. lager) handelsvrijheid, uitsluitend handelsrecht
(vgl. p r i v i 1 e g i e), de vergunning der regeering, die aan een' bijzonder' persoon of aan
eene compagnieschap bet uitsluitend recht
verleent om zekeren handel te drijven, zekere voorwerpen te vervaardigen, zekere
waren uit of in te voeren, enz. ; de dus
bevoorrechte handelscompagnie ; ook wel de
gemeentebelasting , stadsbelasting op eetva .
ren ; — oetrooijeeren (fr. octroyer, provene. autreyar, autos-par, v. 't lat. auctordre,
waarborgen, bekrachtigen, mid.lat. inwilligen), handelsvrijheid bewilligen, octrooi

rere, loopgin) tegenkomen, ontmoeten, beje-

r

1

;

OGTUNX
verleenen, bevoorrechten ; — geoctrooijeerde constitutie, eene staatsregeling
of grondwet, the als geschenk van den monarch door vorstelijke machtsvolkomenheid
verleend of bewilligd wordt.
Octunx, octuplum, enz., z. ond.
octaaf.

—
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Ouden, waarin inz. dichterlijke en toonkunstige wedstrijden gehouden werden ; ook eene
verzameling van lyrische gedichten.
Odelbonden, pl. (deensch odelsbonde,
zw. odalbonde) vrije grondbezitters in de
scandinavische eilanden, = adelbonden;
— odelsthing, n. zw. de tweede afdeeling of kamer van den s t o r t h i n g (z. ald.)
in Noorwegen.
cdè rint, duin inetuant, lat. (oderint, van
odi, ik haat) sprw.: zij mogen mij vrij haten,
zoo ze mij slechts vreezen (de lijfspreuk van
keizer Caligula, v. a. van Nero); — odium,
n. haat, vijandschap; Jur. ongunst, achter stelling, verwerping onder gelijke omstandigheden ; odiun?i, iínplacabile, onverzoenlijke
baat ; odium internectnuni, doodelijke haat;
— odiëus, adj. (lat. odiósus, a, um, fr.
odieux), hatelijk, gehaat, walgelijk, afschuwelijk, onuitstaanbaar, onlijdbaar, verdrietig,
ergerlijk ; — odiósa, n. pl. gehate, stuitende of verdrietige dingen ; — odiósus,
m. een gehaat, afschuwelijk, afkeerwekkend

oculus, 'Ti. lat. (pl. occli), liet oog; ook
de voorzanger in kloosters en andere gestichten, wegens de bij hem gevorderde oplettendheid ; — oculus caecius , Med de
groene staar, verdonkering van bet glasligchaai ri in het oog ; -- oc clus Christi, Bot.
het Christus-oog, de blaauwe sterrebloem
— oe. eleph.anttnus, olifantsoog, ossenoog,
vgl. b o e p h t li a l m i e; — oe. léporinus, hazenoog ; — oe. muntli, z. h y d r o p h a a n;
— ad oculos demonstrire, z. d emonstreer e n ; — oeuli, de 3de zondag in de vasten of ide zondag vóár Paschen, dus geheeten naar de aanvangswoorden der mis:
Oculi mei semper ad I)ornTnu7n, etc., mijne
oogen zijn steeds op den Beer gericht, enz.,
menscb ; — odioziteit, f. nw.lat. de haPs. XXV, i, ;— oculissimus, m., oculissima, f. een boezemvriend, eene geliefde; telijkheid.
-- oculair, adj. oogenschijnlijk, zichtbaar;
Odeum, z. ond. ode.
Odeur, f. fr. (van 't lat. odor, reuk)
in samenst.: het oog betreffende, oog -, oogen-,
b. v. oculair getuige, ooggetuige ; —geur, reuk; in een' goeden of kwaden
oculair glas, oogglas, het glas in den odeur of reuk staan, te goeder of te
verrekijker, dat voor het oog gebracht wordt;
kwader faam bekend zijn ; — pl. odeurs,
— oculaire inspectie, f. ooggin schou w, welriekende zaken, reuk werken.
bezichtiging — oculeeren, nw.lat. grif Odiëus, z. ond. oderint, enz.
Odilia, oudd. vr.naam, z. v. a. Ott i felen, oogen, inoogen, eene kunstbewerking
1 i a (z. ald.)
om vruchtboomen te veredelen (minder oud
dan het enten), bestaande in liet overbrenOdin, liever Odhinn, m. de noord scbe vorm voor W o d a n (z. ald.).
gen van een zoogenaamd oog uit het lot
eens edelen booms in den bast van een'
Odiosa , odi osus , odioziteit,
wilden stam ; ook i n o c u l e e r e n;— Ocuodium, z. ond. oderint, enz.
látie (spr. t—ts) f. de griffeling ; — OcuOdometer, liever b o do m e t e r (z. ald.)
líst, m. een oogarts, oogmeester.
Odontagogum, n. gr. (van odoes,
Oda, f. turk. (eig. eene kamer vol, van odontos, tand) Chir. de tandtang; -- odonóda, kamer, woning) eerre turksche soldaten tágra, n. jichtige tandpijn, ook de tandafdeeling (compagnie) ; -- odabasji, m.
sleutel of tandtang; — odontalgle, f.
de aanvoerder van zulk Gene afdeeling, de
Med. tandpijn, kiespijn ; — odontálgisch,
kapitein ; -- odalisken, f. pl. eig. kaadj de tandpijn betreffende ; — odontalmergenooten, die slavinnen van den turk gika of odontika, n, p1. tandmiddelen,
schen keizer, welke noch eenen zoon ge- middelen tegen de tandpijn ; -- odontiabaard hebben, noch door bijzondere gunst sis, f. het (moeijelijke) tandenkrijgen der
kinderen ; — odontiatrie, f. de tand tot den rang van sultanes zijn verheven,
meest circassisthe of georgische schoonen.
heelkunde; — odontine, f. een middel
Odaxésmus, m. gr. (oda.resmos, v. tot de bewaring der tanden ; — odontísmos, m. bet tandgekners; de muziek bij
odaxi n = odádzein, bijten, steken, jeuken)
Med. het jeuken, eene bijtende of branden- de voorstelling van den strijd tusschen Apollo
en de pythische draken ; — odontitis,
de pijn ; inz. het tandvleesch- jeuken, de pijn
f. de ontsteking der tanden ; — odontobij het doorbreken of uitkomen der tanden,
glyphen, pl. tandvijlen, tandschrappers,
z. v. a. o d o n t i a s i s; -- odaxéstisch,
adj. jeukend, bijtend.
werktuigen tot het reinigen of in- orde -brenOde, f. gr. (ddc, in 'talg. gezang, lied), gen der tanden ; -- odontographie, f.
samengetr. uit aoidé, van aeidein, zingen)
de tandbeschrijving; — odontoidisch,
hooglied, eene soort van verhevene; statige
adj. tandvormig --f.
lierdichten, die zich inz. kenmerken door
de wijnsteenvorming aan de tanden ; —
diep gevoel, levendige aandoeningen, treffenodontolithos, m. de wijnsteen aan de
de, verrukkende beelden, en die den meest
tanden ; — odontolíthen, in pl. tand poëtischen toon ademen; — odëum, n.
versteeningen, versteende tanden van zoog lat. (gr. odc on), pl. odéën, eene zang- en
dieren ; — odontologie, f. de leer van
leeszaal ; muziek- of concert -huis bij de
de tanden, tandleer ; — odontophyle, f.
,

-

-

;

;
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het wassen of uitschieten der tanden, het
tandenkrijgen ; — odontósis, f. de tandvorming
;—

odontosmégma of odontotrimma, n . het tandpoeder; — odon-
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kamer in 't slot te Versailles, alwaar de
hovelingen bijeen kwamen, eer zij bij den
koning hunne opwachting maakten ; van daar

specerijen ; -- odorant of liever odo-

de chroniek van 't oeil de boeuf, de
schandgeschiedenis van 't hof te Versailles;
— ceil de perdrix (spr. —dri), eig. patrijzenoog, een voortreffelijke, helderroode Champagne -wijn ; — ceillade, f. (spr. uiljáád')
een lonk, oogwenk, zijwaartsche blik ; —
ceilladeeren (fr . oeillader), lonken of wenken geven, toelonken ; — ceillère, f. (spr.
uiljèr') het oogleder aan 't hoofdstel van
een paard, de oogklap.
cEkographie, f . gr. (van oikos, huis)

raat, adj. (van odordre, welriekend ma-

huisbeschrijving ;

ken) `Welriekend, geurig — odoráta, n.
Pl. welriekende dingen ; — odorátus, m. de
reuk, als een der 5 zintuigen ; — odorifieeeren, nw .lat. welriekend maken; —
odoriférisch, adj. (lat. odorifer) reuk -

m. pl. aanhangers van het gevoelen des beroemden hervormers OF k o 1 a m p a d i u s (eig.
Johannes Hausschein) — eekonoom,
eekonomíst, m. huishouder, waard, huis
een hoogst zuinig mensch, gor--houdknige;
tetelder ; z. ook lager; — cekonomle, f.
de huishouding ; spaarzaamheid; de landhuis
verstandig beheer van zijne be--houdkne,
zittingen ; — staats –oeconomie, _f.
staatshuishouding, staatshuishoudkunde, de
wetenschap, die de middelen omvat, door
welke de rnensc,ien zich welstand en stof
oorspoed verwerven ; de orde, door-felijkn
welke een politiek ligchaam wezentlijk bestaat ; — dierlijke cekonomie, het
geheel der verrichtingen en bewegingen, die
het leven der dieren onderhouden, dierlijke
huishouding, gezamentlijke levensverrichtingen ; — cekonómisch, adj. de huishouding betreffende; huishoudelijk, huishoudkundig; spaarzaam, zuinig; — ce k o n o m i
tak, de buishoudkundige maatschap--sche
pij, een der oudste genootschappen in Nederland ; — eekonomizeeren, huishoudelijk•

totechnie, f. de kunst om de tanden te
behouden, ook nieuwe in te zetten, de tanden -

en kiezenkunde ; — odontotherapie, f.
de tandheelkunde
odor, m. lat. reuk; stank ; pl. odöres, geuren, reukwerken. welriekende dingen, geurige
specerijen, enz.; "— odor hircinus m. lat.
eig. boksreuk; de zweetreuk, okselstank ; —
odoramént, n. (odorainéntum) reukwerk,
.

;

-

gevend, geurig.

Odsjak, m . turk. (v. 6da, kamer) eig.
de haard, de familie; eene ver eeniging, een
besloten gezelschap; een janitzaren-legertroep;
bezettingstroepen in de grensvestingen.
Odur of cEder, ni. 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
heldendicht van Homerus, behelzende de lotgevallen en omzwervingen van den gr. vorst
Odysseus of Ulysses, op zijne terugreis van Troje naar Itbaka.
Odzins, m hoogd. (spr. ótsiens) eene
belasting op onroerende goederen.
Ebisstruik of cabiswortel, eene
uitheemsche plant met klokvormig, zesvoudig ingesneden bloemdeksel (dioscorea), z. v.
a. yamswortel, z. yam.
cEdéma, n. gr. (oidéina, van oiddn,
zwellen) Med. de plaatselijke waterzuchtige
zwelling — eodematisch of cedemateus, adj. naar zulk Bene zwelling gelijkende, gezwollen ; -- odematie, f.
;

algemeen huidgezwel

; — zich eedema

waterzucht aangedaan wor--tizern,do
den, zwellen ; -- cedephoon, n. gr., d. i.
zweltoon, een door van der Burg uitgevonden muziekinstrument, waarvan de tonen
door eenen cilinder van metaalstaven en eerie
claviatuur worden voortgebracht.

cEdipus, 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 gelukkig of
bedrev en oplosser van raadsels; — Davus
sum, non OE<d-ipus, z. D a v u s.
Oedsjia, Ougiah, het ons in Algerië,

= 34,13 gramme.
oeil de boeuf, m. fr. (spr. uilj de beu f;
oeil, v. 't lat. oculus, oog) Arch. eig. ossenoog, een rond dakvenster of dakopening; inz.
wéleer de door een ossenoog verlichte voor-

— cEkolampadiërs,
;

besturen, huishouden, sparen, bezuinigen,

spaarzaam leven ; --- eekonomíst, m.
een aanhanger van het phy s i o krati sch
stelsel (z. ald.); ook z. v. a. eekonoom,
z. boven ; — oekoskopie, f . (oikoskopía)
f. waarzeggerij uit (zoogenaamde) buitengewone voorvallen in of om een huis, b. v.
het afvallen van een' spiegel, het huilen
van een' hond. enz.
cekuméniseh, adj. gr. (oikoemeni/eós,
, ón, v. oiM in, bewonen) wat de gebeele
bewoonde aarde (oikuméné scil. gP) betreft,
alg3meen. inz. eene aekumenische kerkv e r g a d e r i n g (lat. consilium oecu^nenicum),
d. i. eene algemeene kerkvergadering.
cEnanth – nether, m. gr. (v. bivos,
wijn, ánthos, bloem, en aether, z. ald.) eig.
wijnbloemgeest, de in den wijn vervatte stof,
die de oorzaak van den wijnreuk is; —
cenanth –zuur, n. een uit gegiste vloeistoffen, b. V. wijn, ontwikkeld zuur.
cEneleeum, n. gr. (van oinos, wijn, en
élaion, olie) wijnolle, wijn met olie gemengd;
— cenagála, n . (v. btnos, en gala, melk)
wijnmelk, wijn en melk; — eenographie,
f, de beschrijving van wijnen ; -- cenoldisch, adj. wijnachtig, naar wijn gelijkende;

OEI
--- cenoloog, m. een wijnkenner, wijn
denologie, f. de wijn--bouwkndige;
leer, wijnkunde, leer an den aanbouw, de
keldering, gisting en behandeling der wijnen ;
— eenológiseh of oinológisch, adj.
wijnkundig, den wijn betreffende ; — cenOmanie, f. de verzotheid op wijn, wijnwoede,
zuiperswaanzin ; — cenomantie (spr. t=
ts), f de waarzeggerij uit wijn, inz. offerwijnen ; -- conoméli, n. de wijnhonig,
honigwijn, wijnmede; — cenométer of
oinométer, n. een wijnmeter, werktuig
tot bepaling van de sterkte des w fins ; —
venopolïe, f. de wijnverkoop in 't klein;
– cenopolium, n. het wijnhuis; ook
het recht tot wijntappen ; — Qenopoot,
m. een wijndrinker; -- eenostagma, n.
wijngeest.
Oer of Behr, in. eene kopermunt in
Zweden = 1h rijksdaalder; ook eene
kleine zilvermunt = 1 L rijksdaalder.
Oerlein or örlein, n. (spr. curl—)
eene zwitsersche zilvermunt, omtrent
23 ct., te Schaffhausen = 23 ct.
Oertug of ortug, in. eene oude zweed
zilvermunt
-sche
214 mark.
esophagus of cesophaag, m. (gr.
oisophágos) de slokdarm, spijsbuis; — O✓s0phagitis, f. Med. ontsteking van den slok
; — ce esophagorrhagie, f. bloe--darm
ding uit cie vaten van den slokdarm ; —
oesophagorrheee, f. uitscheiding van
vochten uit den slokdarm ; — cesophagotOmie, f. de slokdarmssnede, opening
des slokdarms.
Estromanie, I. gr. (van vastros, m.
steek, prikkel, hevige aandrift) de geslachtsrazernij, de onverzadelijkheid in het bevredigen van de geslachtsdrift ; --- venereus, m. de hevige teeldrift der dieren, de
springtijd; ook de kittelaar, k l i t o r i s.
(Estrus, m. lat. (gr. oéstros) de brems,
groote horzel of paardevlieg, schapebrems.
cEs: pus, m. gr. (oisypos) 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. euwr'; van 't lat.
opera) werken, geschriften.
o/fa, f. lat. een beet, hap; inter os et
offam, sprw. tusschen mond en beet, d. i.
eer men den beet in den mond brengt, in
korten tijd, eer men er op verdacht is.
ofi'endeeren, lat. (offendére) aangrijpen, beleedigen, aanstoot of ergernis geven,
kwetsen ; --- offénsie, f. (lat. o ffensio, fr.
offense) de aanval, aantasting; beleediging;
-- offensief, adj. en adv. nw.lat. (fr.
offensif) aanvallend, aantastenderwijs; —
offensíve, f. fr. de aanval, de verhouding
als aanvaller; ---- offensieve oorlog,
aanvallende oorlog; --- offensieve alliántie, f. een aanvallend verbond, in tegenst. met defensieve aliiantie.
ofï'ereeren, ofireeren, lat. (offerre,
fr. offrir) aanbieden, opdragen, offeren,

=
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opofferen
offerande, f. (fr. offránde,
van het mid.lat. offerénda, z. v. a. offer ; —
offérte, f. fr. het, aanbod, de aanbieding,
voorslag; ook de misofferande in de R. Kath.
Kerk ; — pl. offérten, aanbiedingen, inz.
schriftelijke; — ofFertorium, m. nw.lat.
het offergeld; een offerboek; het opheffen
en vertoonen van de gewijde hostie bij de
K. Kath. mis ; ook het gezang bij deze ceremonie.
Office, f. (spr. offies') of officie (van
't lat. ofciumn) de linnen- en zilverkamer
in aanzienlijke huizen ; ook de voorraad- en
proviandkamer ; de keuken ; de keukenbedienden ; het ambt, de post, bediening, dienst,
plicht, ambtsplicht, taak, verplichting, ver
ambtsverrichting, dienstver--schuldige;
vulling ; ex officio, uit dienst- of ambtsplicht;
van ambtswegen, ambtshalve; zonder betaling, om niet ; als opschrift op brieven :
dienstzaken ; ofciunn absolutum, een onbepaalde, onvoorwaardelijke, volstrekte plicht;
o. beiitae virginis (Mariae), de dagelijksche
Maria- dienst in zevendeelige gebeden ; o.
compplétum of o. nocti rnum, de laatste dienst,
nachtdienst ; o. divinunrr, de gansche door
den geeste;ijke bestuurde godsdieijstoefening,
inz. in de R. Kath. kerk ; de verplichting
der geestelijken tot het bidden en zingen uit
het brevier; o. humaniti tis, een plicht . der
menschlievendheid; o. imperféctum, eene on'volkomene verplichting, waarbij geen uit
dwang plaats grijpt; o. perféctum,-wendig
een volkomen of dwangplicht; o. pietátis,
een natuurlijke, niet door de wet voorgeschrevene, maar in 't hart gegrifte plicht ; o.
plenum, eene volledige, plechtstatige kerkdienst; o. suprérn-um, de laatste plicht of
eer aan een' doode ; — ofieiaal, m. (lat.
o[ficiális) een kerkdienaar, kerkbeambte of
kerkopziener; ook de geestelijke plaatsvervanger of vicaris van een' bisschop der
R. Kath. Kerk in de wereldlijke aangelegen
kerkelijke zaken heet wij- of-hedn(i
koorbisschop, s u f f r a g a an) — officia–
laat, m. nw.lat. het ambt- en de waardigheid eens bisschoppelijken of iciaals; — offieialia, m. pl. ambtsverrichtingen, dienst
plichten — officiant, m. (mid.-zaken
lat. off
lcians) dienaar, de bediende ; de diensfdoende persoon ; — officianten, pl. beambten, inz. ondergeschikte ambtenaren ; de
mislezende priesters; -- officiëel, adj. fr.
o[iciel) ambtsmatig, van ambtswege, plicht
dienst, den post, het ambt be--matig,ode
boorende ; al wat van hooger hand geschiedt,
uitgaat, bevolen of gemeld wordt, echt, geloofwaard ig, boven twijfel verheven, a u th e ittick; officieel bericht, ambtsbericht,
onbetwijfelbaar bericht, van de bevoegde autoriteit voortgekomen tijding, enz.; — officier, m. fr. (officier,
cier, spr. offi-s jé) eig. in 't
alg. een bediende ; inz. Mil. een krijgsbeambte, ieder bevelvoerend krijgsman, meer
bepaald, die den graad van luitenant of een'
hoogeren bekleedt, in tegenst. met de on; —

;

;
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der-officieren, die een' lageren rang dan
dien van luitenant hebben ; ook in burgerlike betrekking: een ambtenaar; de vroegere
schout (hoofdofficier), het hoofd der policiedienaars en nachtwakers ; — officier van
justitie, rechtsofficier, bij de co r r e ct i on e e l e rechtbank wat de procureur-crimineel bij de c r i m i n e e 1 e is ;— officier du
jour (spr. —zjoer), de officier, wachthebber, bevelvoerder van den dag; -- Ofciëeren, z. v. a. fonctioneeren (z
ald.); -- ofliciëus, adj. (lat. oficiosus, a,
um) dienstvaardig, gedienstig, dienstwillig,
volijverig, wilvaardig, beleefd, wellevend.
Ofcina, f. lat. werkplaats, fabriek, inz.
bij de Duitschers, bij wie het meer bepaald
beteekent : eene apotheek en ook eene boek
; — officinaal of officineel,-drukeij
nw.lat. in de apotheek voorhanden, daar gebruikelijk, gangbaar; geneeskrachtig, heelend,
enz. — offieinalia, pl. artsenijen, geneesmiddelen, apothekerswaren ; --- Of1Cinator, m. de werkmeester.
offreeren, z. offereeren.
Ogre, m. fr. (sp. ogro, it. orco, angels.
arc, helsche daemon, he!, v. 't lat. Orcus, onderwereld, god der onderwereld) een weerwolf, kindervreter, wildeman, schrikbeeld;
-- ogresse, f. een boos wijf.
Og ges, m. de oudste fabelachtige beheerscher van Attika, onder wiens regeering
de ogygische vloed geheel Attika moet
verwoest hebben ; van daar ogygisch, adj.
.overoud, eerwaardig.
olie ! jam satis est ! lat. sprw.: och, 't is
nu genoeg! hei, nu opgehouden! houd op!
Oidéma, z. ce d é m a ; — oinographie, enz , z. ae n o g ra p h i e; — oisophagitis, enz., z. oesophagitis, enz.
Oka, turk. (ontst. uit het arab. wakijah,
oekijah, een gewicht van 2 4 pond, en dat
waarsch. van 't gr. oenggía, oengkía, lat.
'ancia, ons) een gewicht van 4 0 0 drachmen of omtrent 12 kilo in Georgië, Morea,
Turkije, Smyrna en Hongarije ; ook eene
vochtmaat in Wallachye = I2 liter.
Oker, m. (lat. en gr. dc/ira, van 't gr.
dchrós, a, on, geelachtig) een aardachtige
metaalkalk (metaal -oxyde); inz. ijzeroker,
ijzersaffraan, berggeel, aardvormige rood-,
bruin- en geelijzersteen.
Okia, eene rekenmunt te Marokko
24 ct.
Okshoofd, n. (hoogd. oxho ft, zw. oxhcufeud, eng. hogshead), eig. ossenhoofd,
eene groote vochtmaat of een wijnvat van
verschillende grootte in onderscheidene landen, waarsch. zoo gebeeten, omdat de wijn
vroeger met eenen ossekop gemerkt-vaten
waren ; het oude amsterd. okshoofd was 1 vat
--9,3 2 8 3 hectoliters, en verdeeld in 6 ankers.
Oktachórd of oktochórd, n. gr.
een acbtsnarig speeltuig; — oktaédron
of oktaéder, n. gr. Geom. een achtvlak,
een door 8 gelijkzijdige driehoeken ingeslo
ten ligchaam ; — oktaëtéris, f. gr. een
;

---

OLEUM.

Tijdkring van 8 jaren, de maan-zonnecirkel ;

-- oktandria, pl. eig. achtmannigen, de
achtbelmige planten, met 8 vrije meeldraden
in hare bloesems, de 8ste klasse in het stelsel van Linnaeus; — oktapla (scil. biblia),
pl. gr. eene bijbelvertaling in 8 talen, een in
8 kolommen gedrukte bijbel ; — oktogoon, m gr. Geom. een achthoek, eene
figuur met 8 zijden en 8 hoeken ; — oktogóniseh, achthoekig — oktogonaal–getallen, die po 1 y g o n a a 1-getallen, welke de sommen zijn van 2 of meer
getallen eener arithmetische reeks, welker
verschil 6 is ; — oktogyniseh, adj. Bot.
achtwijvig, met acht gescheidene stampertjes.
— oktopetaliseh, adj. met acht bloem
; — oktophylliseh, gr. acht--bladern
bladerig ; -- oktostylon, n. gr. Arch.
eene rij of reeks van 8 zuilen.
O kydroom, m. gr. (v. ókys, snel) een
hardlooper; — okygraphie, f. snelschrijfkunst, z. v. a. taehy graphie;— okypóde, in. een snelvoet, hardlooper.
Olaf of oslaf, oudd. (van 't angels. os
oudn as, god) de van God afstammende,
z. V. a. Diogenes.
Olampi-hars, ii. een wit geelachtig,
doorzichtig, hard en fijn te wrijven bars uit
Amerika.
Olax, f. (van 't mid.lat. olax, riekend,
van olére, rieken) stinkhout, een boom in
O.Indië (lignum feel dum).
Old-baley, n. eng. (spr oold beeli) eene
straat in Londen, met bet gevangenhuis.
oléa, pl. v. oleurn, z. ald.; — oleagineus, adj. (fr. oléagine-ux, lat. oleaginous,
tot de olijf behoorende) olieachtig.
Oleander, m. nw lat. (fr. oléandre, it.
oleandro, mid.lat. lorandrum, bedorven uit
bet lat. rhododendrum, gr. rhododendron) rozelaurier, een boomachtige struik met ver
eigenschappen, in de zuidelijke landen.-gifte
Oleáster, m. mid.lat. de wilde olijfboom.
Oleaten, oldine, z. ond. oleum.
Olekránon, n. gr. (v. ólenP, elleboog,
en krunon, hoofdschedel) Anat. het haakvormig uitsteeksel van de ellepijp, de elleboog;
— olekranarthrokáce, f. de uitsteking der gewrichtsvlakte van den elleboog.
Oleraeéën, F. pl. nw.lat. (oleraceae, van
't lat. olu.s, genit. oléris, kool, keukengewassen, moeskruiden.
oleronensisch zeerecht, of fr. roles d'Oléron, het nog tegenwoordig in Frankrijk en Engeland als hulprecht geldende
zeeregt van het eiland O l é r o n aan de
westkust van Frankrijk, reeds in de 13de
eeuw ingesteld.
oléum, n., pl. oléa, lat., de olie ; oleum
et opéram perdidi, ik heb olie en moeite
verloren, d. i. mij te vergeefs beijverd ; —
oleum animi le, n. dierlijke olie; ol. butyri,
boterolie; of cornu cervi, olie van hertshoorn ; ol. fcenic ili, venkelolie ; ol. juni$éri,
jeneverbesolie ; ol. lavendulae, lavendelolie;
ol. lini, lijnolie; ol. martis, ijzerolie, chloor;
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ijzer, dat door aangetrokken vochtdeelen tot
vervloeijing komt; ol. ovi rum, eijerolie ; ol.
papaveris, papaverolie ; ol. pi,ni of ol. tem
pijnboomolie ; — ol. petrae, z. v. a.-plinum,
petroleum (z. aid); ol. rost rum, rozenolie; ol. sacchári, suikerolie ; ol. taetàri ier
deliquium, vervloeid wijnsteenzout ; ol. tere binthinae, terpentijnolie ; ol. vitrii1i, vitrioololie, zwavelzuur ; -- ole^ten, n. p1.
nw.lat., oliezure zouten ; — oleine, f. de
in de talk bevatte oliestof, z. v. a. e 1 a i n e;
— oleösa, n. pl. olieachtige artsenijen of
geneesmiddelen ; — oleoehaikographïe, f. lat.-gr., de oliekoperdrukkerij.
Olfáetus, m. lat. (v. olfacére, rieken,
V. olére, rieken, en fac(re, maken) het ruiken , de reukzin, reuk; — olfactörisch,
adj. den reuk, reukzin betreffende of daartoe
behoorende.
Olibt'num, n. mid.lat . (fr. óliban, it.
olíbano; van 't gr. libanos, libanttós, hebr.
lebóndh; arab. loebdn) de wierook.
Olibrius, m. ingebeelde zot, waanwijze,
aanmatigend mensch, pochhans (naar een' romeinsch' senator van dien naam, die in 4 7 z
tot keizer van 't Westen werd uitgeroepen.
O'lifant, m. het grootste nu levende
landdier, z. e l e p h a n t; - - olifant, m.
(oudfr. olifant, elephant, ivoor en een
waarsch. uit ivoor gemaakte kleine jachthoren, prow enc. oli fan, armor. olifant, v. 't
lat. elephantus, gr. élephos, olifant, ver
ulbandus, oudd. olpenta,-wantmehgo.
olbenda, angels. olfend, kameel) de jacht
dolende ridders; -- olifants--hornde
papier, de grootste soort van papier, met
het merk van eenen olifant, inz. voor taDellen en plaatwerk.
Oligeemïe, f. (van 't gr. olígos, e, on,
weinig, en haima, bloed) Med. bloedgebrek;
— oligarchie, f. gr. (van drehein, heerschen) de regering van weinigen, comitéregeering; — oligarch, m. een medelid
of aanhanger van een' zoodanigen regeeringsvorm; — oligarchisch, adj. in de
macht van weinigen ; met zulk eene regeering overeenkomstig, daarvoor gestemd ; —
oligidrie, f. (van hidrOs, zweet) Med.
zweetgebrek; -- oligoblennie, f . Med.
de verminderde slijmafscheiding; — Oligoeholie, f. de verminderde galafscheiding — oligochronisch, adj. kort stondig, weinig tijds durend, vluchtig; —
oligochylie, f. Med. de verminderde
afscheiding en bereiding van het spijsvocht;
— oligochylisch en olygochymiseh, weinig spijsvocht afgevend, slecht
voedend — olygoehymïe, f. de ver
bereiding van vochten ; — oli--minder
godakrla, f. de beperkte afscheiding
van tranen ; — olygogalle en olygogalaktie, f. de verminderde zogafscheiding — oliegoheemie, liever o 1 ig 2e m i e (z. aid.) ; — oligohidrie, liever
o 1 i g i d r i e (z. aid ) ; — oligokoprie, f
de verminderde ontlasting van drekstoffen; —
;

;

;

.

l43

oligokraat, f. een regent, die weinig mederegenten heeft ; — oligokratie (spr.
t=ts) f. de heerschappij, regeering van wei
; — oligophyllisch, adj. Bot. arm-nige
aan bladeren, 'weinig bladeren hebbende ; -oligopionie, f. vetgebrek, magerheid; —
oligopistie, f. zwak geloof, kleingeloov i ghe id ; — oligopsyehie, f . vers tandszwakte, armoede van geest ; — oligosialle, f. Med_ de geringe, verminderde afscheiding van het speeksel ; — oligospermïe, f. gebrek aan zaad, de verminderde zaadafscheiding; — oligospermatisch, adj. aan zaadgebrek lijdende of daaruit voortkomende ; — oligotrichie, f.
haargebrek, dunbarigheid; --- oligotrichisch, adj. dunharig, zwakbehaard; —
oligotrophie, f. de slechte voeding des
ligchaams; het gebrek aan eetlust, het vasten ; -- oligurezïe, f . de spaarzame of
verminderde pisontlasting.
Olijf, f. lat. (oliva, sp. oliva, fr. olive,
it. uliva) de olijfbes, olijfvrucht, de vrucht
des o 1 ij f b o o m s; oneig. een olijfvormig
sieraad ; ook de metalen greep aan de deurklink ; — olijferts, olijfkoper of
oliveniet, m. uw lat., een olijfgroen kopererts, arsenikzuur koper ; — olivëtum,
n. lat., een olijftuin, olijfberg, olijfbosch ; -olivétten, f. pl. fr., olijfvormige of lango erpige koralen, glaspaarlen, enz.; — oli-.
vine, I. nw.lat., olijfstof, door uitkoking
der olijfboombladeren met zuurhoudend water
verkregen ; ook z. V. a. oliviet, m. bazaltisch en vulkanisch chrysolith, eene steensoort.
olio2, lat., voorheen, eertijds, voormaals,
vroeger; iron. in de dagen van Olim,
weleer, voorheen, enz.; --- les olim, fr. de
oli m s, oudfransche gebruiks- of gewoonte -

rechten.

Olínden, pl. fijne degenklingen uit de
stad 0 l i n da in Brazilië.
Oliteiten, pl nw .lat. (v. 't lat. oleurn,
olie) welriekende oliën, uit olie bereide artsenijen.
Oliveniet, olivetum, enz. z . o i ij f .
Olivetánen, pl. Benedictijnen (z.
aid.) van Monte O l i v e t o in Italië.
Olivier, mansn. (eng. Oliver, fr. Olivier),.
de olijfboom; de olijfboomplanter; — Olivia, vr.naam : de olijfboomplantster.
olla, f. lat. de pot; olla ferret, sprw. de
pot kookt (van eenen rijke, die veel verte
maakt); — olla male ferret, de pot-ringe
kookt slecht ( van een armzalig levend
mens+^h); — olla podrída, f. sp . spr . olja,
d. i. eig. bedorven pot, v. olla, pot, kookpot,
provenc ole, fr. oille, en podrir,pudrir,
fr. pourrir = lat. putrere, verrotten, bederven) eene spijs, bestaande uit fijn gesneden
en sterk gekruid vleesch van verschillende
soort, een lievelingsgerecht der Spanjaarden ;
een pot met welriekende bloemen en krulden gevuld (pot-pourri) ; in 't algemeen een
allerlei, een mengelmoes, een poespas, ver
ijk vaak een o l i p o d r i g o geheeten.-kerdl
.
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Olonne, f. fr. sterk hennepdoek, naar
't gelijknamig marktvlek van het depart. Ven
-dezoghtn.
Olympos of Olympus, O1ymp,
m. gr., een beroemde berg in Thessalië (nu
Lacha); Myth. de woonplaats van Zeus en
de hemelgoden ; — olympisch, adj. hemelsch ; — olympische spelen, plechtige oudgr. volksspelen, die in strijdoefeningen, wedloopen, enz. bestonden. en bij de
stad O l y m p i a ter eere van Jupiter, als
een volksfeest en vereenigingsband tusschen
alle grieksche volksstammen, steeds na ver
jaren gehouden werden ; van-lopvan4
daar heet zulk eene tijdruimte eene olympiade (gr. olyn?piás), een tijdvak van vier
jaren ; — Olympia, vr.naam : de hemel
; — olympiaden, m. pl. de twaalf-sche
hoofdgoden.
Omágra, n. gr. (van drnos, m. de schouder; Med. de jichtige pijn in den schouder,
schouderjicht; — Omalgïe, f. schouderpijn, .jichtige aandoening in het schoudergewricht ; — omarthrocace, f. gr., eene
ontsteking van de oppervlakten des scboudergewrichts.
Omar, arab. (van amara, bebouwen,
aanbouwen, lang leven) mansn.: de lang
levende.
omitsum, n. lat., de derde maag der herkaauwende dieren.
Omat, handelsgewicht op Java 2.
pikols of 12 0 kilo (vgl. pikol) .
Oma–toet, m. eene zeldzame rolschelp
op het eiland Oma in den Indischen oceaan.
Ombrage, m. fr. (spr. o)ibráàzj', van
ombre = lat. umbra) eig. de schaduw ; argwaan, verdenking, mistrouwen ; — Ombrageeren (fr. ombrager), beschaduwen;
Pict. schaduwen, overdekken ; verdonkeren,
verkleinen; -- oorbres chinoises (spr. onbr'sjinoáz'), chineesche schimmen, een kinder- schaduwspel.
Ombrieten, m. pl. gr. (v. ómbros,
regen) regensteenen, steenen, die men beweert, bij plasregens uit den hemel te vallen ; -- ombrometer, m. z. h y e t os k o o p — ombrometrie, f. de regenmeting.
Omega, n. gr. (van mégas, groot) de
groote, d. 1. lange of gerekte 0 der Grieken (w), de laatste letter in hun alphabet,
verg]. -4 en 0 (ond. A).
Omelette, f. fr. (ontst. uit oeu fs mélés, gemengde eijeren, eijer- of pannekoek.
Omen, n., pl omina, lat. (voor obmen,
V. 't gr. óptein, zien) een voorteeken, eene
voorbeduiding, een voorspook ; omen faustum,
een gelukkig voorteeken; -- omineus,
adj. (lat. ominósus, a, urn), voorbeduidend,
gevaardreigend, onheilspellend; — omineeren (lat. omindri), voorspellen, profeteeren ; — vermoeden, een voorgevoel hebben.
Oméntum, n. lat. Anat., bet net, de
nethuid der darmen ; — omentitis, fr.
lat.-gr., de net- of netvliesontsteking.
-

;

OMN1S.
Omïkron, n. (van mikrós, á, ón, klein)
de kleine, d. i. korte grieksche o (o).
Omina, omineeren, omineus,
z. ond. omen.

omitteeren lat. (omittére) uitlaten,
weglaten, overslaan, enz.; — OmISSUm,
n. een uitgelaten punt, zindeel, enz.; pl.
omíssa, uitgelaten, overgeslagen zaken;
— casus omissi, pl. in de rechten, wetten,
enz. uitgelaten gevallen, waarover de regeering, de rechtbank, enz. naar gelang der
omstandigheden uitspraak doet ; — OmíSsie, f. (later lat. ornissio) uitlating, verzuim — omissie–zonden, zonden uit
nalatigheid begaan ; — omissive, adv. nw.lat., uitlatend, overslaand.
Ommani, n. (eng. hominy, een indiaansch woord) grof, in water gekookt maïsmeel, turksche brij.
Ommatophyllon, n. gr. (v. ómma,
genit. ónrcmatos, het oog, en phyllon, z. aid.)
Med., eig. een oogblad, een vlies op het oog.
oornis, onzne, lat. al, alle, alles, pl. omnes, n. omnia; omne nimium nocet, lat., ook
omne nimnium vertitur in vit2um of omne
nimnium naturae inimicum, sprw.: al te veel
schaadt, of al te veel is ongezond , — omne
principium grave, alle begin is moeijelijk ;
— omne scibile, z. scibíle; — omne simile
claudicat, alle vergelijking gaat mank, d. i.
gaat slechts voor een zeker gedeelte of tot
op eene zekere hoogte door; — omne tri
al liet drievoudige is volko--numperfécl,
men, alle goede dingen bestaan in drieën;
— omne tulit punctum, qui miscuit ulile
dulci, hij draagt de algemeene goedkeuring
weg, die het nuttige met het aangename
vereenigt ; — omni except'ióne major, boven
alle blaam of berisping verheven, onverwerpelijk ; — omni jure, met alle recht; —
omni modo, op alle wijze ; -- omni tempóre,
ten allen tijde, altijd ; — omnia ad Dei
gloraam, of afgekort 0. J. D. G., alles ter
.eere van God ; — omnia cum Deo ! alles
met God ! — omnia mea mecum porto, al
het mijne draag ik bij mij (de zinspreuk van
den gr. wijsgeer B i a s, die zijne hoogste
schatten in zijne wijsheid bezat) non omnia
possumus omnes, z. non omne, enz.; in omnibus aliquid, in toto nihil, van alles wat,
maar van 't geheel niets n.l. goeds weten
of verstaan); — non omn2bus dormio, z. ond.
v
non omne, enz.; — non oornis mortar, z.
ond. non omne, enz.; -- omnis arnans amens,
ieder verliefde is gek of dwaas ; — Omnium, m. nw.fr. (van den lat. dat. plur.
omnibus, d. i. eig. voor allen) eene soort
van zeer ruime, met vele zitplaatsen voorziene huurwagens in de groote steden, die
op bepaalde tijden en plaatsen afrijden ; —
Omnium, n. eng. de gezamentlijke hoofd
aan de schuld -geldnva•stcb,die
Staat als onderpand zijn-eischrvand
aangewezen ; — omnino, adv lat., alleszins;
— omnifórm (later lat. omnifórmis, e)
alvormig, van allerlei gedaante ; — om;
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nipariteit, t. nwlat., algemeene gelijkheid; - omuiphaag, m. lat.-gr., een
alleseter; -- omnipotént, adj lat. (omnip(tens) almachtig, al\ermogend --- om-

nipoténtie (spr. tie=tsie) f. de almaclit,
het alvermogen - omnisciéntie (spr.
t=ts) f. nw.lat., de alweteiulheid ; - om-

nivôrisch,

mIj. (lat. o rnnivorus, a, urn)
allesveisliridend of -etenci ; -- omuivóren, n. p1. N.E-I. eene soorL van zangvogels,
die velerlei eten.
Omoalgïe, t. (liever omal gie, z. aid.);
- oinokot1e, f. gr Anal. de pan van
het schouderblad ; - omoplata, t. het
schouderblad.
Omophaag (niet homophaag), m.
gr. (van örnôs, , On, raauw, onrjp) een
raauwvlrnscheler; -- omophagie, 1. het
raauwvleescheten ; - omotocïe, t. het
te vroeg baren, de ontijdige verlossing, miskraam.
Omph1e, gr., naam eener lydische
koningin, die Hercules zoodanig aan zich
wist te boeijen, lat hij, als eene vrouw gekleed, onder hare slavinnen aan het spinrokken zat ; van daar het sprw.: elke Hercules vindt zijne 0 in p h a I e.
Omphalelkösis, f gr. (van ornpfuIlôs,
de navel) Med. eene navelverzwering;
omphâlisch, ad). den navel betreffende;
navelvormig ; - omphalitis, f. de navelontsteking; - ompha1oe1e, f. eene
navelbreuk ; -- omphalomantie (spr.
t=ts) f. waarzeggerij uit de knopen der
navelstreng van een pasgeboren kind;
omphalóneus, in. hot haitle navelgezwel;
- omphalonëüron, n. de navelstreng;
- omphalophyma, ti een groot week
navelgezwel, een vieeschuitwas aan den navel; - omphalóptron, n. eene lens,
linze ; een lens- of navelvorniig geslepen vergrootglas ; --- omphalorrhagïe, f. bloedvliet uit de navelvaten of den navel;
omphalotoom, m. een werktuig tot
doorsnijding van de navelstreng; - omphalotomie, t. de doorsnijding van de
navelstreng.
Omra of liever omrah, arab. (van
'amara, bouwen, bezoeken ; vgl. Omar) de
bedevaart of plechtige pelgrimsreize der geloOvigen naar Mekka.
Onager of ongrus, m. lat. (gr.
Onagros) de wilde ezel, woudezel (vgl. kulan.
,Onanie, f. (naar 0 ti a n, (;en. XXXVIII,
9, benoemd) de zelfbeviekking, onnatuurlijke
prikkeling der gesladhtsdeelen, ook onanIsmus, n.; - onaneeren, dat kwaad
bedrijven ; -- onanIst en onaniet, m.
een zelfbevlekker.
Onbesjlik, m. turk. v. on-besj, vijftien,
V. 0fl, tien, en besj, vijf) eene turk. rekenmunt = lb paras of ruim 22 centen.
Once, f. fr., z. v. a. 0 ii s (z. aid.);
oncia, it. (spr. Ontsja), onza, onca, t.
eene rekenmunt op Malta en S i c I I I e
scudi; ook een gewicht en eene lengte-
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maaI in Italië ; - oncetta, f. (spr. ontsjëtta), eene goudmunt in Napels.
Oncle, m. ft. (van 't lat. aeuncullus) de
oom, vaders of moeders hroeder.

Oncus, ni. gr. (ónlcos, oorspr. bocht,
kromming, verhevenheid) Med. een hard of
vast gezwel ; -- onkotomie, f. gr. Med.
de kunstmatige opening van een gezwel.
Ondamaris, f. lat., eig. zeegolf; eene
fluitstem in de orgels, om haren bevenden,
schorninelenden klank dus genoemd.
Ondatra, z. desma ti.
ondegq?dre, ondeq,q'iarnénto, ii. it. (spr.
ondedzj—; van onda = lat. undo, golf) Muz.

golvende beweging, trilling; - ondmne,
t. Ir. een vrouwelijke walergeest, eene water-n i x e, watertnaag(1 (vgl. e I e m e n t a I r e
geesten.
on dit, fr. (spr. on di), eig. men zegt;
als subst. : een piaatje, gerucht.'
Ondulatie, z. undulatie.
Oneirodynïe, t. gr. (van Oneiros, m.
droom) Med. een ziekelijk, benaauwd droomen;
- oneirokriet, oneiroloog, m. een
droomuitlegger ; - oneiromantïe (spr.
t=ts) oneirokritïe (sir. tts)f. de droomuitlegging, droomuitlegkunde ; -- oneirologïe, f.de leer van de droomen ; -'-- oneiropôlos en oneiromántis, m. een
droomuitlegger ; - oneiroskopïe, f. de
droombeschou sv ing, het achtgeven op droomen.

Onera, onereeren, onerous, enz.,
zie onus.
Ongro,m. it. eig. een Hongaar; een hoegaarsche dukaat, ter onderscheiding van den
venetiaanschen ducati (it bunco, bankdukaat.
Ongoel, m. ccce rekenmunt te Samarkand = u' tolerdak (z. ald.).
OnIscus, m. gr. (onhskos, verkiw. van
óns, ezel), eig. een ezeltje ; duizendbeen,
pissebed.
Onkotomie, z. ond. oncus.
Onlik, m. turk. (v. on, tien) eene turksche munt = 10 paras.
Onocephà1us, m. gr. (van ónos, ezel
en kephalC, hoofd) een ezelskop ; OflOkrot1us, m. eig. die als een ezel balkt
(vgl. k r 0 t a 1 e n); de kropgans, p e ii k a an
(z. aid.) ; - onolatrie, f. ezelsdienst,
ezelsvereering, waarvan bij de Ouden de
Joden en later de Christenen beschuldigd
werden, misschien omdat Jezus op een' ezel
gezeten Jeruzalem binnen trok.
Li
Onomastikon, ii. gr. (van onma,
n.
naam) eene naam- of woordenlijst, inz eeii
zakelijk, niet naar lettervolgorde ingericbt
woordenboek ; ook een gedicht op den naamdag, geboortedag, een verjaringsvers;
onomatolatrie, t bovenmatige vereering
van een' naam, van een' beroemden man,
ena.; - onomatologie, 1. de leer der
woorden of namen, de naamvormingsleer,
---- onomatomantie (spr. tietsse) f.

ie naamwaarzeggerij, het waarzeggen uit
namen ; - onomatomorphöze, f. de
naamvorming, woordvorming ; --- onoma-
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topmie, f. de naam- of woordvorming;
Gram. de klanknabootsing, de vorming des
woords volgens 't natuurgeluid van de daardoor aangeduide zaak, b. V. t ro m m e 1, donder, ratelen, en z .; — onomatopeeétiseh, adj. klanknabootsend, een' natuur
nabootsend ; — onomatopceeti--klan
ka, n. pl. klanknabootsende woorden ; —
on.omatotheet, m. eig. woordzetter, uit
nieuwe woorden, inz. namen. -vindera
Ononychiet, m. gr. (van ónos, ezel,
en Onyx, kïaauw, boef) een ezelsvoeter, wie
ezelsvoeten heeft; spotnaam, dien de heidenen aan Christus gaven (vgl. o n o l a t r i e) ;
— onoseeliet, m. (van skélos, dij) wie
ezelsdijen of - schenkels heeft; — onoskiomachie, f. het bekende abderitisch
proces over de schaduw des ezels.

edelgesteente bekende variatie van den eb a lce d o o n, zoo geheeten naar zijne kleur;
vgl. c a mé e; Med. eene nagelvormige etter

-verzamlingtuscbdpevaht
hoornvlies; — onyeh^a, f. Med. een nagelgezw el ; — onyehisterion, n. de
nagelschaar, een werktuig tot het afsnijden
der nagels; — onyehogryphósis, f.
de pijnlijke kromming van de nagels; —

onychomantie (spr. t--ts) f. de waarzeggerij uit de nagels der vingers ; —
onychophthorie, f . de ontaarding, het
bederf der nagels; — onyehophyma,
n. een uitwas, de uitgroeijing van eenen
nagel ; — onyehoptósis, f. het afvallen der nagels; --- onyehosarkóma, n.
een nagel -vleeschgevcwas; — onyehosarkósis, f. het ontstaan van zulk een vleesch-

onore di lettera, it., z. honor di littera.

gewas.

Onosceliet, onoskiomachie, z.

Onza, f. sp., z. v. a. o n s, o n c e, als
gewicht; ook eene goudmunt (onza de oro)
16 pesos of ongeveer 10 gl. in Spanje
en Mexico; eene napolitaansche goudmunt
5,80 ct.; vgl. o n c i a.

ond. ononychiet.
Ons of once, het ^1. gedeelte van een
ned. pond of kilogramme; — X16 van
een oud pond ; 1, mark trooisch ; 112 van
een medicinaal pond.

Ontographie ,f.gr. (van on, genit. óntos,
zijnde. pl. neutr. ónta, het zijnde, partic.

van Pinai, zijn) de beschrijving der dingen
of wezens ; — ontologie, f. de leer van
de wezens, van het zijnde, grondwetenschap,
leer van de algemeene eigenschappen der
dingen, een gedeelte der bovennatuurkunde;

ook ontosophie, f.; — ontologisch,
adj. de leer der wezens betreffende of daarop

gegrond — ontostatika, i. de weten schap van het evenwicht der dingen, even;

wichtsleer; -- onthotheologie, f. de
bovennatuurkundige godgeleerdheid, de godsleer uit de begrippen.
onus, n., pl. onéra, lat., de last, het bezwaar; de plicht, verplichting, gehoudenheid;
belasting; -- Onus fabricae, Jur. de taak van
het onderhoud of herstelling der gebouwen ;
o. personele, een persoonlijke last; eene op
personen drukkende belasting; o. 1;robándi,
de plicht of taak van te bewijzen ; o. rei le,
eene zakelijke, op landerijen, enz. drukkende
belasting; o. tutrlae, de taak der voogdij
oni`ra p ublica, pl. openbare lasten,-schap;—
staatslasten, landsbelastingen; onera realia,
grondlasten ; o. personalia, persoonlijke belas
hoofdgeld, enz . — onereus,-tinge,b.v
adj. (lat. onerósus, a, um), drukkend, lastig,
bezwarend, moeijelijk, moeitevol; — onerPso
titulo, Jur. uit of met een' bezwarenden
rechtsgrond; onder bezwarende voorwaarden ;
tegen betaling of vergoeding, in tegenst. met
titulo gratioso, z. ond. t i t e 1; — onereeren (lat oneráre), bezwaren, belasten;
opladen ; — onerábe1 , adj. nw.lat., belastbaar, belast, schatplichtig, b. v. de o n er a b e I e standen, n.l. burgers en boeren;
— onerdtie (spr. t=ts) f. de bezwaring,
belasting.
Onyx, m. gr. (Onyx, genit. ónychos)
eig. de vingernagel: de nagelsteen, eene als
,

;

—

Oogla, oogla, n. gr. (van oón =
lat. ovum, het ei, en gála, melk.) eijermelk, eijeren in melk geroerd; — oolith,
m. de kuitsteen, een kalksteen, die uit
kleine, naar vischkuit gelijkende korrels bestaat; — oölogie, f. de leer van de
vogeleijeren en - nesten ; -- oömantie
(spr. t ts) en oöskopie, f. de waarzeggerij uit eijeren; -- oonine, f. eiwitstof;
— oöpheritis, f . Med. de eijerstok-ontsteking.
Oord, n., eene oude ned. zilvermunt,
een kwartgulden ; — oordje, n. eene ingebeelde munt = 4 stuiver of 4 penningen
1 el.

Opaak, adj. lat. (opiicus, a, um), fr.
opaque) donker, duister, ondoorzichtig, bescbaduwd ; droevig, somber; — opaciteit, f. (lat. opacitas) de donkerheid, ondoorzichtigbeid.
Opaal, m. (lat. opalus, gr. opállios, v.
't sanskr. oepala, steen, edelsteen) een melkblaauwe, weerglanzige, glasachtige, bijna
doorschijnende edelsteen van het kiezelge-

slacht ; — opalizeeren of opalesceeren, barb.lat. den weerschijn of gloed des
opaals vertoonen; — opalizeerend of
opaleseént, adj. weerschijnend (als de
opaal).
ope et concilio, lat., met hulp en raad„
of met raad en daad.
Opéra, 1) f. it. (Opera, d. i. eig. in 't
alg. werk, kunstwerk) een zangspel, muzikaal of toonkunstig drama of tooneelspel;
— opera–bul'a (spr. — boe ffa), f. een
it. kluchtspel, zang- blijspel ; — opera seria, eene ernstige, groote opera ; -operétte , f. (it operetta) klein zangspel; — operist, m. een opera- of too-

neelzanger; -- operakijker, z. polema sk oop.
opira, 2) pl. lat., z. ond. opus.
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opera 3), f. lat., de arbeid; moeite; de
dienst, het dienstbewijs ; opera et studio,
door moeite en vlijt ; p1. opérae, Jur. heren of leendiensten ; o. determ-indtae, bepaalde,
afgemeten diensten ; o. indetermninbtae of
illirnitatae, onbepaalde diensten ; -- opereus , adj. (lat. operósus, a, urn), als
adv. ook operóse, moeijelijk, niet moeite,
bezwaarlijk ; — operoziteit, f. (lat. operositas) de moeijelijkheid ; overdrevene bedrijvigheid.
Operculariën, n. pl. nw.lat. (v. 't
lat. opercclum, deksel, v. operire, bedekken)
dekseldiertjes, een - en tweeschalige schelp
een deksel voorzien ; ook eene-diernmt
plantensoort, dekselkruid ; — operculieten, m. pl. versteende schelpdeksels.
opereeren, lat. (operdri, v. opus, z.
aid.) werken, kracht uitoefenen, van kracht
zijn ; inz. heelkunstig werken of iets ver
om eene genezing te bewerken, b. v.-richten
snijden, steken, enz.; — operatie (spr.
t=ts) f. (operado) de werking, onderneming, verrichting; handelwijs; bij heelmeesters de genezing door snijden, steken, enz.;
de kunstbewerking; snede; ook de hewegingen of ondcruemingen der krijgstroepen,
k r ij g s-o p e r a t i ë n — operatie-lijn,
f. Mil. de lijn, die verschillende, tot het
zelfde doel bestemde corpsen steeds moeten
volgen, en die zij door hunne bewegingen
steeds moeten trachten te naderen, als zij
gedwongen zijn geworden, er van af te wij
; — operateur, m. fr., een operee--ken
rnnd heelmeester, b. v. een oogarts, breuk snijder, steensnijder, tandmeester, enz.;
operatief, adj. nw.lat., werkend, werkzaam; inz. heelkunstig werkend: operatieve heelkunde, z. v. a. chirurgie.
Operette, z. ond. opera 1) .
opereus, z. and. opera 3).
Operíst, z. ond. opera 1) .
Operment, z. and arsenik, en z.
ook orpiment.
operóse, operoziteit, z. ond. opera 3).
Ophiánen, z. o p h i e t e n; — ophiasis, f. gr. (van óphis, m. slang) Med.
eene kale plek, die tusschen de haren in
slangvormige wendingen voortkruipt ; —
ophidia of ophidiën, n. pl. slangvormige dieren ; — ophikleide, f. een nieuwelings uitgevonden slangvormig blaasinstrument ; — ophioeephálus, m. slangen
— ophiodónten, pl. versteende-hofd
siangetanden ; — ophioglóssum, n. slange- of addertong, eene plantensoort; —
ophioglóssen, pl. versteende slangetongen of haaijetanden ; — ophiolatrie, f.,
of ophitIsmus, n. de slangenvereering,
aanbidding der slangen : -- ophiolithen,
m. pl. slangversteeningen ; --- ophiolog1e , f. de leer der slangen, natuurbeschrijving der slangen — ophiomantie
(spr. t—ts) f. de waarzeggerij door slangen;
— ophiophaag, m. een slangeter; —
ophiorrhíza, Bot. slangewortel ; —
;

;

;
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ophiosaurus , n1. slangschildpad ; —
ophiet, z. s e r p e n t ij n — op sleten,
;

m. pl. slangedienaars, eene gnostische secte
van de 2de tot de Ede eeuw, die de slangen vereerde ; — ophiuchus, m. de
slangedrager, slangehoeder, een sterrebeeld;
— ophiurus, m. de Slangestaart, een
beendervisch : — ophiuride, f Math. de
slangestaartlijn ; -- ophiurieten, m. pl.
naar slangen gelijkende versteeningen.
Ophir, n. naam van een beroemd goudland, waaruit de Hebreeën goud, paarlen,
edelsteenen en andere kostbare waren haalden, eu dat men in Arabië of Indië te zoeken heeft.
Ophiuchus, ophiurus, enz., z. ond.
ophiasis.
Ophthalmalgie, f. gr. (van ophthalmos, m. oog, en álflos, pijn) oogpijn, oog lijden ; — ophthalmiáter, m. (v. iglrós,
arts) een oogarts — opthalmiatrie
of ophthalmiatrika, f. de oogheelkunde ;— ophthalmiátriseh, adj. de
oogheelkunde betreffende -- ophthalmie, f. Med. de uitwendige oogontsteking,
oogziekte ; — ophthálmisch, e&j. oog heelend , de oogen betreffende ; — ophthalmische middelen of ophthalmika, n. pl. middelen voor de oogen, oog
oogwaters, oogzalven ; — oph--mideln,
thalmitis, f. inwendige ontsteking van
den ganschen oogappel ; — ophthalmobiotika, f. de oogverpleging; — ophthalmoblennorrheea, f. de oogdruiper,
eene ziekelijke slijmafscheiding in het. oog;
— ophthalmocële, f. de oogbreuk,
uitzakking van het oog; — ophthalmodulie, f. de oogendienst; — ophthalmodynie, f. de oogpijn ; — ophthalmographie, f. de oogbeschrijving;
— ophthalmoloog, m. een oogkundige,
oogarts; -- ophthalmologie, f. de oogleer ; — ophthalmolbgiseh, adj. oogkundig. de leer der oogen betreffende ; —
ophthalmolyma, n. de ontaarding, ver
oogappel ; — ophthal--nielgvad
mometer, m. een oogmeter, een werktuig
ter bepaling van de grootte der oogkameren ;
— ophthalmOneus, m. een hard ooggezwel in of aan het oog; -- ophthalmonosologie, f. de leer der oogziekten;
-- ophthalmophantoom, n. eene
inrichting tot oefening in oogoperatiën ; --ophthalmophma, n. het ooguitwas,
oogappel-gezwel ; — ophthalmoplegie,
f. de verlamming der oogspier ; de ziekte
der oogen (in ruime beteekenis) — ophthalmoponie, f. bet oogl(jden ; — ophthalmoptósis, f. de uitzakking van den
oogbal uit zijne beenige kas; — ophthalmorrhagie, f. de bloedvliet uit den
oogbal ; — ophthalmorrhéxis, f. oog
oog ; ---verscbuing,tahe
ophthalmorrheoe, f. de uitstorting van
bloed of etter in het oog; — ophthalmoskopïe, f. de oogbeschouwing, het
;

;

;
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onderzoek van 't zieke oog; waarzeggerij uit
de oogen ; — ophthalmospásmus, m.
oogkramp — ophthalmoster-esis, f.
het verlies of het ontbreken van een oog of
van de beide oogen ; — ophthalmothe rapie, f . de leer van de genezing der oog-

kostbare, welriekende balsem van eenen
boom (amyris gileadénsis) in Arabië ; —
opodéldok, n. (een woord door Theo phrastus Paracelsus gesmeed) jichtzalf, eene
zalf van zeep, kamfer en geest van rosma-

ziekten ; — ophthalmotomie, f. de

(fr. s'op-inidtrer), zich halsstarrig verzetten,
eigenzinnig of hardnekkig op iets staan.
Opinie, f . lat. (opinio, fr. opinion) de
meening, het gevoelen, de schatting; de
waan ; --- opinion1.^ , ni. barb.lat.. een
meener, iemand, die volgens meeningen of
vermoedens oordeelt en op zijne meening

f. (van 't gr. pánax of pánakes, d. i. eig.
alheil) een geneeskrachtig gomhars uit den
wortel eener soort van pastinaken (pastindca
opopánax) in de Levant, in Z. Frankrijk, enz.
Oporine, f . gr. (v. apiira, de vroege
herfst, de oogsttijd), de hora van den herfst,
vgl. horen.
opórtet, lat., het is noodig, men moet;
als subst. n. de dwang, noodzaak ; oportet
est mala herba, sprw. moeten is een bitter
kruid.
Opossum, n. naam, dien in de Ver
buidelrat, het buideldier-enigdSta
draagt ;ook philander en f a r a geheeten.
Oppidánen, m. pl. lat. (oppidiini, v.
opp(dum, stad), lieden uit de stad, steélieden, stedelingen, inz. de bewoners van kleine
steden.
oppignoreeren, lat . (oppignori re of
liever oppignerare, van pignus, het pand)
verpanden, verzetten ; decrétum de oppignorándo, verlof aan de oppervoogdijschap tot
verpanding van de goederen der pupillen ;

blijft staan.

—

;

oogontleding ; — ophthalmoxyster,

m. of ophthalmoxystrum, n. een
kerfborstel voor de oogen.

Opian en opiat, z. ond. opium.

Opilatie, opilatief, z. o p p ii a tie .
Opinánt, m. lat. (opinans, van opini ri,
meenen), wie zijne meening uit, zijne stem
geeft, een stemmer.
opiniáter, adj. fr. (opinidtre, mid.lat.
opiniaster, V. 't lat. opinio, meening, dus eig.
op zijn gevoelen staande, bij zijne meening
blijvende) hardnekkig, halsstarrig, stijfhoofdig, onbuigzaam, koppig, eigenzinnig; —
opiniatreté, f. de hardnekkigheid, hals -

starr igheid, enz. — zich opiniatreeren
;

Opiophaag, z. ond . opium .
Opísma, n., en opísmus, m. gr.
(van opidzein, en dit van opós, plantesap) het
inzamelen of opvangen der plantesappen.
Opisthénar, n. gr. (van ópisthe, ach
thénar, de vlakke hand) de rug der-ter,n

hand -- opisthoeephálon, n. het
achterhoofd; — opisthodÓmos, m. Arch.
bet achterdeel eens tempels : — opisthographie, f. het schrijven op de achter of keerzijde van een blad; — opisthográphiseh, adj. van achteren of op de
keerzijde beschreven ; — opisthographum, n. het blad zelve, dat ook aan de
keerzijde beschreven is; — opisthokra
achterhoofd, de achter-nio,m.Medht
—-schedl,inz.tarofsbe;
opisthotonos, m. de krampachtige ach
-terovkmingahlc.
;

Opitulátie (spr.

tie=tsie)

f. later lat.

(opitulatio, van opituldri, helpen, v. ops,
hulp, en tulére voor ferre, brengen) de hulp
hulpbieding, hulp ; — opitu--verlnig,
látor, m. lat., de helper, hulpaanbrenger,
een bijnaam van Jupiter.
Opium, n. (lat. opium, van 't gr. dpion, verklw. van opós, sap) heulsap, het
verharde melkvocht der nog groene slaap
Oosten — opián, n., z.-bolenit
H ar k o t i n e ; — opiá• , n. Med. een
slaapmiddel, pijnstillend middel, met opium
samengesteld; ---- opiophaag, m. een
opium - eter; vgl. t h e r i a k.
Opobalsem, m. gr. (opobálsamon) d . i.
balsemsap, van opós, plantesap), ook balsem van Gilead of van Mekka, een
;

rijn — opopanax, m . of p a n a x - gom,
;

oppignorátie (spr . t=ts) f. nw.lat..

de verpanding, verzetting.
Oppilátie, f. (spr. t=ts)f. lat. (oppilatio,
van opppilbre, verstoppen) Med. de verstop ping ; —

oppilatief, adj. verstoppend.
Oppiétie, f . nw.lat. (van opplére, vul-

len) de overvulling, de overlading der maag.
opponeeren, lat . oppónére, v. ponere,

zetten, stellen) tegenstellen, tegenover zet
bestrijden, tegenspreken, tegenwerpin--ten,

gen maken ; — zich opponeeren, zich
verzetten, wederstreven ; — opponent,
m. (oppónens) eene tegenpartij, een bestrijder, tegenspreker; — oppoSitum of fr.
oppose, n. het tegendeel, tegenovergestelde, tegenspel, tegenstelling; pl. oppOsita, tegenovergestelde dingen, tegenstellingen ; -- oppositie (spr. tts) f. (lat.
oppositio) de tegenstelling, tegenstand, we
derstand, tegenpartij ; Astron de tegenover stand van eene planeet met eene andere;
vgl. conjunctie; -- oppozitie –partij, f. de tegenzijde of tegenpartij, de ver
partij of-zetingsparj,dhcben

de regeering tegenwerkt ; — oppozitief,
nw.lat., tegenovergesteld.
opportuun, adj. lat. (oppportunus, a,
um) gelegen, geschikt, gunstig, tijdig, te
gelegener tijd — opportuniteit, f.
(lat. opport-un)tas) de geschikte tijd of gelegenheid, de gepastheid, eene welgelegen
komende omstandigheid; ook de aanleg,
vatbaarheid of ontvangbaarheid, b. v. voor
eene ziekte ; — opportunist, m. nw.lat.,
een gelegenheidsmenscb, bij, die de gelegenheid weet waar te nemen en zich ten nutte
te maken.
;

OPPOSITUM

OPUS.

-

Oppositum , oppozitie , enz., z.
ond. opponeeren.

opprimeeren, lat . (opprimere, van premere, drukken) ouderdrukken, overweldigen,
verdrukken, dempen, beklemmen ; — oppressie, f. (oppressto) de beklemming, onderdrukking, verslapping, de druk, strengheid, bet geweld ; — oppressief, adj.
nw.lat. onderdrukkend, verdrukkend, bedwingend, dempend.
opprobreeren , lat . (opprobrdre , v.
probrum, beschimping, verwijt) verwijten,
beschimpen, tot smadelijk verwijt maken ;
— opprobratie (spr . t ts) f. (oppro batio) de beschimping, smaad, hoon, schande,
blaam ; eene hoonende berisping, een smadelijk verwijt; ook- opprobrium, n.; —
opprobriëus, adj. (later lat. opprobriósus, a, um), smadelijk, hoonend.
oppugneeren, lat. (oppugnbre, v. pugnare, strijden, pugna, kamp, oorspr. vuistkamp, v. pugnus, vuist) bestrijden, bekampen, aantasten ; — oppugnátie (spr.
tts) f. (oppugnatio) de belegering, aan
aanval, bekamping ; — Oppu--tasing,
gnátor, m. de aanvaller, bevechter, belegeraar ; — oppugnatóriseh, adj. (lat.
oppugnatorius, a, um), aanvallend, belegerend.
Ops, f. Myth. eene oud-rom. godin, zuster en gade van Saturnus, z. v. a. de grieksche Rhea.
opsiánthiseh, adj. gr. (van opsé of
gpsi, laat, en ánthos, bloesem) laatbloeijend ;
--- opsigamie, f . het late huwelijk (eerst
in den ouderdom); — opsigónisch, adj.
laat verwekt of geteeld, laat ontstaan; —
opsimathie, f. het late aanleeren tiener
zaak in den ouderdom.
OpSiS, f. gr. (van óptein, zien) de aan
zien ; — opsiométer, m.,-schouwing,et
z. v. a. optometer.
Opsomanie, f. gr. (van ópson, gekookte spijs) verzotheid op lekkernijen, smulwoede ; — opsophaag, m. een moes kruideter ; ook een lekkerbek ; — Opsophagie . f. het moeskruiden- of groenteneten; de lekkerbekkerij.
optábel, adj. lat. (optabilis, e, van optdre, wenschen) wenschenswaard, verlangenswaard, begeerlijk ; — optátie (spr. tie
tsie) f. (lat. optatio) het wenschen, de wensch ;
— optatief, adj. (lat. optativus, a, um),
wenschend, eenen wensch bevattend of uit
; — optativus of optatief,-druken
z. modus; — optáto, it. naar wensch; -opteeren, lat . (optdre) kiezen, verkiezen;
wenschen; — optie (spr. t ts) f. (lat.
optto) de vrije keus, het kiesrecht ; — optionis jus, z. jus optionis.
Optika, f. gr. (optiké, van óptein, zien)
de gezichtkunde, lichtleer ; de wetenschap
van de natuur des lichts en de wetten van
het zien ; — opticus, m. een gezichtkundige, een oogglasslijper, brillemaker, enz.;optisch , adj. tot de leer des lichts behoorende, gezichtkundig ; o p t i s c h bedrog,
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een oog- of gezichtsbedrog; optische g 1 azen, oogglazen,kijkglazen; optische hoek,
de gezichtshoek; — optilogion, n. de
oogspreker, een werktuig tot gedachtewisseling met doofstommen ; — optometer,
m. een werktuig ter bepaling van de zienskracht of van het gezichtsvermogen.
optimus, a, um, lat. (superl. van bonus,
goed) de of het beste ; — optime, opperbest, zeer goed ; — optimus maximus,
m. een bijnaam van Jupiter, de beste en
grootste; — optimáten, m. pl. (lat. optimdtes) de voornamen, aanzienlijken ; —

optim^tie (spr. tie tsie) f. nw.lat., z.
v. a. a r i s t o k r a t i e (z. ald.) ; --- optimísmuS, n. de leer van de beste wereld (van Leibnitz); — Optimist, m. een
verdediger of belijder van die leer; -- Optimiteit, f. (later lat. optimitas) de voor
-treflijkhd.
optisch, optometer, z . ond. o p t ï k a .
opulent, adj. lat. (opuléntus, a, am) zeer
vermogend of rijk, overrijk, wel gegoed ; —

opuléntie (spr t ts) f. (lat. opulentia)
.

groote rijkdom, overvloed, aanzienlijk ver
-mogen.
Opuntie (spr. t ts) f. de vijgdistel,
bloedvijg of gemeene indische vijg (cactus
opuntia, naar Opus, genit. Opuntis, eene stad
in Loeris in Griekenland, zoo geheeten, omdat zij gewis ook daar, gelijk in Italië, Spanje,
enz. groeit) ook n o p a 1, eene plant in Amerlka, op welker dikke, eironde bladen de
c o c h e n i l i e leeft; het gebruik van hare
zeer zoete, bloedroode vruchten verwt de

pis rood.
Opus, n. lat. een werk, inz. een geleerd werk, boek, geschrift, enz. ; pl. opéra,
werken, geschriften ; opera omnta, al de wer ken, de gezamentlijke schriften ; o. misericordia, werken van barmhartigheid ; o. posthi mna,, nagelaten werken ; opera quae su
de nog voorhanden werken eens-persunt,
schrijvers ; opera selécta, uitgelezen werken;
opus alexandrium, eene soort van kunstmatige steeninlegging (mozaïek) van de
vloeren in de oudheid ; opus Herculeum, een
herculische arbeid, een werk, dat reuze kracht vordert ; opus incértum, een onzeker,
onregelmatig werk ; — opus malléi, eig. een
hamerwerk ; eene geslagene of gehamerde
koperen plaat; opus musivum, z. v. a. mozaïek; opus operiitum, een werk, dat gedaan wordt om slechts gedaan te zijn, zonder er op te zien hoe en waarom ; inz. gedachtelooze verrichting van uiterlijke godsdienstgebruiken ; opus posthcmum, een nagelaten of eerst na des schrijvers dood
uitgegeven werk ; opus reticuldturn, een netvormig werk, netverband, een muurwerk,
waarbij de voegen tusschen de vierkant gevormde steenen diagonaal lijnen vormen ; opus
rusticum, n. Arch. een boersch bouwwerk,
vgl. b o s s a g e ; opus supererogatiónis , z.
s u p e r e r o g a t i e; opus tectorium, bekleedingswerk, de buitenste en fijnste muurbe-
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—

dekking van marmer-gipsmortel; opus tesselátuni, teerling- of dobbelsteenwerk, een teer
kleine marmerstukken van-lingvormet
verscheidene kleuren ingelegde vloer; —opusciclum, n. een werkje, klein geschrift ; pl.

opuscicla.
Or 1), m., z. v. a. Horus (z. ald.).
Or 2), eene Perzische rekenmunt — T?^.
t o m a n of ongeveer 3 2 gl.
ora, lat. (van oráre, spreken, bidden, biddend spreken, v bs, genit. oris, de mond)
bid ! bidden ! ore et labbro, bid en werk!
ora pro nobis ! bid voor ons ! orate, bidt!
orémus, laat ons bidden ; 't i s daar o r em u s, 't ziet er daar jammerlijk uit ; —
oránten, m. p1. (lat. orántes) biddenden,
bidbroeders.
oraal, nw.lat. (orális, e, van Os, genit.
óri.s, de mond ; het aangezicht) mondeling,
mondelijk ; -- orale wet, eene mondelinge wet; — oráles submissTo, Jur. mondeling aanhangsel of toevoegsel tot een vonnis, enz .; — orale, n . de pauselijke hoofd
om de schouders geslagen wordt-sluijer,d
en op de borst afhangt
Oraculíst, m. m. nw.lat. die voor een
orakel (z. ald.) wil gehouden worden; —
oraculeus, adj. godspraakachtig, orakel
-vormig.
orageux, adj. fr. (spr. —zjeu ; van
orage, storm, oudfr. zachte wind, provenc.
auratge, V. 't oudfr. ore, provene. aura, it.
ora, aura, lat. aura, luchttrekking, tocht,

OithIS PICTUS.
eigene vorsten had; thans voert de oudste
zoon van den koning der Nederlanden den
titel: prins van Oranje; — Orangisten, m. pl. aanhangers van het huis
van Oranje in de Nederlanden, Oranjegezinden, Oranjeklanten ; ook de politieke partij der Protestanten in Ierland (eng. orangemen), welker samenkomsten men oranje1oge noemt
oranje kers, eene geelronde, donkerrood gevlekte, aangenaam zuur
-achtige
kers.
; —

—

Orang oetang, m. maleisch (ordng
oetan, van prang, mensch, en oelan, woud,
—

wildernis, wild) ook w oe 1 o c k, de oostind.
woud- of boschmensch, een zeer sterke, omtrent 4 voet booge , gemeenlijk rechtop -

gaande aap op Borneo, enz.
Oranítzen, p1. eene soort van turksche
lange, smalle vaartuigen op den Donau, met
plaats voor 10 a 12 man.
Oranje, enz., z. orange.
Oranten, ora pro nobis, enz., z. ond.

ora.
Orarium, f. lat. (van ós, genit. oris,
aangezicht) een zweetdoek, een gedeelte van
de priesterlijke kleedij in de roomsche en
gr. kerk.
Oratie (spr. t. ts) f. lat. (oratio, van
oráre, spreken) eene rede, redevoering; -oratiun.eula, f. eene kleine, korte rede;
— orator, m. een redenaar; — oratoria, f. nw.lat. de redekunst ; — oratórisch, adj. (lat. orator^us, a, um), op
—

wind) stormachtig, onstuimig, woelig, on-

redenaars wijze, redekunstig;

rustig.

rium, m., pi . oratoriën, Muz. eene
soort van muzikale drama's van ernstigen.
meestal bijbelschen inhoud, die eene handeling of eene gebeurtenis door gezang of
gebarenspel vertegenwoordigen ; een geestelijk zangstuk ; een bidvertrek, bedehuis;
priesters van het oratorium, de leden eener geestelijke orde, welke Philippus
van Neri in 157 4 te Rome stichtte.
Orbátie (spr. t ts), f. lat. (orbatio,
V. orbére, berooven van 't geen iemand lief
is, b. v. kinderen van hunne ouders, v. orbus,
beroofd, ontbloot, ouderloos gemaakt) de berooving, inz. van de ouders, het wees—
worden.
orbiculair, adj. lat. (orbiculiiris, e, van
orbici lus, verklw. van orbis, kring, schijf)
kringvormig, rond, ringvormig — orbi
pl. nw.lat. versteende cir--culietn,m.
kel- of schijfschelpen.

Orakel, n. lat. (oracI^lum, v. or? re,
spreken ; vgl. ora) bij de oude Grieken de
voorgewende uitspraak der goden, de godspraak; de openbaringsplaats, de 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, eene vraagbaak ; — orakelachtig, adj. geheimvol, raadselachtig, duister.
Orange 1), f. fr. (spr. oránzj; it. arancia, arancio, mid.lat. arangia, aurantia, venet. naransa, sp. naranja, v. 't arab.-perz.
ndrandsj of narang, en voorts in nw.lat.
vervormd tot pomum aurantium, d. i. goudappel) de oranjeappel; oranjeboom;
ook de oranje - kleur, het oranje; —
orangeade, t. (sp. oranzjáád') oranjewater, een drank uit oranjewater, suiker en
water of ook wijn ; in het laatste geval b i sschop;
orangeat, m. (spr. oranzjá)
ingemaakte oranjeschillen ; — orangelétten, f. pl. (spr. oranzjel—) kleine onrijp gedroogde oranjeappelen ; — orange—
tie, f. (spr. oranzjeríe) oranjerie, eene
verzameling van citroen- en oranjeboomen,
enz. ; ook eene broeikas; — oranje spin
of C u r a c a o -spin, eene zeer vergiftige spin.
Orange 2) , (spr. oránzj') of Oranje,
n. eertijds een klein vorstendon in Frankrijk, dat van de 11de tot de 16de eeuw
—

,

—

—

orato-

;

Orbilius, lat. of afgek. Orbiel, m.
een knorrige, strenge schoolmeester, brompot, schooltiran, eig. de eigennaam van een'
knorrigen taalmeester, die te Rome ten tijde
van Horatius leefde en vroeger raadsdienaar
en soldaat was geweest.
Orbis píctus, m. lat. (van 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.

ORBITA
Orblta, f. lat. (v. orbis, kring, bol) het
wagenspoor ; de kringloop, baan ; Anat. de
oogholte -- orbitaal, adj. nw.lat. de
oogholte betreffende of daartoe behoorende.
Orbiteit, f. lat. (orbitas, van orbus, a,
um, kinder- of ouderloos) kinderloosheid ;
ook ouderloosheid, de wezenstaat.
Orbitolíthen of orbulieten, m. pl.
lat. gr. eene soort van versteende koralen
van vlakke, bijna cirkelronde gedaante, z.
V. a. nummulieten.
Orcaan, z. orkaan.
Oreanétte, f. fr. Bot. roode ossetong,
eene verfplant ; — oreanettíne, f. de
roode verfstof dier plant.
Orcheocéle, orcheotomle, z. ond.
orchis.
Orchesiographie, f. gr. (van órchësis.
dans, orc1i sthai,, dansen) de dansbeschrijving, dansteekening ; -- orehest, orkést, n. (gr. orchestra, f.) de dans- en
zangplaats bij de oude Grieken, of die plaats
van het tooneel, waar het koor placht te
dansen en te zingen ; bij 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 gezamentlijke muzikanten zelven ; -- orehestïka, f. de danskunst; — orchestrion, n. een door den
abt Vogler uitgevonden snaarorgel, ook
o r g a n o c h o r d i u ni genoemd; ook een door
K u n z te Praag in 1791 uitgevonden soort
fluit- en snaarinstrument in de ge--gelijk
daante van een staartklavier; nog een door
Kaufmann te Dresden in 1851 uitgevonden zelfspelend muziekinstrument.
Orchis, m. gr. de teelbal ; eene plant
;

met bolvormige wortelknollen ; — orehidalgïe, f de teelbalpijn ; — orchidéën,
p1. orchis-achtige gewassen ; — orchidocêle of orcheocêle, f. Med. de balzakbreuk ; ook een teelbalgezwel ; — orehidodynie, f., z. v. a. o r c h i d a l g i e;orchidbneus, m. een hard teelbalgezwel ; — orchieten, m. pl. steenen, die

in vorm naar de teelballen gelijken ; --

orchltis, f. Med. de teelbalontsteking ;-orchitomie of orchotomie, f. de
teelbalsnede, de ontmanning, z, v. a. castratie.
Orcus, m. lat. de onderwereld, het doodenrijk, z v. a. Tartarus (z. ook Pluto).
Ordaal, ordalium, n., pl. orda–
liën, mid.lat. godsoordeelen, onschuldbewijzen, in de middeleeuwen eene soort van
gerechtelijk bewijs, volgens 't welk men de
uitspraak over de schuld of onschuld van
eenen aangeklaagde afhankelijk maakte van
den uitslag, die zekere levensgevaarlijke
proeven, b v. het tweegevecht, de vuur- of
waterproef, voor hem hadden ; (uit, het ne
oordeel werd het mid.lat. ordatium--derl.
gevormd en tot een' kunstterm der rechts
-gelrdhi
*gemaakt).
Orde, m. (van 't 1a1. ordo, rij, ordening; p1.
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ordnes; z. ook o r d r e) stand, genootschap, wereldlijke of geestelijke broederschap tot bepaalde oogmerken, met zekere o r d e s r e g e l e n,
herkenningsteekens, enz. (ridder , monnikenorde), waardigheid, waardigheids-, eere- en
onderscheidingsteeken ; — orde de la
trappe, z. trappisten; -- ordes–capittel, m. vergadering vats de medeleden
eener ridderorde (vgl. capittel); — ordes–insignién, pl. ordeteekens; — ordenes impertii, pl. de rijksstanden ; -- o. provinciáles, pl. de gewestelijke of landsstanden ; — extra ordinem, buiten de orde of
rij ; — ordinále, m., pl. ordinalia,
Gram. telwoorden van orde, b. v. de eerste,
tweede, derde, enz., in tegenst. met c a rd i nal i a -- ordinale, n. nw.lat. (eng.
en fr. ordinal) liet regelboek, kerkboek der
anglicaansche geestelijkheid — ordinair
adj. (lat. ordinarius, a, urn, fr. ordinaire), gewoon, regelmatig, gebruikelijk ; gemeen, opring, laag; — ordinário, it. Muz. op de gewone wijze ; — à l'ordinaire, fr. als gewoonlijk, op gewonen trant; meestal, meestendeels — ordinarius, m. lat. (stil. professor) een gewoon, met bezoldiging aan
scholen, in-gestldhorapge
tegenst. met extra o r d i n a r i u s; in de R.
Kath. Kerk de bisschop, als de eigentlijke
kerkregent van zijn gebied; van daar: cum
facultdte ordinarii, met toestemming van
den bisschop of van de hoogere geestelijkheid ; — ordineeren, lat. (ordini re),
iemand--, of li e m d e ordenes m e d ad e e 1 e n, de inwijding tot het geestelijk
leeraarsambt, benevens de daarmede verbondene rechten en ambtsverrichtingen opdragen, tot prediker aanstellen, inwijden,
inzegenen ; bij de R. Kath. de priesterwijding geven ; — ordinándus, m. een
kandidaat, die tot het predikambt zal gewijd
worden; -- ordinánt, m. (lat. ordinans)
de in wijder, wijbisschop ; -- ordinantie,
f., z. ordonnantie — ordinaten of
a p p l i c á t e n, pl. nw.lat. Math. evenwijdig
aan elkander loopende rechte lijnen, die
van de lijn der abscissen (z. ald.) naar
de punten van den omtrek eener kromnee
lijn getrokken worden ; -- ordinátie (spr.
t ts) f. de inwijding, bevestiging in het
predikambt (bij Protestanten), of in den
priesterstand (bij Katholieken), de priester
-inwjdg,
ordonneeren, fr. (ordonner) ordenen,
verordenen, bevelen, gelasten, voorschrijven,
gebieden ; — ordonnantie (spr. t ts)
f. (fr. ordonnance) verordening, gebod, voor
bepaling, verordening, die van het-schrift,
opperhoofd der regeering uitgaat ; de ordonnantie eener schilderij, haar aanleg,
de schikking en ordening van bare verschil
figuren ; — ordonnans, m. Mil.-lend
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. extrapost;-;

;

;

;
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ordonnateur, m. een verordenaar, aan
-wijzer,
opziener.
Ordre,, f in het fr. m., de ordre;ook het bevel, de last, het gebod, de ver
ook het wachtwoord, pa--ordenig,:
rool; — par ordre, op bevel; -- ordre de
bataille (spr. d'batálj') Mil. de slagorde; —
ordre de campagne (spr. —d'kampánj') veldorde ; -- ordre de parade, parade-orde ; —
ordre du jour (spr. — zjoer) dagorder, dag
-bevl.
Oreade, f. pi. Oreaden, gr. (Oreiás,
pl. Oreiádes, van bros, berg) bergnimfen, z.
nymph.
Orego, z. v. a. o r i g á n u m.
Oreiller, in. fr. (spr. oreljé; van oreille
= lat. auric cla, verklw. van auris, oor)
een oorkussen ; -- oreillette, f. (spr.
oreljétt') het oorringetje ; — oreillon, z.
o r i 11 o n ; — oreillons, m. pl. (spr. oreljón) ontsteking der oorklieren.
or'émus, z. and ora.
Orestes, m. naar de oud-gr. sage de
zoon van Agamemnon, koning van Mycenae,
en van Klytaernnestra. Hij wreekte den
moord, aan zijnen vader door Klytaemnestra
en haren boel }Egisthos gepleegd, door het
ombrengen zijner moeder, werd daarop echter
door. de Eumeniden vervolgd en krankzinnig. Hij is een der voorname helden der
grieksche tragoedie; vgl. ook Pylades.
Orestiáde, f., pl. Orestiaden, gr.,
z. v. a. Oreaden.
oreténus, adv. mid.lat. mondeling, bij
monde (in de pen gegeven), van den mond
in de pen.
Orexie, f. gr. (oréxis, van orégeins uit
begeerte, het streven ; Med.-strekn)d
inz. de eetlust, groote en gedurige trek naar
spijs.
Orgaan, n., gr. organon (van érgon,
werk, érgein, érdein, doen) werktuig, inz.
weleer een muziekinstrument (van daar ons
orgel, mid.lat. orgánum ; orgáno pleno,
met vol orgel); werk- of hulpmiddel, hulplid; een zelfwerkend deel van een geheel,
inz. zinswerktuig of zintuig; spraakwerk
zanger, tooneel--tuig,semb.van
speler ; oneig. de persoon, door wien men
iets laat zeggen of doen, de spreker, optreder; organon, ook een bijzondere naam
der Aristotelische logica, als gevende aan
de menscbel(jke begrippen een innerlijk
verband; ook de voorstelling van een wetenschappelijk voorwerp met innerlijke, als
ware 't organische verbinding ; — organisateur, m. fr. regelaar, hij die ordent,
rangschikt, inz. eenen staat regelt, eene orde sticht ; — organisch, organiek,
adj. 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 ligehamen eigen, daartoe behoorende; b. v. organische wetten,
Jur. wetten, door welke het staatsligchaam
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in zijn innerlijk leven wordt ingericht; ook
in het alg. gewichtige, beslissende wetten;
organische chemie, dat gedeelte der
scheikunde, dat zich met de verbindingen
der samengestelde groepen en planten, dieren of aan deze ontleende ligchamen bezig
houdt ; — organizeeren, met organen
voorzien, bezielen ; vormen, inrichten, ordenen; — g e 'o r g a n i z e e r d, z. v. a. organisch bezield, gevormd, volledig ingericht;
-- organizeering of organizátie
(spr. t ts) f. de vorming, inrichting, bouw
van een ligchaam ; de bezieling ; — organísmus, n. de organische bouw, de sa
leden van een geheel, de le--menhagdr
vende, gelede gestalte, het buizen- en vatenstelsel, het geheel der verrichtingen, die
de organen volbrengen ; — organist, m.
mid.lat. (organísta) een orgelspeler ; — organochordium, z. o r c h e s t r i o n; -organogenie, f. de organen-vorming; —
organognozie, f. de kennis en onder
bewerktuigde ligchamen ; —-scheidngva
organographie, f. de organenbeschrijving; ook beschrijving van muziekinstrumenten ; -- organologie, f. de leer der
organen; ook de instrumentenleer in de geboortehulp ; — organonomie, f. de leer
van de wetten des organischen levens; —
organoplastiek, f. organenvorming ; —
organopoeus, m. een machinemaker ; de
eigenaardige levenswerkzaamheid der organen ; — organoskopie, f. onderzoekende
beschouwing der organen ; — organotaxIe, f. de rangschikking der schepselen
naar hunne organen ; -- organozoísmus, n. die soort van h y l o z o i s m u s,
welke alle leven, ook het hoogere van denken en willen, uit het enkele organismus
der stof afleidt — organozoonomie,
f. de theorie van de wetten des levens in
de organische ligchamen.
Organdijn of organdy , m. (fr.
organdis) een oostindisch katoenen weefsel,
gelijkende naar het netel- en kamerdoek;
van daar organdy-lint.
—

;

organisch, organizeeren, organismus, enz., z. ond. orgaan ; — organochordium, z. ond. o r c h e s i o g r ap h i e ; -- organoskopie, enz., z. ond.
orgaan.

Organsijn, m. (fr. organsin, it. organzino), of organsijn–zijde, ketting
-zijde,
getwijnde of getweernde zijde.
Orgásmus, m. gr. (van organ, zwellen) golving, sterke beweging van het bloed
en andere vochten, opgezette volheid, hevige aandrift ; — orgastisch, adj. opzwellend, sterk golvend en voortdrijvend.
Orgeade, f. fr. (spr. orzjááá') of orgeat, m. (spr. orzjá; van orge, gerst) gerstedrank, koeldrank; amandelmelk.
Orgel–harmonika , f. , z. c oe 1 e stin e.
Orgiën, pl. gr. (órgia) in 't alg. geheime godsdienstgebruiken ; inz. de met
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heeft, zelve de oorsprong, het voorbeeld of
model is, niet nagevolgd ; aangeboren, eigenaardig ; origineel, n. een oorspronkelijk stuk, het eerste in zijne soort, liet niet
nagevolgde, eene oorkonde, een eerst of oor spronkeljk geschrift, afdruk, enz., in tegenst.
met c o p i e; een oorspronkelijke geest, een
buitengewoon genie, een zeldzame kop in
zijne soort ; ook een zonderling, rare snaak;
Oriënt,
m. lat. (oriens, scil. sol, de opgaande zon ; van oriri, opgaan, ontstaan, — origineele uitgave , de uitgave
van een werk door den rechtmatigen uit enz.)
fr. orient (spr. orián), de morgen,
het oosten , het morgenland, de oostelijke gever, in tegenst. niet den nadruk ; —
origineel genie, n. lat.-fr. (spr. zjeni)
landen, in tegenst. met occident; — orientaal,
n. een katoenen weefsel, ook en- een oorspronkelijke, eigenaardige, zelf schepgelsch
pende geest, vgl. genie ; — originalileder of satijn geheeten ; — orientaal,
adj. (lat. orientiilis, e), oostersch, teit, f nw.lat.. (fr. originalité) de oorspronmorgenlandsch ; --- orientalísmus , n, kelijkheid, eigenaardigheid, eigenheid ; ook
zonderlingheid ; — originaliter of in originw.lat. de oostersche taaleigenheid; -- orientalíst,
m. een kenner van oostersche ndli p r o d u c e e r e n, lat. Jur. als oorkonde.
in het oorspronkelijke stuk voorleggen ; —
talen, inz. der s e m i t i s c h e (z. aid.). —
zich oriënteeren (fr. s'orienter), zich originellement, adj. fr. (spr. orizjinell'
mán) oorspronkelijk, naar zijn' oorsprong;
oostwaarts richten of eig. de plaats van
den
--- originair, adj. (later Iat. oniginarius,
opgang der zon zoeken, om alsdan ook
de
overige hemelstreken te kunnen vinden
a, urn; fr. originaire) oorspronkelijk, aangeen zich daarnaar te richten, gelijk dat. door boren ; — origineeren, nw.lat., ontstaan,
ontspringen ; — origin tie (spr. t ts)
de
zeevarenden, vóór de uitvinding van het
kompas, moest geschieden , zich mc i de lig het ontsta., de wording, de :;fAamming,
ging en verhoudingen eener plaats bekend de oorsprong.
Orignal of orign.ac, m. fr. (spr.
maken ; oneig. een standpunt aannemen, zich
on -njál, on -nják, waarsch. uit de taal van
in den vereiscbten toestand plaatsen, zich
Canada) elanddier, de eland, een zeer sterk
behoorlijk inlichten, naauwkeurige berichten
dier van het hartegeslacht.
inwinnen , zich als íe huis maken ; --Orillon, m. fr. (spr. on -ljón ; van
oriënteering, f. het nemen van een
oreille, oor) een oor, handvatsel ; Mil. een
goed standpunt, het thuis-worden, inlichbastions- of bolwerksoor, het bovenste getingen of kondschap inwinnen, enz.
Ori$eium, n lat. (vary ós, genic. oris, deelte van de flank aan een vestingwerk;
Arch. hoeksieraad ; — orillons–passer,
mond) de mond, monding, opening.
Oriflamme, f. fr. (provene. autriflan, in. een mathematisch werktuig, een fijn
mid.lat
passertje.
auri flamma, v. 't lat. aurum, goud,
en
Orion, nl. gr. (Orion) een schitterend
Hamma, vlam ; mid.lat. kleine vaan, wimpe l
gesternte aan den zuidelijken hemel (naar
lat. /lamrnuiia, verklw. v. Hamma)
den naam van een' reusachtigen held en
de riiks- of krijgsvaan, de voormalige fransche hmofdvaan (sedert 1124) oorspronkelijk
grooten jager uit de gr. mythologie).
eene
lans van verguld koper met eenen
Oriónen, m. pl. peruaansche edelen,
wimpel van vuurroode zijde, die in drie
die 'can de voormalige koningen afstammen.
punten uitliep, ieder met een' gouden kwast
Orkaan, m. (it. orogano, uracanO, fr.
voorzien
; aanvankelijk de banier der abdij
ouragan, sp. huracan, eng. Hurricane; uit.
van St. Dionysius.
de taal van Haïti) een hevige storm, of de
nw.lat. (van os, mond, genit.
orifórm,
snelste en geweldigste stormwind, ins. een
kust of zeestorm.
oris) mond- of muilvormig.
Origanum, n. lat. (gr. origanon en
Orkest, z. o r c b e s t.
oreiganon) o r e go, groote majoraan of marOrlando furióso, m. it., de razende Roejolein, eene plant, die als keukenkruid zeer
land, een heldendichtan Ariosto uit de
gezocht is.
1óde eeuw.
Origenísmus, n. de leer van O r i Orlean, m., ook roecoe of oe roekoe,
n e s, die in de 3de eeuw te Alexandrië
eene schoone geelroode verfstof van den
g
leefde
; bij leerde onder anderen, dat Chrisdikken en rooden bast der kernen van den
tus enkel door aanneming als kind (adoporlean- of roecoe-boom (biza orellá na)
tie) Gods zoon is geworden, dat de straffen
in Amerika.
der
verdoemden niet eeuwigdurend zullen
Orleaníst, m. (fr. Orléaniste) aanhanzijn,
dat
de zielen reeds vóór de schepping
ger van liet huis van Orleans in Frankrijk,
bestaan hebben, enz. ; — origeníst, m.
inz. van wijlen koning Louis Philippe (seeen aanhanger dier leer.
dert 1830) en van zijne familie ; — orleoriginaal, adj. (lat. origindlis, e, van anísmus, n. de regeeringswijze van dat
de oorsprong) of origineel, (fr.
orïgo,
huis; de gehechtheid daaraan — orleoriginel) , oorspronkelijk , dat geen model
ans, n. een wel bekend wollig weefsel
dronken woestheid gevierde bacchus-feesten
en -offers ; oneig. nachtelijke zwelgerjen,
zuippartijen ; — orgiást, m. (van orgiáorgiën vieren) de ingewijde, die de
dzein',
orgiën viert — orgiástiseh, adj. dweep achtig opgewonden, z. v. a. e n t b u s i a st i s c h, wild razend.
OrgOsis, f. gr., liever o r g a s m u s, z. aid.
;

e

,

;
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tot dameskleediug, enz., naar de stad Orleans in Frankrijk.
Ormond money, n. eng. (spr. —mónni), naam van eene menigte noodmunten,
door den hertog van O r m o n d, tijdens den
opstand der íersche Katholieken in 1642, uit
het zilvergoed der koningsgezinden geslagen.
Ormuzd, m. oud-perz. (ontst. uit ahoera
mazda, d. i. hoogwijze heerscher) de genius,
die den eersten dag van het oude perzische
zonnejaar regeert ; naar de leer van Z o r oa s t e r het licht of het goede beginsel, in
tegenst. met Ahriman, het beginsel des
kwaads, der duisternis.
Orna, f. it. ( =lat. erna, pot, vaas) eerie
vochtmaat in Triëst, omtrent = 70 liter.
orneeren, lat. (orndre) opsieren, ver
; — ornament,-siern,vfajto
n. lat. (ornainéntum), of fr. ornement
(spr. orn'mán) sieraad, versiering, versiersel, opschik ; — senza ornaménti, it. Muz.
zonder versieringen; --- ornamenteeren,
barb.lat., met sieraden voorzien ; — ornamentíst, in. wie sieraden aan gebouwen
en dgl. bearbeidt, een optooijer, versierder;
— ornaat, m. lat. (orniitzus) opschik,
sieraad, enz., inz. ambtstooisel, ambtssieraad
en -kleeding, staatsie- of ambtskleed, inz.
der geestelijken, de priesterkleeding ; —
kerk- ornaat, de kleeden, waarmede het
altaar, de kansel, enz. in de R. Katte. kerk
zijn behangen ; — ornataménte, it. Muz., met
versieringen voorgedragen; — ornãtie (spr.
t ts) f. (lat. ornatio) en ornatuur, f.
(later lat. ornatura) de versiering, optooijing.
Ornithiehnieten, m. pl. gr. (van
órnis, genit. órnóthos, de vogel, en íchnos,
voetstap, spoor) voetsporen van voorwereldlijke vogels op steen ; — ornithoeephálus, m. eig. vogelkop, een versteend dier
der voorwereld, volgens S d m m e r i n g eene
vledermuis, v. a. eene hagedissoort; — ornithogalum, n. de vogelmelk, een gewas — ornithographie, f. vogelbeschrij ving — prnitholíth, m. een vo
— orni--gelstn,voreig;
tholoog, m. een vogelkenner, vogelkundige;
— ornithologie, f. de beschrijving of
natuurlijke historie der vogelen, de vogelkunde ; — ornithológiseh, adj. vogel kundig, de vogelkunde betreffende ; — ornithomant, m. een vogelwaarzegger; —
ornithomanti.e (spr. tie=tsie) of ornithoskopie, f. de vogelwaarzeggerij,
waarzeggerij uit de vlucht, bet eten en
zingen der vogelen ; — ornithon, m. een
vogelhuis
ornithorrhynehus, m.
het snaveldier, de snavelotter, een zonderling
gevormd, naar den otter gelijkend zoogdier
met een' eendesnavel en vier zwemvoeten,
dat in de meren van Nieuw- Holland leeft;
-- ornithotheologie , f. bewijs van
het aanzijn van God uit de beschouwing der
vogelen ; — ornithotropie, f. de vogel
kunst om eijeren uit te broeijen. -tel,d
Omognozie, f. gr. (van óros, de berg)
;

;

;

--

—
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de berg- of gebergtekunde ; — orognóstiseh, adj. bergkundig; — orograaph,
m. een bergbeschrij ver ; — orographie,
f. de berg- of gebergtebeschrijving; — orologie, f. gebergtekunde, gebergteleer; —
orológiseh, adj. tot de bergleer behoorende; -- omotheologie, f. het bewijs
voor Gods bestaan uit de bergen.
Omonóco, m. een Z.anler. tabak, uit
het gelijknamig landschap van de republiek
Venezuela.
Orphanie, f. gr. (van orphánós, ouderloos) de weezenstaat, ouderloosheid ; —
orphanotrophium, n. (sp. orphanotrophéion) een weeshuis, eene inrichting tot
verzorging van veezen ; — orphelin, m.
fr. (spr. or f'lén), orpheline, f. een wees
weesmeisje, weeskind.
-jonge,
Orpharion, n. fr. en eng. (hoogst
waarsch. van 0 r p h e u s), een oud snaren speeltuig, eene soort van achtsnarige either.
Orpheus, m. gr. (spr. in twee lettergrepen : ór- feus) een beroemd zanger en
lierspeler in den oudsten, fabelachtigen tijd
der Grieken, die met de liefelijke tonen
zijner lyra alles als betooverde ; — orphika, f. een klein, draagbaar muziekinstrument met snaren, die met hamers bespeeld
worden ; het heeft den toon eener luit en
is door R o 11 i g uitgevonden ; — orphisehe feesten, eene soort van Bacchusfeesten ; — orphisehe mysteriën, geheimenissen in de zedekunde, door eenige
volgelingen van Pythagoras geleerd en oor
voor leerstellingen van O r p h e u s-spronkelij
gehouden
Orpimént, n. nw.lat., operment,
geel zwavel-arsenik, koningsgeel, een mineraal vergif, dat eene schoone, doch niet
duurzame kleurstof oplevert, z. ook a r s e n i k.
Orréry, ni. of orrerium, n., z. v. a.
planetarium, een werktuig, dat de beweging der hemelligchamen aanschouwelijk
maakt (dus geheeten naar den graaf Orrer y, 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. ; — orrhoehezie,
f. Med. waterige, weiachtige stoelgang; —
orrhorrheee, waterachtige buikloop.
Orsade, liever o r ge a d e (z. aid.).
Orseille, f. fr. (spr. orsélj; ital. oricello,
orcella, orciglia, roccella, fr. orseille, orceille,
orsolle, roccelle, nw.lat. lichen roccella, L. ; v.
't fr. roc, roche, it. rocca, roccia, rots, van
daar 't eng. archil en rockmoss, d. i. rotsmos ) de verfmos, die tot eene schoone
roode verfstof, ook tot bereiding van het
laksnoes gebruikt wordt.
Or –sol, een woord op fransche wissels,
waardoor de genoemde wisselschuld verdriedubbeld wordt, b. v. 10 0 livres o r - s o 1,
300 l ivres.
Orsoy– zijde, z. v. a. o r g a n s ij nz ij de.

ORT

--

Ort, m. eene deensche goudmunt,
3 g]. 20 ct. ; ook eene kleine vochtmaat te
Lubeck en te Osnabrug, en eene graanmaat
in Zweden.
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de misvorinin en des ligchaams bi kinderen
te voorkomen en te verbeteren ; ook goede
opvoeding : — orthopiediseh,
kunst of leer betreffende ; '-

adj. die

Orthische machine, f. een werk-

n. of orthoptedisch instituut,

tuig, om het land, bij gebrek aan trekheesten, door menschen te bearbeiden (naar den
uitvinder 0 r t h zoo eheeten).
Orthobiotiek, f. gr. (van orthós, é,
on, recht, en bioen, leven) de kunst of wetenschap om wel te leven ; -- orthoee-

eene geneeskundige inrichting, in welke scheef
gegroeide kinderen door kunstmiddelen worden uitgestrekt en hunne gebreken verholpen worden ; — orthophonie, f. de
rechtspreking, z. V. a. o r t b o ë p i e ; —

ratiet, m. (van kéras, hoorn) eene ver-

orthophonika, f. aanwijzing tot de
rechtspreking, d. i. tot eene juiste uitspraak;

steende kamerslak ; — orthodidaktika,

'— orthopneea, f. Med. de kortademig -

f. juiste leerkunst of leerwijs ; -- orthodóx, adj. (gr. orthodóxos, on, van cióxa,
meening, geloof) rechtleerend, rechtgeloovig,
rechtzinnlg, echt- of oud - kerkelijk, streng.
geloovig, oud -geloovig, 'volgens de aangenomen kerkleer ; — orthodoxie, f. (Ie
rechtzinnigheid, rechtgeloovigheid, (Ie kerkleer of bet kerkgeloof, in tegenst. met
h e t, e r o d o x i e ; — orthodoxograaph,
m. een rechtgeloovig, rechtzinnig schrijver;
- , orthodoxographie, f . de rechtzinnige schrijftrant ; — or thodromie, f . de
rechte loop of koers van een schip naar
eene der vier hoofdwindstreken, in tegenst.

heid, aamborstigheid ; — orthoptéra of

met l o x o d r o m i e — orthodrómisch,
;

adj. rechtzeilend, den rechten koers van een
schip betreffende ; — orthoëpie, f. de
rechtspreking, de leer van de ware uitspraak;
— orthoëpiseh , adj. rechtsprekend, de
rechtspreking betreffende; — orthoëpographie, f . de leer van juist te spreken
en te schrijven, de spreek- en schrijfleer;
-- orthogoon, n. Math een rechthoek;

orthoptér en, n. p]. H. rechtvleugeligen ; — orthósis of orthózie, f. bet
rechtrichten, rechtopzetten ; de behoorlijke
richting of wending ; — orthosomati ka, f., z. v. a. o r t h o p ae ^1 i e ; — orthoteriU.m, de strekmachine, het werktuig
tot rechtzetting; — orthotonle, f. de
juiste toon- of klemgeving der woorden.
Ortolaan, m . (it. ortolano, fr. ortolan,
van 't lat. hortulgnus, van hortus, tuin, nw.
lat. erberiza hortutána) de tuinmeerl, korenvink in Z. Europa, die, vooral nadat hij
vet gemest is, als eene uitstekende lekker
verzonden wordt.
-nij
ortus, m. lat. (van ortri; vgl. oriënt)
de opgang; ortus cosm2eus, de opgang eener
ster gelijk met dien der zon ; o. acronyctos,
de opgang eener ster gelijk met den onder
zon.
-gander

een vlak op een ander ; -- orthogra
kunst om wel te-phle,f.dsing
schrijven, rechtschrijving; ook de teekening
of voorstelling van een gebouw, zoo als het
zich aan het oog voordoet ; — orthographika, f . de leer der rechtschrijving, aan
goede spelling; — ortho--leidngto
graphiseh, adj. spelkundig, volgens de
regelen der spelling, die betreffende ; b. v.
ortbographische fout, eene fout tegen

Orvietaan, n. een tegengift, uit kruiden en wortelen bereid, zoo genoemd naar
de stad O r v i e t o in den Kerkelijken Staat;
ook als fr. woord (orviétan): een kwakzalver, wonderdoctor.
Ory, f. eerre perzische munt, omtrent
4 2. gulden.
Oryktochemie, f. gr. (van orussein,
graven, uitgraven, oryktón, uitgegraven) het
chemisch onderzoek der fossiliën, de steen
-scheikund;—orytg,f.henstaan der gesteenten ; — oryktognozie,
f. de kunst of wetenschap om de eenvoudige
of onvermengde fossllien te onderscheiden ;
— oryktognóstiseh, adj. die weten -

de rechtschrijving of spelling; — orthó-

schap betreffende ; — oryktographie,

klas, m. eene soort van veldspaath ; -orthokólon, n. Med. de stijfheid, onregelmatige uitstrekking van een lid ; -orthologie, f. bet juiste spreken, de
taalzuiverheid, z. v. a. c o r r e c t h e i d ; —
orthometrie, f. de reehtmeting, de kunst
van wél te meten ; — orthométrisch,
adj. rechtmetend, de rechtmeting betreffende;
— orthomorphie , f. de behoorlijke
vorming of gedaantegeving ; 4ed. de kunst
om de krommingen der wervelkolommen en
ledematen te genezen ; -- orthomor
-phisc,adj.
recht van gestalte, behoorlijk
gevormd ; — orthonymisch , adj. recht
juist benoemd ; -- orthopedie,-namir,
f. (van pa'i.rleuein, opvoeden, vormen ; pais,
genit. paidós, kind) de kunst of de leer om

f. de beschrijving der fossiliin, steenen, enz.;
— oryktologie, f., z. v. a. mineralogie ; ook inz. de leer of wetenschap van
de versteeningen (p etre faeten);— oryktológiseh, adj. steenkundig ; — oryktometrie, f. de steenmeting, steenmeet-

-- orthogonaal of orthogónisch,
adj. rechthoekig, de loodrechte stand van

-

kunde; — oryktozoölogie, f. de leer
van de dierversteeningen.
Oryza, f. gr. en lat. de rijst ; -- oryzeen, p1. rijstachtige gewassen, eene familie der grasplanten.
Os, n. lat. (genii. oris, pl. era) de mond;
het aangezicht ; — per os, Med. door den
mond (b. V. in te brengen); uno ore, met
éénen mond, eenmondig, eenstemmig.
ós, n. lat. (genit. ossis, pl. ossa) het been,
de knok, knook ; ossa nullat, bet ontbloot of
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--

toont de beentier :n, 1. i. : het is gebrekkig,
slecht, b. V. een gedicht.
Oseabrion, m. nw.lat. en fr. (waarsch.
an 't ijst. oskabiurn, eene soort 'Ian zeepissebed, waarmede dit dier veel overeenkomst moet hebben) de kevermossel, zeesloep,
eene soort van veelschalig schelpdier; —
oseabrionieten, m. pl. versteende kevermosselen.
oscen, m. lat. (genit. oscinis, pl. oscines,
V. os, mond, en can(re, zingen, een waar
-zegnd
vogel; een zangvogel.
Oscheitis of oschitis f. gr. (van
óschë, beurs, buidel, inz. de balzak) Med.
ontsteking van den balzak ; --- oseheo—
plastiek, f. de balzakvorming; — oseheoeéle of oschoeéle, f. eene balzak breuk;
— oschoneus, m. een hard baizakgezwel;
-- osehophyma, n. baizakgezwel.
Oseillum, n. lat., een klein beweegbar maskerbeeldje ; ook een schommel ; —
oseilleeren (lat. oscilldre) zwaaien, zweven, schommelen, zich in eene schommelende
beweging brengen ; — oscillatie (spr.
tr..ts) de zwaaijing, slingering, schommelende beweging, schommeling, z. v. a. v ib r a t i e;— oscillatorisch, adj. nw.
lat., been en weder slingerend, schommelend,
zwevend, scbommelender wijze.
oseiteeren, lat. (oscitdre) gapen, geeuven, den mond opsperren of wijd openen;
nalatig alf onopmerkzaam zijn ; zich minachtend of voornaam aanstellen; -- Oscitä-

tie (spr. tie=tsie), f. (lat. oscitat o) of
oseitantie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. het
geeuwen ; de nalatigheid, traagheid ; bet onachtzame, achtelooze , vaak met herhaald
geeuwen verbonden gedrag van vele grooten
in bet gesprek met hunne minderen ; het
uithangen van den grooten heer.
oscclum, n. lat. (verklw. van os, mond)
een kus, zoen ; osciclum caritát-is, een liefde kus ; osc. judae, een judaskus ; osc. pacis,
een vredekus, inz. die, welken de kardinalen vaan den nieuwgekozen paus ontvangen ;
— osculeeren (lat. osculári), kussen ;
osculatie (spr. t ts), f. (osculatio) de
trussing, het kussen, zoenen ; ook de naauwkeurige aanraking van eene kromme lijn of
van een gebogen vlak met een ander.
Osella, f. eene goudmunt te Venetië,
omtrent 22 gl.; ook eene zilvermunt der
zelfde stad
9 1 ct.
Osemund of Oszmund, n. eene
soort van zweedsch staafijzer, naar eene
ijzerhut van gelijken naam benoemd.
Osiris, m. egypt. Myth. de zonnegod,
de schepper van den tijd, de broeder en gemaal van Isis, enz.
Oskabrion, z. oscabrion.
Oskar, oudd. mansn. (angels Osgdr, v.
os
oudn. as, God, en gar, speer ; vgl.
a s e n) Godsspeer.
Osmanen, Osmanlis, m. pl. Turken — osmánisch rijk, z. o t t o m an i s c h, enz.
--

—

;

OSTENSIBEL.
Osmazoom, z. osmozoom.
Osmin, m. russ. (osmina, van osmj,
acht) eene russische korenmaat
3 van
—

den ouden kad, of t t s j e t w e r i k s, hou
omtrent 19i liter.
-den
Osmium, n. gr. (van osnt , reuk, van
ódzein, rieken) een zwart metaal , door
Smithson Tennant in 1803 in bet platina
ontdekt, en 't welk van zijn' eigenaardigen
prikkelenden reuk den naam ontleend heeft;
— osmodysphorie, f. het onvermogen
om zekere reuken te verdragen ; — osm0logie, f. de reukleer, leer van de riekende
stoffen ; — osmonosologie, f. de leer
van de ziekten van 't reukorgaan ; — OSmOzoom, beter dan o s m a z o o m, m. (van
dzhinós, vleeschnat) het eigene hoofdbestand
dat ter bereiding van-delvan'tspirch,
de o s m o z o o m- chocolade gebruikt wordt.
Osmoecha of osmoeschka, f. russ.
(van osmj, acht) een achtste emmer, eene
vochtmaat van ruim 1,3 liter.

Osmologie, osmonosologie, osmozoom, z. ond. osmium.
Osmund, oudd. mansn.: beschermer van
het huis; — Oswald, huisopziener, huisbestuurder; — Oswin, de huisvriend
Osphrazïe of osphrésis, f gr. (van
osplzraínesthai) ruiken) het ruiken, reukvermogen, de reuk ; — osphraziologïe,
z. v. a. osmodlogie.
Osphyalgïe, f. gr. (van osphys, f. de
heup) Med. de heup- of lendepijn; — OSphytis, f. ontsteking van het celweefsel
op het heupbeen.
ossa, pl. lat. (van os, n., genic. ossis) been,
gebeente; ossa sepiae, inktviscbbeenen (vkl.
s e p i a)- — ossarium of ossuarium,
een beenderhuis, knekelhuis; —ossatuur,
f. nw.lat. Med de beenderbouw; -- osséa
tibia, f. lat. eig. de beengin fluit, een van de
eerste blaasinstrumenten der Ouden ; —
ossifi veeren, nw.lat. verbeenen, tot been
worden ; — ossifieátie (spr. t =ts), f. de
verbeening, de beendergroei; — ossilegium, n. beenderlezing, verzameling van
beenderen ; -- ossivÓriseh, adj. beendervretend.
Osseten, m. pl. een in den westelijken
Kaukasus wonend volk van den iranischen stam.
Ostagra, f. gr. (van ostéon, been) Chir.
de korentang, een werktuig om de beensplinters, door verettering losgemaakt, weg
te nemen ; ook een werktuig om de beenderen behoorlijk te plaatsen ; — ostalgïe,
f. of ostealgie, f. beenderpijn ; — OStalgitis of osteïtis, f. pijnlijke beenderontsteking.
Ostar, m naam der maan of des maan gods in de noordsche mythologie.
Ostara, z. ostera.
Ostealgie, osteitis, z. ond. o s ta g r a.
ostensíbel, adj. nw.lat. (van 't lat.
ostendére, bonen) toonbaar, wat vertoond kan
of moet worden ; ook toonenswaard ; — O5tensief, adj. enkel aantoonend, zonder ver-
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klaring der verschijnselen, b. v. o s te n s i ev e methode, aantoonende (niet verklatrende) leerwijs; aanschouwelijk, handtastelijk, zonneklaar ; pronkend, pralend ; — OStensorium, n. liet toonvat in de R. Katb.
kerk, z. V. a. m o n s t r a n s; — ostenteeren, lat. (ostentiire) ten toon stellen,
vertoon maken, pralen, prijken, pronken, —
ostentatie (spr, tie tsie), f. (lat. ostentatio) de tentoonstelling, vertooning, vertoon making, pronkerij, opsnijderij, het pronken,
pralen, prijken ; de praalzucht, grootspraak,
ijdelheid.
Osteoeêle, f. (van ostéon, been) de
beenderbreuk; -- osteochemie, €. de leer
van de chemische natuur der beenderen ; —
osteodérmen, p1 kraakbeenvisschen ;
osteodiastasis, f. Med. bet uiteenwijken
van gebroken beenderen ; — osteodynie,
f. gr. beenderpijn, beenpijnen ; -- osteogangreena, f. de vochtige beenversterving,
het vochtig beenvuur — osteogenie, f.
de beenwording, beenvorming, het ontstaan
der beenderen ; — osteographie, f. de
beenbeschrijving — osteohelkósis, f. de
beenderverzwering — osteokachexie,
f. gr. Med. de ziekelijke gesteldheid der beenderen ; — osteokiasis, f. eene beenderbreuk — osteokólla, f. een witachtige
steen, versteende boomwortel, enz., waaraan men vroeger de kracht toeschreef van
gebroken beenderen aaneen te hechten, tufsteen, beenbreuksteen; — osteolíth, m.
eene beenversteening, beendersteen; ook beenbreuksteen ; — osteoloog, m. een beenkundige, beenkenner; — osteologie, f.
de leer der beenderen, beenderleer ; — OSteológiseh,adj. beenkundig, de beenderleer
betreffende ; — osteomalaeie, f. de beenverweeking, beenverweektbeid ; — osteomaláktisch, adj. door beenverweeking
aangedaan ; — osteóneus, m. het beengezwel; -- osteonekrósis, f. de droge
beenversterving — osteopeedion, n.
eig. beenderkind, eene verbeende ligchaamsvrucht; vgl. li thopaedion; — osteopathologie, f. de ziekteleer der beenderen ;
— osteophthorie, f. de winddoorn, het
beenbederf; de beeneter -- osteophma, n. bet weeke beengezwel, de beenuitzetting : -- osteophyt, n. een beenderuitwas; -- osteoporosis, f. de beenopzetting met verharding der beenmassa; --osteopsathyrósis , f. murwheid der
beenderen ; — osteopyosis, f. beenettering — osteopyr, n. beenbrand, beenversterving — osteosarkóma, n. beenvleescbgezwel; — osteosarkósis, f. ver
beenderen in eene vleescbacb--anderig
tige zelfstandigheid ; — osteoscirrhus,
m. een beenuitwas -- osteosklerósis,
beenverharding, de bovenmatige hardwording
der beenderen — osteosteatóma, n.
een beenspekgezwel ; — osteotoom, m.
een werktuig tot beensnijding, eene beenzaag; — Osteotomie, f. de ontleedkunde
;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

--

\
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(lei beenderen ; --- osteotómiseh, Lot de
osteotomie behoorende; – osteotylus,
n. het beeneelt.
Ostéra of Ostara, f. oudd. (angels.
Eastre, oudhoogd. vstar, adv. naar 't oosten)
Myth, Gene vooral bij de oude Saksen vereerde
godin der lente, welker voorname feest in april
werd gevierd, waarvan deze bij de Duit
naam van 0 s t e r m o n a t en het-scherdn
feest der opstanding van Christus of het
paaschfeest dien van 0 s t e r n kreeg.
Ostería, f. it. (vgl. h o s t e r i a) herberg, logement, tapperij, in Italië.
Ostiaken, z. Ostjaken.
Ostiarius, m. lat. (van ost'iunz., de deur)
een deurwachter, portier, deursluiter in kloosters; in de R. Kath. Kerk die gene, welke
de laagste der 4 kleine wijdingen heeft ontvangen. (De andere drie zijn in opklimmende
volgorde: lector, exorcist, akolyth.)
ostináto, it. ( lat. obstindtus, a, urea)

Muz. volhardend.
Ostitis, f. gr. (van ostéon, been) Med.
de beenontsteking; -- ostóma, n. een
beenuitwas; -- ostósis, f. verbeening.
Ostjáken, Ostiáken, m. pl. een tot
den aziatischen stam behorend volk in de
siberische provinciën Tobolsk en Tomsk.
Ostrakísmos of ostracísmos, n.
gr. (van óstrakon, scherf, schelp, mossel
-schelp,nz.)tbrvgechofslpvonnis, bij de oude Grieken eene 10jarige
verbanning uit Athenen van eenen te machtigen en te gevaarlijken staatsburger, waar
stemmende burgers den naam van den-bijde
genen, dien zij verbannen wilden. op scherven schreven, enz. — ostracieten, m.
pl. versteeningen van oestervormige schelpdieren ; — ostrakodermáta, n. pi. 0e s terschalen, dieren met harde schalen.
ostréa edi lis, f. lat. de eetbare oester;
-- ostreïeten, m. pl., nw.lat., z. v. a.
ostracieten; — ostreopectinieten,
m. pl. gr. lat. versteende kammosselen.
Oswald, Oswin, z. O s m u n d.
Otágra, n. gr. (van oes, gehit. otós, het
oor) de oordwang, eerie foltering voor het oor ;
de oorjicht ; -- otakustiek, f. de kunst
om den gehoorzin te versterken ; — Otakustiseh, adj. gehoorversterkend;
otalgie, f. oorpijn ; — otalgika, n. pl.
of otalgische middelen, middelen tegen de oorpijn; — otenehyta, m. Med.
een oorspuitje ; — othelkósis, f. oorverettering; --- otiáter, m. een oorarts; —
otiatrie, f. de oorheelkunde; --- otika,
m. p1. oormiddelen, middelen tegen oorlijden;
.— otitis, f. de oorontsteking; — otodynie, f. oorpijn ; -- otoglphis, f.
en otoglyphon, n. het oorlepeltje ; —
otographie, f. de oorbeschrjving; —
otologie, f. de leer of wetenschap van het
oor; — otophoon, n. een gehoorwerktuig voor hardboorenden ; — otoplastiek,
f. de oorvorming -- otorrhagie, f, de
bloedvloeijing uit het oor; — otorrhcea,
;

;
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f. de slijm- of etterachtige vloeijing uit de
ooren, het loopen der ooren; — otoskoop, m. een oorkijker, oorspiegel, een
werktuig ter onderzoeking van het oor; —
ototomie, f. de ontleding der gehoordeelen, oorontleding.
o tempora, o mores ! lat. o tijden, o zeden!
Otfried, oudd. (Otfrid, .4utfrid) mansn.:
de beschermer van het goede, fortuinbeschermer.

Othelkósis, otiatrie, otika, otitis, z. ond. otagra.
Otium (spr. ti tsi), n. lat. de ledige
tijd, rust, lediggang, werkeloosheid; pl. otia,
vrije uren, snipperuren ; per otium, tot tijdverdrijf; — otia dant vita, sprw.: de ledigheid baart ondeugd, ledigheid is het beginsel
van alle kwaad of een duivels oorkussen ; -otiëus (spr. ti tsi), adj. (lat. otiósus, a, um)
ledig, ongebruikt, b. V. geld laten liggen.
Otmar, z. Ottomar ond. Otto.
Otodynie, enz. — ototomie, z. ond.
otagra.
Otoeraklen of Otoeraks, m. pl.
turk. (sing. ótoerdk, van ótoermak, zich ne
blijven) oude soldaten, die van de-derztn,
dienst zijn ontslagen (invaliden, veteranen).
ottáva, f. it. (v. octavo, a, de achtste;
otto lat. octo, acht) Muz. het o c t a a f
(z. ald.); — all' ottáva, Muz. in het octaaf,
acht tonen hooger ; — ottava alto, het hoogere octaaf; -- ottáva rime, pl. it.
achtregelige versafdeelingen, de italiaansche
sta n z e (z. ald.) — ottavína, f. Muz.
klein octaaf (z. ald.); - ottet, n. een
achtstemmig muziekstuk.
Otto, duitsche mansn.: de gegoede, de rijk
bedeelde, gelukkige ; fem. Ottilia ; — Ottókar, mansn. (oudhoogd. Otkár, v. gdr,
speer) de voor zijn vermogen zorgende ;
— Ottomar of Otmar, mansn. (van
mtlri, beroemd) de door rijkdom uitblinkende.
ottománisch of osmánisch rijk,
het rijk der Osmánen, het turksche rijk
(naar Osman of (daaruit verbasterd) Ottoman, den stichter daarvan in 't jaar
1300); — ottomanische of osmánisehe porte, ook h o o g e porte, het
turk. keizerlijke bof (naar de hoofdpoort,
die naar het keizerlijk paleis voerti; -ottománe, f. een turksch rustbed, eene
lage s o p h a zonder leuning.
Oubliétten, f. pl. fr. (spr. oebl—; van
oublier, vergeten, van 't lat. oblivísci) kerkers
der vergetelheid, onderaardsche gevangenissen, van boven met eerie valdeur voorzien,
waarin de ongelukkigen, die men heimelijk
uit den weg wilde ruimen, onverhoeds nederstorten en uit de maatschappij verdwenen
zijn ; — oubliëux, adj. (spr. oeblié)4 vergeetachtig.
Ougiah, z. o e d s j i a..
Ouicou, m. (spr. oewikoe) de amerikaanscbe brandewijn.
Ourang—outang, z. o r a n g-o e ta n g.
—

;

--

OVUM.
Outer, z. v. a. altaar, z. ald.
Outil, n. fr. (spr. oeti; oudfr. ostil, ustil, waarsch. van 't lat. utensile, gereed
V. utensilis, e, bruikbaar, v. uti, ge--schap,
bruiken) werktuig, handgereedschap.
outrageeren, fr. (spr. oetrazjeren, v.
't later lat. ultragum, gevormd van 't lat.
ultra en agére) beschimpen, grof of gevoelig
beleedigen, voor het hoofd stooten ; — outrage, I. (spr. oetráázj') grove beschimping, smadelijke beleediging, smaad, boon;
— outrageánt (spr. oetrazján) of Outrageux (spr. oetrazjéu-), adj. smadelijk,
boonend, beschimpend, uiterst of hoogst beleedigend.
Outremer, n. fr. (spr. oetremér), z. v. a.
ultramarijn (z., aid.)
outreeren, fr. (outrer, spr. oetr--; van
't lat. ultra, z. ald.) overdrijven, te ver
drijven, te veel vergen, overspannen, tot het
uiterste brengen.
Ouvert, ouverture, z. ond. o u v r e eren.
Ouvrage, n. fr. (spr. oewráázj'; van
't mid.lat. operajaum. van 't lat. operi re,
arbeiden) een arbeid, werk ; — ouvrier,
m. (spr. oewri-é; = lat. operareus) een
handwerker, handwerksman, werkman, dagboner; — pl. ouvriers (spr. ouwri-é)
werklieden, de handwerkende klasse.
ouvreeren, fr. (ouvrir, spr. oewr—;
provene. obrir, ubrir, oud-it. oprire, oudfr.
aovrir, auvrir, provenc. adubrir, v. 't lat.
de-operïre openen, ontblooten) openen, ont-

sluiten, onthullen, openslaan, openbreken,
openleggen ; aanvangen, op de baan brengen,
voorstellen (een gevoelen, enz.); — ouvert,
adj. (spr. oewér) geopend, open ; openhartig,
vrijmoedig; opentlijk, openbaar; — ouvertement, adv. (spr. oewert'mán) openhartig, ronduit, onbewimpeld ; — ouverture, I. de
opening, openlegging, verklaring ; de aanvang,
inleiding, voorslag; Muz. een openingsstuk,
aanvangs- of inleidingsspel van eene opera,
een concert, enz.
Ovaal, ovarium, enz., z. ond. ovum.
Ovátie (spr. t= ts) , I. lat. (ovat)o) een
kleine triumph of zegevierende intocht bij de
oude Romeinen, waarbij de o v e e r e n d e of
zegepralende veldheer niet op eenen wagen,
maar te voet of te paard zijnen intocht
hield, en, in plaats van eenen os, een schaap
(ovis) offerde.
Overland—mail, eng. (spr. dverlendmeel) overland-post, die de depêches of brieven tusschen Bombay en Londen langs den
weg over de Roode zee, de landengte van
Suez, de Middellandsche zee en Frankrijk of
Duitschland en België over brengt, en dien
men dank moet weten aan den onlangs overleden' eng. luitenant W a g h o r n.
ovum, n. (pi. ova) lat. het ei; van daar:
ab ovo aanvangen, van het ei, d. i. van
het begin of den eersten oorsprong eener
zaak aanvangen; — ab ovo usque ad mala,
sprw.: van het ei tot de appelen of het ooft,.

OWEMSMUS

OXYAPIIIE

--

d. i. van het begin tot het einde (ontleend
aan de oud-rom. maaltijden, die gemeenlijk
met eijeren begonnen en met ooft eindigden);
— ovaal, adj. nw.lat eirond, eivormig,
langwerpig rond of langrond; — het ovaal,
het eirond of de eirondheid ; — Ovarium, n.
de eijerstok, p1. ovaria of ovarien, eijerstokken bij de dieren; bij de planten de vruchtbeginsels, het benedenste deel van de stampertjes, welke de eitjes en later, bij verkregen rijpheid, de zaden bevatten; — ovariférisch, adj- nw.lat. een' eijerstok dragende; — ovarísmus, n. de stelling, welke al de bewerktuigde wezens uit een ei doet
voortkomen ; -- ovaríst, m. een aan han
dat stelsel ; — ovaritis, f. de-gervan
eijerstokontsteking; —ovatifÓlisch, adj.
met ovale bladeren ; — oveolieten, z.
o v u 1 i e te n — ovifériseh, adj. eijeren
dragende of inhoudende ; — oviform, adj.
eivormig; — oviparen, n. pl. lat. eijerleggenden, dieren, die zich door eijeren voortplanten ; — ovipáriseh, adj. eijerleggend;
— oviparísmus, n., ovipariteit, f.
nw.lat_ de natuur der eijerleggende dieren;
— ovivoriseh, adj. eijeretend — ovologïe, f. de Iuer der eijeren ; — ovoviparen, n. pl. dieren, wier eijeren in het
moederlijf uitkomen, of die uit eijeren levend
geboren worden ; — ovulieten, m. pi.
versteende eijerslakken.
Owenísmus, n. het stelsel van ver
samenwerking, uitgevonden-broeding,va
door Robert 0 w e n, het welk berust op de
gemeenschap van den arbeid en zijne produc[en ; — Oweníst, m. een aanhanger
van dat stelsel.
Owoerokkoefjakf, eene soort van
;

;

japansche munt, bestaande in 96 s e n i's
(z. aid.) aan een snoer geregen.

Oxaeidum, n. gr.-lat. Chem. de ver
zuurstof met een enkelvoudig-bindger
ligchaam ; — oxalideen, p1. z uringplanten, zuringsoorten ; -- oxalis, f. gr. de
zuringklaver, zurkel; — acidum oxalicum,
n. zuringzuur; — oxaláten, n. pl. Chem.
zuringzure zouten; — oxalium, n. zuringzout.
Oxalme, m. fr. zoutazijn ; met zout
bezwangerden wijn (munia acida).
Oxhoofd, z. okshoofd.
Oxyaphie, f. gr. (van oxys, scherp;
zuur, enz., en halitein, aanvatten, aanraken)
scherp gevoelvermogen, fijn gevoel ; — Oxyehlorïden, pl. verbindingen van metaal
zuurstof en chloor; — ox de,-oxydenmt
n. Chem. zuurstofverbinding, metaalkalk,
verbinding van een ligchaam met de zuur
bepaalde verhouding; inz. de met-stofin
zuren zouten - vormende verbindingen van een
(zoogenaamd zwaar) metaal met zuurstof ; in
engeren zin : de voor zoutvorming vatbare
metaalkalk, die de grootste hoeveelheid zuurstof bevat, z. v. a. p e r o x y d e n, in tegenst.
met oxydule of protoxyde; -- Oxydeeren, gr.-lat. (oxyddre) en oxyge-
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veeren, verzuren, met zuurstof verbinden ;

— oxydabel of oxydeerbaar, adj.
verkalkbaar, met zuurstof te verbinden; —
oxydabiliteit, f. de verkalkbaarheid, het
vermogen tot verbinding met de zuurstof;
— oxydatie (spr. t ts) of oxydeering, oxygenátie (spr. t=ts) of oxygeneering, f. verzuring, verkalking, ver
verbinden met zuurstof; —-brandig,het
oxyde-hydraat, n. verbinding van een
oxyde met water ; -- oxydule of p r o to x y d e, n. een 'voor zoutvorming geschikte
metaalkalk met geringere hoeveelheid van
zuurstof dan in het oxyde; — oxyduleeren, tot op den staat van oxydule met
zuurstof verbinden ; — oxydereéa of
oxydorcea, n. pl. gr. (van dérkein, zien)
Med. middelen tot versterking van het gezicht ; —. oxyderkie of oxydorkïe,
f. de scherpzichtlgheid ; — oxykole, f.
het te gevoelige gehoor ; — oxygala, n.
zure melk; — oxygarum, zuringsaus;
— oxygenium, n. de zuurstof, zuurverwekkende stof, het hoofdbestanddeel der levenslucht, enz. — oxygeneeren, enz.,
z. v. a. o x y d e e r e n, enz. (z. boven) ; —
oxygeuzïe, f. het ziekelijk %crhoogde
smaakvermogen ; — oxygoon, n. Geom.
een spitshoek, eene spitshoekige figuur; -oxygoon of oxygonisch, adj. spitshoekig ; — oxyhyapie, f. de bovenma
verfijning van het gevoel of den tast -tige
; — oxykraat, n. (vgl. k r a s i s, enz.)-zin
azijnwater, een mengsel van azijn en water;
— oxykrateeren, met azijnwater wasschen ; — oxymél, n. gr.-lat. honigazijn,
azijnmede ; — oxyméter, n. gr. een zuurmeter; — oxymoron, n. (van mórós, d,
;

ón, dom, onnoozel) Log. een scherpzinnige

onzin, eene spitsvondige of scherpzinnige gedachte, die eene schijnbare tegenstrijdigheid
bevat (b. v. een stomme kreet, een luid
geheim en dgl.) een met onbehagelijken woordentooi voorgedragen verzoek ; — oxymuriaticus, geoxydeerd zoutzuur, chloorhoudend,
met chloor verbonden, z. ond. gas; —
oxyopie, f. (van óptein, zien) scherpzichtigheid ; Med. eene oogziekte, waarbij men
in het donker of bij zwak licht beter ziet
dan bij klaren dag ; — oxyosphrazie,
f. (vgl. o s p h r a z i e) te scherpe reuk, te
sterk reukvermogen; — oxyphlegmazIe, f. hevige, snelle ontsteking; — Oxyphonïe, f. schelle stem ; — oxyregmïe,
f. Med. de zure oprisring, het maagzuur;
— oxyrrhodine, f. de rozenazijn ; —
oxyrrh 'nehen, pl. eig. spitssnavels,
kegelvormige, langwerpig spitse belemnieten
(z. aid.) — oxysaccharum, n. azijnsuiker, een mengsel van suiker en azijn ; —
oxytés, f. de zure toestand, verzuring;
--- oxythymie, f. de opvliegendheid, het
driftig gestel ; — oxythymisch, adj.
driftig, opvliegend ; — oxytoneeren (gr.
(oxytonëin) Gram. eene lettergreep, inz. de
laatste van een woord, met den hoogen of
;
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scherpen toon (a c u t u s) uitspreken; —

PAGHOMETER.

oxytOnon, n. Bot. de klaproos, de roode

Ozelot, z. ocelot.
Ozon, n. gr. (van ódzein, rieken, stin-

korenbloem ; Gram. een woord met het hoofdaccent op de laatste lettergreep.
Ozeena, f. gr. (ózaina) Med. eene kwaadaardige, slechtriekende neuszweer.

ken) de sterk riekende luchtsoort, die zich
bij 't uitstroomen der elektriciteit ontwikkelt ; — ozophy11on, n. gr. Bot. reukblad, stinkblad, een struikgewas in Guiana.

P., lat. afkorting voor Publius; in opschriften, op munten, gedenkpenningen ook
voor pater, patres, patriae, pius, pontifex,
populus, post, pride; — P., fr., afkorting
voor pied, voet, pouce, duim, père, vader;
ook Kmt. voor protêt, protesté; met het
teeken o/,, als i p. 0/, cinq pour cent,
vijf per cent; — p., it., afkort. voor piano,
zacht ; — p. of pag. = pagina; — P. 4.
_- propriété assure, fr., verzekerd eigendom;
-- p. a. op adressen van brieven = par
arni, fr., met vriend ; — P. A. C. I. = propriété assuree contre incendie, fr., eigendom
tegen brand gewaar3 i,rgd; — p. aeq. =
partes aequales, gelijke deelen ; -- P. C.
patres conscriptie, beschrevene vaders ; —
p. c. = pro cent, z. ond. c e n t 1), ook
par couvert, z. c o u v e r t ; — p. d. = per
deliquium, z. ond. d e l i q u e s c e e r e n;—
p. e. of p. ex. = par exemple, fr., of per
exemplum, lat., bij voorbeeld ; -- p. expr.,
z. per expresswrn; --- P. f. a. f., z. ond.
pastor; — p. f. V. = pour faire visite,
z. ond. vi sit e ; -- P. ka. of kal. = pride
lcalendas, den dag voor de kalenden, z. c a1 e n d a e ; — p. m. = pour mille, fr., of pro
mille, lat. per duizend ; -- p. o. = par occasion, fr., of per occasiónem, lat., met gele
p. p. c. = pour prendre congé,-genhid;—
z. congé; — pl. = pluralis, z. ald.;--

Paamyliën, f. pl. feesten ter eere van
Paamyles, v. s. de Priapus der Egyptenaren ; v. and. een der namen van 0 s ir is; bij die feesten droeg men een zeer oneerbaar beeld van de godheid in processie rond.
Paan, een stuk stof, dat de Negerinnen
om haar onderlijf slaan en dat de plaats
van een' rok vervangt,.
Paap, m. (oudd. pha ffo, nw.hoogd. p fa ffe,
v. 't lat. papa, z. ald.), eig. vader, weleer
een Berenaam der geestelijken inz. in de gr.
Kerk, vroeger ook in de latijnsche, later als
verachtelijk scheldwoord gebruikt voor de R.
Kath. in het algemeen, en als zoodanig verkort van paapschen of papisten.
pabulum, n. lat. (v. pasei, weiden) de voeding, het voedsel, voeder; —pabulum vitae,
n. lat. Med. levensvoeding, oneig. voor lucht;
— pabulátor, m., pl. pabulatóren,
voederhaalders, z. v. a. f o u r a g e u r s; eene

*

P. M. = pro mein oria, z. meinoria; —
Pont. Max. = Pontifex Maximus; — P. P.
= pater patriae, vader des vaderlands; z.
ook praemissis, etc., ond. p r w m i t t e e r e n;
— p. p. = pin piano, it., zachter ; -- P.
P. 0. = professor publi cus ordinarius; —
p. p. p. = pianissimo, it., zeer zacht ; fr.,
voor protesté, geprotesteerd ; -- P. R. =
populus romi nus, lat. het rom. volk;
P. R. C. = post Romain conditam, lat. na
de bouwing van Rome; — Prof. = pro-

fessor; — P. S., z. post-scriptum;
— ps. = p s a 1 m ; --- p. t., Z. pro tempore,
ond. tempus; ook voor post trinitdtis, na
het feest der heilige Drieëenheid, of voor
pleno titulo, of praemissa titulo, de volle
titel worde hier ingevoegd, bijgedacht, enz.
Paaijemént, n. (fr pavement, v. 't
mid.lat. pagamentum, z. p a g a m e n t) betaling, betalingstermijn (paai), betaaldag; inz.
klein geld tot vólmaking eener som, pasmunt.
Paal, m. afstandsmaat in O.Indië : op Java
4 0 0 rijnlandsche roeden of 15 0 7 meters.

monnikensecte der 3de eeuw, die in de bos -

schen en woestijnen een schier dierlijk leven
leidden en zich enkel de schaamdeelen bedekten.
Paca of paka, m. (port. en brazil.;
in andere gedeelten van Z.Amerika pak of
pag geheeten, nw.lat. caviapaca) het gevlekte
halfkonijntje of varkenskonijn, van het geslacht der s c a v i ë n.
Pacanvellen, n. pl. Kmt. gevlekte
wezelsvellen uit Brazilië.
Pacascas, m. de palmsapsuiker van
de Philippijnsche eilanden.
Pac tie, f. later lat. (pacatio, v. paciire,
tot vrede brengen, bevredigen, v. pax, genit.
pacis, de vrede) de bevrediging, vredestichting ; -- pacá tor, m. lat. de vredemaker,
vredestichter, rusthersteller.
Pacco, m, it. (van bet duitsche pak,
pack) Kmt. een goederen-pak, eene baal
met koopwaren, een bundel ingepakte waren ; ook eene it. graanmaat, ongeveer
5 liter.
pace tua, pacem, z. ond. pax.
Pacha, z. pasja.
Pachacamac, m. naam van bet .Opperwezen in Peru; zijn voornaamste tempel
stond in een dal bij Lima.
Pachométer, m. gr. (van páchos, n.
de dikte, pachys, dik, dicht) een diktemeter,
werktuig om de dikte van een belegd spie
te meten ; — paehy emie, f. (v.-gelas
haima, bloed) Med. verdikking des bloeds,

PAGIFICALE

-

thkbloedigheid ; -- paehy2emiseh, adj.
dikbioedig ; - pachyblepharon, n. en
pachyblepharôsis, t de ooglidverthkking, de eeltachtige vergroeijing of ontaarding der ooglidranden ; - pachycholie,
f. de galverdikking ; - pachychymie,
1. de sappenverdikking ; — pachyderma
of pachydérmen, n. p1. N. H. eig. dikhuidige dieren, die zoogdieren, welke meer
dan twee teenen of hoeven aan eiken 'voet
hebben, veelboevigen, ij. v. olifanten, zvijlien, enz.; ' - pachydérmisch, adj. dikhuidig ; - pachymenie, r. (van hymen,
vlies) verdikking der viiezen ; pachyntika, n. p1. verdikkende geneesmiddelen;
-' pach9ts, f. dikte, opgezetheid, de
eeltachtige misvorming der ooglidranden ; pachyterum, n. eene voorwereldlijke
zoogdiersoort, welker overgebleven gebeente
men in Brazilie vindt.
Pacificäle, n. nw.iat. (van pacifcus,
vrede sticlitend, v. pox, genit. pads, vrede;
eig. het vrecleaanbrengende) een voorwerp
ter bewaring van heilige zaken, b. v. de
hostie-vaas in de R. Kath. kerk; - pacificeeren, lat. (pacifichre) bevredigen,
den vrede herstellen, oneenighedon of twisten bijleggen, stilieti, verzoenen, tot vergelijk brengen; - pacificator, lat., of fr.
pacificateur, m. een vredestichter, be
middelaar, verzoener ; - pacificdtie (spr.
t=ts), f. (lat. pacifecato) de vredestichting,
herstelling des vredes, verellening, bijlegging,
bevredigin g ; verdrag, vredesonderhandeling.
Pacinische ligchaampjes, n. p1.
(naar den ital. geneesheer Pacini dus geheeten) mik roskopisch waarneembare, door
't ganscbe ligchaani heen voorkomende ligchaampjes.
pacisceeren, lat. (pacisci) een vergelijk treffen, verzoenen, vrede maken, zich
wederzijdsch verstaan ; - paciscénten,
rn p1. of de pacisceerende partijen,
de verzoenende, twist vereffenende partijen,
de vredesluiters.
Packen, m. een russisch gewicht =
o poed (z. ald.).
Packet-boat, f. eng. (spr. pkkitboot;
vgl. p i k e t) een postschip, licht vaartuig,
dat tot overbrenging van personen, brieven
en goederen op bepaalde dagen van de eene
haven naar de andere vaart.
Packfong, z. pakfong.
Paco of pako, m. ook paco -kameel, m. (ieruaansch paco) een schaap in
Peru, eene soort van lama (z. aid.), dat
veel naar de v i g o g n e of den schaapkameel gelijkt, met 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 eerily zilver be vat.
Pacotille, f. fr. (spr. —lié(j'; verklw.
v paquet, z. paket) het ieisgoed, de ba gaadje, inz. z. v. a. portage.
Pactôlus, in. lat. (gr. iaktölOs; val.
-
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M i d a S) oude Geogr. eene rivier van Lydid,
vermaard door het goudzand, dat hare bedding bevatte ; oneig. de bron van rijkdommen; al bet goud van den Pactolus,
al de schatten der aarde ; Pactölus tibi fluat,
moge er een Pactolus voor u vloeijen.
Pactum of pact, n. (lat. pactum, eig.
partic. van pacisci, z. pacisceeren) p1.
pacta of pacten, bet verdrag, vergelijk,
de afspraak, overeenkomst ; ook verbond, verbintenis; -- ex pacto, naar luid des verdrags, volgens overeenkomst ; ex pacto et
convento, volgens verdrag en afspraak ; pactum acquisitianis of acquisitivum, koopver
drag, verwervingsverdrag ; p. addictiönis in
diem, een verdrag, waarbij bepaald wordt,
dat een koopverdrag nietig zal zijn, wanneer
binnen een' bepaalden tijd den verkooper
meer mocht geboden worden ; p. adjéctum,
bijverdrag ; p. antichretycuin, verdrag, waardoor aan den schuldeischer op pand het gebruik der verpande zaak in plaats van de
renten wordt vergund; p. conjffgum of conjughie, ook p. dottile of pacta dotalja, p1. een
huwelijksverdrag ; pactum de retroemmndo,
een verdrag, waarbij de verkooper zich verbindt de verkochte zaak terug te koopen
p. de retrovendindo, een verdrag, waardoor
de kooper zich verbindt, den verkooper de
verkochte zaak weder te vcrkoopen ; p. fasnilae, een huiselijk, familie-verdrag; p. feedale, een leenverdrag ; p. hereditarjum, een
erfverdrag ; p. juris hypothcae, een verdrag, waardoor een pandrecht wordt vastgesteld; p. leyitinum, een wettig, in rechten
geldig verdrag ; p. moratorium, eene overeenkomst omtrent uitstel ; p. pallidtum of
simuldtuin, een schijnverdrag ; p. persondle,
een persoonlijk (niet erfelijk) verdrag; p.
protimisos, een vOOrkoopsverdrag, d. t. zulk
een, waarbij aan iemand het recht van vOOrkoop eener zaak, in geval van hare vervreemding, wordt toegekend ; p. reciprbcum,
een wederzijdsch verdrag ; p. remissorum,
afstandsverdrag, 'waardoor iemand geheel of
gedeeltelijk van eene vordering wordt ontbeven ; p. reserviiti dominiji, een verdrag,
waardoor de verkoopende eigenaar zich tot
op het plaatsgrijpen van deze of gene omstandig eid het eigendomsrecht voorbehoudt;
p. subjectitinis, een onderwerpingsverdrag
). tacijtum , een stilzwijgend 'verdrag; p.
unidnis prolum, een verdrag tusschen ecbtelieden bij het tweede, derde, enz. huwelijk,
waarbij bepaald wordt, dat de reeds aanwezi e kinderen met de nog te komene gelijk erfrecht zullen hebben ; --- pacta connato, p1. punten van overeenkomst ; pactie (spr. t=ts) f. (lat. pacto) de afspraak, overeenkomst, het verdrag, vergelijk ; - pacteeren, nw.lat. hij verdrag
of overeenkomst bepalen ; g c p a C t a e r 1, adj.
bij overeenkomst of verdrag vastgesteld ; g epacteerde constitutie, eene staatsregeling of grondwet, vastgesteld in overeenstemming met 's lands vertegenwoordigers;
-
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PADAN

vgl. geoctrooijeerde constitutie, onder octrooi.
Padan, in Surate eene som van 1000
millioen ropijen.
Paddries, m. pl. eene oostind. secte
ter uitbreiding van de muhamedaansche godsdienst.
Paddy 1 ), in Oostindië : rijst in haar
hulsel, ongepelde rijst.
Paddy ij, m. spotnaam der Ieren in
Engeland en N. Amerika (bedorven uit St.P a t r i c k, den beschermheilige of patroon der
Ieren) .
Padisj ah , in. perz. (pádisj áh, pádsj dh,
bádsjdh, V. pad, beschermer, v. 't sanskr.
pati, beer, v. p4, heerschen, en sjah, koning; vgl. pasja) eig. heer der koningen,
keizer, groote heer, sultan of groot sultan,
titel, dien de turksche keizer zelve ontvangt
en door de Verhevene Porte aan den keizer
van Frankrijk, den keizer van Rusland en
dien van Oostenrijk wordt gegeven.
Padoggen, pl. russ., liever bat o gg e n of b a t o k k e n (z. het laatste woord) .
Padróne, m. it. (= lat. patrónus, z.
p a t r o o n) heer, meester, gebieder ; scheepsbevelhebber, schipper, kapitein ; begunstiger,
beschermer.
Pads, n . pi. eng. (spr. pods) dames-overschoenen.
Paduánen, m. pl. naam van zekere
onechte medailles der oudheid, kunstig nagemaakt door eenen graveur van P a d u a.

Peen, PeeÓn, m. gr. (Paián, Paiön)
Myth. de arts der goden ; bijnaam van
Apollo, aIs god der geneeskunst; --- poean,
ook : een loflied op Apollo; in 't alg. een
plechtig veelstemmig gezang, zegelied, jubellied ; — poeónisehe kunst, de geneeskun st.
Poedagoog , m. gr. (pa idagdgós, van
piiis, paidós, kind, knaap, en ágein, voeren,
leiden) kinderleidsman, -bestuurder, -opziener, -opvoeder ; — poedagogiek, f. de
opvoedingsleer of -wetenschap, opvoedingskunst ; — poedagógisch, adj. opvoed
opvoeding behoorende ; —-kundig,toe
pwdagogische schriften, opvoedkundige werken, opvoedingsboeken; — poedagogium, n. (lat., van 't gr. paidagogëïon)
een huis van opvoeding, opvoedingsgesticht;
— peedagogIst, m. een kw eekeling
daarin ; — peedanchone, f. (vgl. a nc h o n e) gr. Med. eene kwaadaardige keelontsteking van kinderen ; — ptedarthrocaee, f. ontsteking en opvolgende verzwering der beenderen omtrent de gewrichten
bij kinderen ; -- peedatrophie, f. uit
kinderen ; - peederást, m.-teringd
(van erdn, liefhebben) een jongensminnaar,
knapenschender, sodomiet; -- poederas–
tie, f. de jongensschenderij, jongelingsonteering, schandelijke vereeniging van mannen, onnatuurlijke ontucht, sodomieterij ; —
poedeuterium, n. gr. paideuterion, van
paideuei.n, opvoeden, vormen) eenti jongens,

(
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school, kloosterschool ; -- poedeutika, f.
het door Pythagoras dus gebeeten onderricht in de deugdenleer; — poedeutisch, adj. deugdbevorderend, dienstig tot
verbetering en deugd — poediáter, m.
een kinderarts; — poediatrika, f. de
kindergeneeskunde; — peediktérus, m.
de geelzucht der kinderen ; — peediométer, n. Med. (van paidion, kindje, ver
pais) een kindermeter, eene balans-klw.van
ter bepaling van liet gewicht, de lengte en
de grootte des hoofds der pasgeborenen (door
Dr. Siebold uitgevonden) — peediotheologle, f. bewijs voor Gods bestaan uit de
kinderwereld — psedobaptísmus, m.
de kinderdoop — peedonoom, m. een
opziener van knapen ; -- padophilos,
m. een kindervriend ; — p2edophlebotom.i.e, f. het aderlaten der kinderen ; —
poedopceie, f. het kindertelen ; — p2edostathmium, n. eene kinderweegschaal;
— peedothyzie, f . offering der kinderen;
— peedotribie, f. de kunst om kinde ;

;

;

;

ren bezig te houden

; -- peedotrophie,

f. de kinderverpleging, het grootbrengen der
kinderen.
Peegnha, n. pl. gr. (paignia, van den
sing. paignion, spel-, scherts) kleine, lichte,
boertige lyrische gedichten.
koele, eene deensche vochtmaat
liter.
Panda of penula, f . lat. een regen of wintermantel, reisrok bij de Romeinen.
P2anzaije, m. eene perz. zilvermunt =
2. m a m o e d i s (z. aid.); men noemt ze
ook larin.
Peeon, in., z. v. paean, z. aid. ; Poet.
de danser, een versvoet of liever een oratorische voet met 3 korte lettergrepen en
eene lange, van vier verschillende gedaanten,
--

n.1. --- . _. , of .... — ,.. , of ..... ,
— -- , of

Peeonha, n. pl. gr. eene soort van algemeen geneesmiddel , inz. tegen zoogen.
ongeneeslijke kwalen.
P2eonie, f. gr. Bot. p e o n i e, de pinksterroos, koningsroos, een bekend tuingewas,
oorspr. uit P a o n i ë in 't oude Macedonië.

Paerdo, paerdou of paerdaw,
m. eene rekenmunt in vele gedeelten van
0. Indië van verschillende waarde : te Goa
bijna 1 gl. 140 ct., te Achem = 4 tail of
omtrent 2 gl. 65 ct.

Peetak, pi. pietaki, russ. (v. p tj,
vijf) een russ. muntstuk van 5 kopeken
— peetaltiniki, m. een stuk van 15
kopeken.
Poeterik, m. russ. (v. p^itj, vijf; vgl.
1 goed of
p w t a k) een russ. gewicht

=

5 russ. ponden.
Paga, f. it. (van 't midlat. en it. pagare, provene. pager, payer, fr. payar, betalen, dat van 't lat. paeare, bevredigen, afkomt; vgl. p a r a t i e) een afrekeniugboek,
betaal- of loonboek in vele werkhuizen,
enz.; — pagamént, n. mid.lat. (papa-
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ménturn) mengmetaal ; ongemunt zilver ; ge
klein geld -stempldgin'a.,z
Kmt. betaalgelden, gereede betaling; ook
betalingstermijn, p a a ij e m e n t, fr. payement (spr. péj'mnán).
Pagaai, f. Mar. korte riem, met eene
kruk tot handvat, waarmede de Indianen
hunne praauwen voortbewegen en w aarvan

men zich ook wel op de oorlogssloepen bedient — pagaaijen, met eene pagaai
roeijen.
;

Pagament, z. ond . p a g a .
Paganalien, n. pl. lat. (rpaganalia, v.
pagus, dreef, dorp) landelijke feesten, dorps-

feesten ; — paganísmus, n. nw.lat. (van
pagónus, pl. ,pagiiní, oorspr. dorpsbewoners,
landlieden, later heidenen) het heidendom.
Pagat, pagaat, z. ond. tarok.
Page, m. fr. (spr. paazj'; mid.lat. iait. paggio, longobardiscb pah.is, pais,
it.
dienaar; v. 't gr. pais, verklw. paidion,
knaap ; vgl. liet deensch pog, eng. boy, knaap)
een edelknaap, hofjonker, jong mensen van
adel ter bediening van vorstelijke personen.
Pagina, f. lat. afgek. ]pag. of p., zijde,
bladzijde, bladzijdenlal ; --- pagineeren,
nw.lat. de bladzijden niet volgnommers teekenen ; — pagingtie (spr. t ts) f. de
benommering der bladzijden.
Pagliaccio of pagliazzo, m. it., z.
baj azzo.
Pagóde, f (hindosl. en perz. boet -kadah,
V. 't perz. boet, afgod, afgodsbeeld, en kadah,
een buis, een tempel) een afgodstempel in
Italië en China; een afgodsbeeld; eene kleine
figuur met beweegbaar hoofd; ook eene
indische goudmunt van 4 gl. iO et., tot 5
g(. '25 courante waarde ; — pagodiet,
—

m. of pagod.ïne, f. chineesche speksteen,

beeldsteen, z. V. a. a g a 1 in a t o I i t h.

Pagomantïe (spr.

t:=-1s) f. waarzeg -

gerij door indompeling in `eater.

Pagomen, gr. verbastering van epagomenes, inlaschdagen, the de Eth`t^pïërs bij
de 12 maanden voegden.
Pagopiex.ïe, f. gr. (v. ppágos, in. ijs,
vorst) Med. bevangenheid, verlamming door
koude.
Paille, f. fr. (spr. palj'; provene. palha,
it. paglia, v. 't lat. palia, kaf, stro) stroo;
— pailles, f. pl. kleine, langwerpig vier-

kante goud- of zilverreepjes tot soldeeren;
hamerslag, schilfers ; ---- paille — geel of
enkel paille, stroogeel, strookleurig, bleek
paljáss') een-gel;—pais,f.(r
stroozak, bultzak, stroomatras; Bene hoer;
ook in. een hansworst ; — paillasson,
m. (spr. paljassán) strooijen dekmat voor
tuinbedden, enz. ; venstermat; --- paillet,
m. (spr. paljè) bleekert, bleekroode wijn,
inz. uit Provence; ---- paillettes, f . pl.
(spr. paljett', verklw. van paille) schilfers,
goudloovertjes ; ---- paillon, n. (spr. palju)i)
glansblaadje, foelie (onder de gezette edel steenen).

pair, adj. fr. (spr. l7ér;

.—

lat. par)

gelijk ; even ; pair of impair (spr. ---c èhipèr)
of pair ou non (spr. —oe non) even of oneven, z. v. a. lat. par et impar (z. par);
arc pair (spr. o pèr), z. v. a. het it. al pari,
z. ond. pari.
Pair, in. fr. (spr. pèr), eng p e e r (spr.
pier; van het lat. par, genit. paris, gelijk)
een heer uit het hoogerhuis in Engeland,
medelid der eerste kamer (pairskamer)
in Frankrijk. aartsbisschop, hertog, graaf of
baron, enz., die oorspr. als onmiddellijke
kroonvasallen, voorts als medeleden van het
hoogste gerechtshof, in rang en voorrechten
elkander gelijk zijn, en daarom ook paus
(lat. pares) heeten; gelijke rijksraden; ---pairie, f. het pairschap, de waardigheid
en het ligchaam der pairs; -- peeress,
f. eng. (spr. gpierés) de gemalin van een' pair
Pais, m. (fr. pais lat. pax) vrede;
paisíble, adj. fr. (spr. pèziébl') vreedzaam, rustig, vredelievend.
Paixhans, rn. fr. (spr.pèzan.) eene soort
van lange 80ponds mortieren met kegel
kamers, naar den uitvinder, den-vormige
franschen marine- overste Pa i x h a n s, dus
geheeten.

Paj ás paj ázzo, z. b a j a z z o.
;

Paják, n. russ. (geschr. pajék. verklw.
van pal, deel, aandeel) de maandelijksche
meelmaat (ration) van Benen soldaat —
2 tsjetwerik.
Pajonísmus, n. de leer van de genade Gods jegens de uitverkorenen, zoo geheeten
naar den verdediger daarvan, den franschen
gereformeerden godgeleerde Claudius P a j o n.
Paka, z. p a c a.
Pákan, n. het vel van den canadaschen
wezel.
Paket, n. (het naast van 't fr. paquet, ii.
Zpacchétto, pacco, deze echter van het duit -

sche pak, pack) een pakje, bundel ; ---

paketboot, z. packet - boat.
Pakfong, n. witkoper, een chineesch
vit, smedig metaalmengsel, bestaande uit
koper, zink, ijzer en nikkel, z. v. a. a r g e n-

tan.

Pako, z. p a c o.
Palaber, naare der geschenken van
brandewijn, kralen en dgl., die de bande —
laars op de afrik. kusten aan de volkshoof-

den aldaar plegen te geven.
Paladada, f. it. (mid.lat.. paladadurn)
eerre soort van italiaansche zegelaarde.
Paladijn, m. (van 't mid.lat..palatrnus,
Pl. palatini, d. i . apalat)i optimdtes, heren
van het paleis of hof) ridder uit het ge
hofridder; on--volganKredGt,
eig. een dapper en hoffelijk held ; ook dolend ridder, avonturier.
Paloemon, m. gr . (Palaimdn) Myth.
een zeegod, die den zeevarenden gunstig was,
bij de Romeinen Portumnus.
Paleoodoxie, f . gr. (van palaios, á, ón,
oud) oud geloo`igheld ; -- palteographie,
f. de kennis van de schrijfkunst en bet
schrift der Ouden ; ---- paleeográphiseh,

764

PALESTINA

adj. de oude schrijfkunst betreffende ; —
pal2eoloog, m. een oudgeloovige, aanhanger van het oude geloof ; — paleo
oude leer, in tegenst. met-logie,fd
n e o l o g i e; de oudheidkunde; — pal2eoutographle,f. de beschrijving van de fossiele
overblijfsels der voorwereld ; — pal2eon
kennis, de wetenschap van-tolgie,f.d
de voorwereldlijke schepselen en hunne fossiele overblijfsels ; — palontologiseh,
adj. die wetenschap betreffende ; -- pa1 eomagádis, f. gr. eene soort van fluit
der oude Grieken; — paleeophrón, m.
een oudgezinde, oudgeloovige ; — pal3eo
-phytolgie,f.drvan
fossiele
plantenoverblijfsels der eerste wereld ; —
palaotherion, m. eene voorwereldlijke
diersoort, die het midden houdt tusschen
den tapir en den neushoorn ; --- pa1oeot -pen, pl., z. v. a. incunabelen (z.
aid.) ; — paloeozoologie, f . dierenkun de der eerste wereld.
Palcestina, n. liet beloofde land, het
land der Hebraeén, Kanafin.
Paloestra, f. lat. (palaestra, v. 't gr.
palaistra, van palaistcs, de worstelaar, palaiein, worstelen) de worstelschool, kampplaats, vechtplaats bij de oude Grieken en
Romeinen ; --- f . de vechtkunst, worstel -, kampkunst ; ook z. v. a.
gymnastiek; -- palwstriet, m. een
leerling in 't worstelen, worstelaar ; p a l wstr i sche oefeningen, de oefeningen in
de p a l ae s t r a, worstelen, wedloopen, schijf-

werpen, enz. ; — palaestrophylax, m.
een wachter van de kampplaats.

Palamédes, in. zoon van Nauplius,
koning van Euboea, bekend door den haat, die
tusschen hem en Ulysses bestond; — palamedische letters, naam, dien men aan
de 8 gr. letters ^J, coy ^, zi p , (j), X, 2p,
(é, ó, dz, th, a, ph, eh, ps) geeft, omdat
men meent, dat . Palamedes die gedurende
het beleg van Troje heeft uitgevonden.
Palamnéën, ni. pl. gr. (sing. palamnaios, moordenaar; kwelgeest) onheilstichténde godheden bij de Ouden.
Palanche, f. fr. (spr. palánsj') eene
grove stof uit wol en linnengaren tot voering, matrozemantels, enz.
Palánder, n., (it. palándra) een plat
vaartuig, eene bombardeergaljoot.

Palankijn, z. palanquin.
Palánque, f. fr. (spr. palánlc' ; turk.
palankah, v. 't hong. palánk, p 1 a n k) eene
verschansing van paalwerk.
Palanquin of palankijn, m. port.,
fr. en eng. palanquin, hindost. polki, in de
telingische taal, die men in 't land van Madras spreekt, pallak), in de kawitaal op Java
palangkan) een oostindisch draagbed, draag
draagstoel.
-zetl,
Palatalen of palatínen, z. ond. pa-

lafum.

Palatin, in., of palatine, f. fr. (la
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palatine, van palatin, paltsisch, omdat men
wil, dat deze dracht uit de Palts naar
Frankrijk is gekomen),een pelskraag, halspels,
sabel, halsstrook of halsbekleeding der dames.
Palatinen, z. ond. palatum.
Palatinus, m. lat. (scil. conies, z. ald.;
van palatum = Palts, paleis, z. ald.) een
paltsgraaf; koninklijke grootgraaf of onderkoning in Hongarije ; — Palatinaat , n.
de Palts. het Paltsgraafschap.
palatum, n. lat., het verhemelte ; ad palátum, naar den smaak ; naar den mond
(praten) ; — palatum artificiele, n. lat. Med.
een kunstverhemelte ; — palatum fissuur, eels
gespleten verhemelte, wolfsmuil ; — pala
-tálen.ofpai,
pl. nw.lat. (palatinae scil. litterae) verhemelteletters ; —
palatief, adj. nw.lat., welsmakend.
Palaver (van 't port. palavra, sp. palabra, f. het woord, v. 't lat. parabola, gr.
parobolë, gelijkenis, mid.lat. spreuk, gezegde,
woord) verzamelplaats der Negers tot godsdienstige verrichtingen of tot rechtszittingen.
Palazzo, m . it., z. v. a. paleis.
paleeren, opschikken, optooijen.
Palefrenier, m. fr. (spr. paal'fre-njé),
stalknecht, p a l f re n i e r; -- palefroi, m.
(spr. paal'froá) een staatsiepaard, paradepaard, ook damespaard.
Paleis, n. (fr. Aalais ; van 't lat. palatium, oorspr. de naam eens heuvels van
het oude Rome, waarop de woning der keizers stond) een groot prachtig woonhuis,
vorsten woning, slot, prachtgebouw.
Palephiitus novas, eig. een nieuwe of
andere P a l e p h a t u s, d. i. een spreukjes
een wonderverhaler, naar den-opdischer,
gr. schrijver van dien naam, die een boek
vol ongeloofelijke zaken schreef.
Pales, f. rom. Myth. de berdergodin,
godin der veeteelt en des landbouws; haar
jaarlijksch feest heette : palilia of pali-

lien, n. p1.
Palet, f. (fr. palette, it. paletta, van
het lat pala, spade, schop) het verfbordje
der schilders : de mannen van 't palet,
de schilders;"dat stuk verraadt het
palet, de kleurmenging is gebrekkig.

Paletot of palletot, m. (spr.

pa - l'tó;

oudfr. palletoc, sp. paletoque, een overrok
zonder mouwen) eene soort van overrok
voor mannen, die als een zak of overtrek
de gestalte en houding geheel verbergt (sedert 1838 in zwang gekomen) .
Palfrenier, z. p a l e f r e n i e r .
Pali, n . (sanskr. pall, d. i. maat, maat
taal) de heilige-staf,demngv
taal van Achter- Indië, in welke de heil.
boeken der godsdienst van Boeddha geschreven zijn, eene taal, die door zachtere uit
afkorting, vermenging der vormen,-sprak,
enz. uit het sanskrit is ontstaan.
Pali$cf,tie (spr. t. =ts) f. nw.lat. (van
't lat. palus, de paal) het heiwerk, heijen,
het inrammen der palen om op te bouwen;
bevestiging van den grond door paalwerk.

PALIKARIS

PALL-MALL.

--

Palikáris of palikáren, m. pl. (nw.
gr. pallikári, pallëkári, een jong mensch,
een jongeling in de volle kracht des levens,
een jonge held, een dappere) onregelmatige
troepen, vrijwillige soldaten bij de nieuwere
Grieken.
Palilia, z. ond. Pales.
Palillogie, f. gr. (van palm, terug,
wederom, _ en légein , spreken , lógos, bet
woord) Log. de woordherhaling aan het
einde en het begin der zindeelen ; — palimbaeehius, ook an t i ha c c h i u s, m.
gr. Poet., een drielettergrepige versvoet, die
uit twee lange syllaben en eene korte bestaat (-- ©), bv. praalzuchtig, het
tegengent. van b a c c h i u s; — palimpsestus, m. (d. i. eig. weder opgekrabd,
van psáein, krabben, schaven), z. V. a. codex
rescri1ptus, z. codex ; — palindromos,
m. (lat. versus cancrinus) een k r e e f t d i c h t
(z. aid. ; — palindroom, n. een woordraadsel over een woord, dat voor- en ach
gelezen eene verschillende betee--terwas
kenis heeft, b. v. neger, regen, enz.; —
palindromie, f. Med., z. v. a. r e c i
pàlingenezie, f. de-dlve(z.ai);
wedergeboorte, wedervoortbrenging of hervorming, omvorming, het bekomen eener
nieuwe gestalte, gelijk b. v. met de rupsen
plaats heeft ; ---- palingenezeeren, wedergeboren worden ; — palingraphie,
de wederdruk, de door Kamphausen te Keulen gedane uitvinding om houtsneden koper
getrouw op steen over te-gravuendl.
brengen, zonder dat het oorspronkelijke daardoor lijdt ; -- palinodïe, f. de gezangherhaling; de tegenzang, herhaling van een
vroeger gezang; Jur. de herroeping van dat
gene, wat men smadelijk van iemand gesproken of geschreven heeft; actio ad palinodiam, lat.. een eisch tot vormelijke herroeping eener beleediging, enz. ; --- palinodeeren, nw.lat., herhalen ; terug nemen ;
palintokie, f. gr. de teruggaaf van
rente na woekerwinst.
Palinurus, Palinuur, m. de stuur
-manv1Ees,diorng laps
in zee geworpen werd en na vele 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 opgericht en de
kaap kreeg zijnen naam.
Palissáde, f. fr., ook pallisade, f.
(provene. pall'issada , paliza , it. palizzata,
palizzo, mid.lat. palissata, palitiurn:, paalwerk, van 't lat. pales, paal) een schans paal ; — pl. palissáden of pallisáden, schanspalen, een paalwerk, boomop paalheg ; — palissadeeren (fr. palissader), met schanspalen voorzien , met
paalwerk insluiten, afpalen.
Palixánder of palissander-hout
(soms verbasterd tot polisander- of po1 y s a n d e rh o u t ), purperhout, violethout,
bout uit Guiana, dat in de lucht van kleur
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verandert en tot ingelegd werk, enz. gebruikt wordt.
Paljas, z. ba j a z z o.
Dalla, f. lat., een lang overkleed der
aanzienlijke vrouwen in het oude Rome; —
palla corporalis, f. eig. ligchaamsmantel of
-hulsel, een altaar- of kelkdoek, offerdoek
in de R. Kath. kerk, die het altaar en
den kelk bedekt.
Pallas, fr. gr. Myth., of ook A t h é n e,
z. v. a. Minerva bij de Romeinen, de godin van de wijsheid, de schoone kunsten,
de krijgsdapperheid en het krijgsbeleid, enz.;
— Pallas, f. ook eene door 01 b e r s te
Bremen in 18O 2 ontdekte planeet — palladlum, n. gr. (palladion) eig. een fabelachtig Pallasbeeld, waarvan het lot der
stad Troje afhing, die men n.l. voor onneembaar hield, zoo lang zij dit zorgvuldig
bewaarde heiligdom bezat; van daar in 't
alg. een beschermend voorwerp, beschuttend
heiligdom, beschermgod; de privilegiën eener
stad, de grondwet van eenen staat. enz. ; --ook een metaal, in 1803 door W o l l i s t o n
in het platina ontdekt en veel overeenkomst
met dit laatste hebbende.
Pallas hoogs. pállaseh, in. oud fr.
palache en palanche, it. palascio, pooisch
palasz, russ. palásch, serv. pálosch, van 't
hong. Aallos, ,spr. pallosj), een lang slagzwaard der ruiterij.
Palliatief, z. ond. pallium.
1'alliditeit, f. nw.lat. (van 't lat. pallidus, a, um, bleek, v. pallëre, bleek zijn)
de bleekheid ; vgl. p a 1 1 o r.
Pallikáren, z. p a l i k a r i s.
Pallissade, z. palissade.
Pallium, n. lat. (v. palla, z. aid.) in
;

;

't alg. hulsel, bedekking, gewaad ; een man-

tel, in de oudheid inz. het grieksche overkleed, in tegenst. met de romeinsche toga;
de bisschopsmantel , sedert de Ode eeuw
door de rom. keizers aan de hooge bisschoppen als teeken hunner geestelijke macht
gegeven ; pallium caritdtis, de mantel der
christelijke liefde; -- pallidtie (spr. t
ts) f. nw.lat., de bemanteling, omhulling
verzachting, verschooning, bewimpeling; —
palliatief, n. nw.lat. (van 't lat palliidtus,
a, um, met eenen mantel bekleed, beman
een bemantelend middel, omhullingsmid--teld)
del, schijn- of verzachtingsmiddel voor eeneu
tijd lang; middel van uitstel, van vertraging,
hulp voor het oogenblik, pijnstillend -middel zonder geneeskracht, enz. ; -- pallia
kuur, f. de geneeswijze, die niet-tiev
tegen de ziekte zelve, maar tegen hare
verschijnselen (symptomen) is gericht;
in tegenst. met radicale kuur; --pallititus, a, um, eig. met een pallium omhangen of bedekt van, daar : palliatum negotium-, een bedrijf, dat voor zoo ver de
zaak betreft verboden, maar volgens den
vorm geoorloofd is.
Pall–mall, n, eng. (spr. pel-mei; oud
fr. ppalernail, it. pallamaglio, v. palla, bal,
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en maglio, fr. en provene. mail, eng. mall,
V. 't lat. malléus, hamer, kolf) z. v. a. het
malie-spel (z. m a i 1), kolfspel, baanbalspel;
ook de maliebaan, de baan tot balslaan ;
van daar de naam eener al 1 e e of straat,
b, v. te Londen, te Altona, waar het in
p a 11 m a i 11 e, f. (spr. palmálj') verbasterd is.
Palloe, het booze beginsel bij de Birmanen in Achter-Indië.
Pallor, m. lat. (v. pallëre, bleek zijn.
de bleekheid, doodsbleekte, het verbleeken.
Palm, f. lat. (palma), 1) de palmboom,
een talrijk geslacht van boomen in Azië,
enz., die takken noch twijgen hebben en alleen aan den top bladeren en vruchten
dragen ; ook z. v. a. de palmtak, als zege
als zinnebeeld des vredes; 2) de-tekn
vlakke hand (lat. palma, gr. palámP) ; 3)
eene span, eene it., sp. en port. lengtemaat
(palmo); eene nederl. lengtemaat 11O el
of m è t r e, een d e c i m è t r e; ook eene
lengtemaat in D uitschland : te Hamburg =
0,095196 meter; — palmo craveiro, m.
eene port. lengtemaat op zee; — palma
Christi, f. de wonderboom ; — palmrum (eig. gevit. pl. van palma 1) ), de
palinzondag, zondag voor paschen, op wel
voor Jezus, bij zijne intrede in Je--ken
ruzalem, palmtakken op den weg gestrooid
werden ; — palmacieten, m. pl. lat. gr., versteende palmstammen ; — palmarium , n. lat., zegeloon ; geschenk aan
eenen advokaat na een gewonnen proces;
- , palmestrie, f. nw.lat., Z. v. a. eh i
i e (z. aid.) ;— palmétten, f.-romant
pl. fr. Arch. naar palmbladen gelijkende
sieraden aan gr. zuilen ; — palmiet, n.
het palmmeel, palmmerg; — palmipes,
m. eene rom. lengtemaat 14 rom. voet;
—palmipedes, f. pl. lat. (v. palmipes,
breedvoetig) N. H. zwemvogels; — palmolie, palmwas of palmboter, olie
en was, die door koking en persing uit de
vruchten van verschillende palmsoorten, inz.
uit de kokosnoten gewonnen en tot kaarsen,
zeep, enz. wordt gebruikt.
Palmos, m. gr. (palmós, van pállein,
zwaaijen, springen) Med. het slaan, kloppen, inz. de hartklopping, de polsslag ; —
palmoskopie , f.. de beschouwing van
den polsslag of de voorzegging daaruit.
Palmsect, m. een aangename, zoete
wijn (sect, z. ald.) van het Canarische
eiland Palma.
Palmwas, z. ond. palm.
Paloin, een gewicht op de kust van
Coromandel = 2 lood ruim.
Palomantie (spr. t—ts) f. gr. (van
pálos, het lot, v. pállein, zwaaijen) z. v. a.
kleromantie.
palpabel, lat. (van palpdre, betasten,
aanraken) of palpable, adj. fr. tastbaar,
grijpbaar, voelbaar, handtastelijk; duidelijk,
zonneklaar, licht begrijpelijk, dood eenvoudig; — palpabiliteit, f. nw.lat., de
grijpbaarheid , tastbaarheid , voelbaarheid,

handtastelijkheid; zonneklaarheid ; — palpátie (spr. t ts) f. (lat. palpatio) het
bevoelen, betasten, streelen ; — palpeeren (lat. palpére), zacht aanraken, betasten,
streelen.
palpebraal, adj. lat., tot de oogleden
(palpebrae) behoorende ; — palpebreeren (lat. palpebriire), de oogleden snel bewegen, blikkeren ; — palpebrátie (spr.
t ts) f. (palpebratio) het blikkeren der oogen.
palpeeren, z. ond. palpabel.
palpiteeren, lat. (palpitdre) slaan,
kloppen, trillen ; — palpitatie (spr. tie—
tsie) f. het kloppen, slaan, de hartklopping,
polsslag, ledentrilling.
Palts of Paltz, f. (hoogd. Pfalz; v.
't lat. palatum, mid.lat. palantia, oudd. phalanza, palenze
paleis, z. ald.) weleer
slot, kasteel, paleis, inz. keizerlijk paleis,
waarin een p a l t s g r a a f als rechter en
opperambtenaar regeerde ; ook het daartoe
behoorende, onder den keizer staande gebied;. van daar nog de Palts aan den Rijn,
de O p p e r p a l t s in Beijeren, enz.
Paludaméntum, n. lat., overkleed,
mantel, inz. krijgs-, veldmantel; keizersmantel.
Pambioma, n. gr. (van pan, alles,
en bioen, bezielen) het algemeen levensbeginsel.
Paméla, f. eene heldin der deugd, naar
den dus geheeten roman van dell Engelschman Richardson.
Pampa, f., pl. pampas, peruaansch
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(pampa, vlakte, vrij veld) groote grasvlak-

ten in Z. Amerika ; -- pampéiro, m.
port., of pampéro, sp., de koude hevige
zuidenwind, die over de vlakten van Paraguay, enz. heen strijkt.
Pampelmoes, f. de oostindische oranjeappel, van de grootte eens hoofds, met
den smaak van aardbeziën.
Pamphilos, gr. mansn.: de algeliefde;
-- pamphilus, m. (fr. pamphile) zeker
kaartspel , in 't welk de klaverenboer den
naam van p a m p h i 1 u s draagt en bijzondere
voorrechten heeft.
Pamphlét, n. eng. en fr. (oud-eng.
pamflet, pamflet, v. 't oudfr. palme- fueillet,
een handblad, blad, dat men licht in de
band houdt, v. 't oudfr. palme, nu paume,
de vlakke hand, lat. palma [z. palm 2)],
en 't oudfr. fueillet, nu feuillet, blad, verklw.
V. fueil, m., nu feuille, f., v. 't lat. folium,
pl. folia, blad) een vlugschrift, klein geschrift, los blad ; een blaauwboekje, schotschrift ; -- pamphletier (spr. — fe -tjë)
of pamphletíst, m. een schrijver van
vlugschriften, van blaauwboekjes; ook pamphletarius, m. nw.lat.
Pamplegie, f. gr. (van pan, al, geheel, en plégé, slag) Med. de algemeene
beroerte, algemeene verlamming.
Pamyliën, n. p1. Osiris-feesten.
Pan, m. in vele slavonische talen, inz.
in 't poolsch: de heer.
Pán, m. gr. Myth. de veld- en herder-
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god, de god der herders en kudden, enz.,
zoon van Hermes en eene nimf; hij had
boksvoeten en twee horens en was over 't
gansche lijf ruig behaard; behalve van de
naar hem genoemde herdersfluit, was hij de
uitvinder eener krijgstrompet, welker geschal
de vijanden deed verschrikken ; — pansflUit,f,00k syrinx en papagéno- fluit,
de herdersfluit, veldfluit, het zevenmondia
riet, een blaasinstrument, uit vele trapsgewijze afnemende, naast elkander verbondene
pijpen samengesteld ; — panische schrik
of paniek , m. (fr. panique, terreur panique, eng. panic) een plotseling blind alarm,
plotselinge, maar onnoodige of ongegronde
schrik, eene algemeene, onnoodige ontsteltenis, zoo als Pan die den Galliërs bij den
tempel van Delphi op 't lijf joeg ; — panophobie, f. Med. het schrikken in den
slaap, in den droom.
Panacëa, f. lat., of fr . panacee (van
't gr. pan-ákeia, van pan, al, en akeïn, genezen) een algemeen geneesmiddel, eene uni
artsenij, wondermiddel ; Myth. de-versl
alheelster, godin der genezing, eene dochter van }Esculaap; — panacëa mercurii lis,
z. V. a. kalomel ; — panai of panaxplant, het heelkruid, z. opopanax en
lazerkruid.
Panache, m. fr. (spr. panásj, sp. penacho, it. pennácchio, van 't lat. pernna, veder) de vederbos, helmbos, pluimbos ; --panaehé, n. (spr. panasjé) eig. veder achtig, bont gestreept, geschakeerd ; allerlei
veelkleurig ijs als confituur; -- panaehu re, gestreepte kleuring, kleurmenging.
Panachia, z. Pan a g i a.
Panáden, f . fr. (van 't lat. panis, brood)
broodsoep, inz, vleeschnat of bouillon met
geraspt brood.
Panagia, Panachia, f . naam, dien
bij de nieuwe Grieken de moeder van Jezus draagt; ook de naam eener ceremonie
der grieksche monniken, waarbij zij een stuk
brood in den naam der Maagd inzegenen en
het onder elkander aan bet einde van den
maaltijd verdeelen.
Panaricium, n. lat. (bedorven uit
paronychium, z. p a r o n y c h i e; fr. panaris) de vinger- of nagelzweer, de vijt.

Panathenasen, n. p1. gr. (pan-athénai-a), volksfeesten der Atheners ter eere
van Athene of Minerva.
Panax, z. ond. panacea.
Panax —gom, z. opopanax.
Panbioom, n. gr. (van pijn, al, en
biómi, ik beziel) bij sommige nieuwe schrijvers eene bijzondere, alles bezielende kracht
of grondbeginsel.

Pancárpum, n. of panearpus, m.
een gevecht van allerlei dieren, dat de romeinsche keizers ter verlustiging van het
volk deden plaats hebben.
Panchrëstrum, n . gr. (van pán, al, en
chréstós, ón, bruikbaar) Med. eig. een alhelpend, ten minste veelhelpend geneesmid-

--
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del, vgl. p a n a c e a; — panchrëstiseh,
adj. afhelpend, algenezend.
Panchymagóga, n. p1. gr. Med. afvoerende middelen voor alle kwade vochten
bij de Ouden ; — panchymagógum minerále,
n. z. v. a kalomel.

Pancratium, lat., of pankration
(spr. t ts) gr. n. (van pan, al, en kratós,
kracht, geweld) een gezamentlijke, algemeene
strijd, wedstrijd met alle ligchaamskrachten
en kampmiddelen, eene strijdoefening bij de
oude Grieken, die het worstelen en den
vuistkamp vereenigde en alle ligchaamskrachten vorderde; ook eene uit vele raderen
en veêren bestaande machine, welker eerste
rad door een gewicht in beweging gebracht
wordt, tot opheldering van vele waarheden,
die op tijd- en krachtuitsparing betrekking
hebben ; -- pankratiást, m. een alstrijder, een vechter in het pankration; heldhaftig ridder ; — Pankratius, n. mansn.:
de algeweldige.
Pancreas, z. p a n k r e a s.
Pandoemoniurn, n. gr., een algemeene tempel voor dhemons of halve goden;
ook de gezamentlijke booze geesten of duivelen, het rijk des satans.
Pandékten, p1. gr (van pandéktas,
alomvattend, van pan, al, en déchesthai, opnemen) eig. alomvattende boeken, bet gezamentlijke rom. recht, eene uit 50 boeken
bestaande verzameling van rechtsbeginselen,
die onder Justiniaan in 't jaar 330 kracht
van wet kregen ; afgekort ff, welke zonder
verkorting uit de grieksche aanvangs--linge
letter door de onkunde der afschrijvers
ontstaan is (volgens anderen is zij voortgesproten uit de met een dwarsstreepje voor .

ziene D., d. i. Digesta) ; z. ook digesta

en corpus juris ; — pandectarius, m.
een uitgever der pandecten ; — pandek
een pandektenkenner, een pan-tís,m.
dekten-leeraar.
pandëmisch, adj . gr. (pandémíos, on,
van pán, al, en demos, volk) bet gansche
volk betreffende, algemeen, overal verbreid,
b. v. pandemische ziekten of kwalen,
algemeene ziekten, enz . ; — pandemie,
f. Med., eene algemeene volksziekte ;

Venus pandëmos, z. V e n u s.
Pandicul^tie, f. nw.lat. (van 't lat.
pandiculdri, zich uitzetten) de uitstrekking
en uitzetting der spieren van het gansche
ligchaam, waardoor eene krampachtige trekking wordt veroorzaakt, het uitrekken der
leden bij koortsen.
Pandoer, m. een hongaarsch soldaat
te voet (zoo gebeeten, omdat zij oorspr. uit
het dorp Pandoer en de naburige bergen
in Neder- Hongarije kwamen) ; — pandoe-

ren, n . zeker bekend kaartspel tusschen 3
personen ; --- pandoerekling, m. een
gebogen hartsvanger.
Pandóra i) , f. gr. (van piin, al, en
dóron, geschenk) vr. naam : de albegiftigde,
Myth. een schoon meisje, kunstwerk van
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Vulcanus, door alle goden met geschenken
en bevalligheden toegerust. Zij droeg het
gansche heer der menschelijke kwalen in
eene geslotene doos. E p i m e t h e u s, 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 hoop bleef in de doos achter,
enz.; van daar: Pandora's doos, de bron
van alle kwaad.
Pandora 2), liever pandoera, z.
mandoline.
Paneel, n. (oudfr. panel, pannel, eng.
panel, nw.fr. panneau, vierkante plank of
steen, veld, van pan, bet pand van eenen
rok, vak van eenen muur, enz., v. 't lat.
pannus, een stuk doek, een lap) bouten beschieting, beschot, wandbekleeding; de dunne
plank achier eenen spiegel, eene schilderij;
de plank, waarop een schilderstuk is gemaakt ; — paneleeren, met houten bekleeding voorzien.
paneeren, fr. (panen, van pain lat.
pants, brood) vleesch met beschuitkruimels
bestrooijen ; — panetier, m. (spr. pa-n'tjé)
broodmeester, een grootofficier der kroon in
het voorm. Frankrijk.
Panegyricus, in. lat., of panegyrikos, gr. (van panégyris, algemeene volks
feestvergadering) eene feestrede-vergadin,
voor eene volksvergadering gehouden, plechtige lofrede, lofdicht, eereschrift; — panegyriseh, adj. plechtig, loftuitend, op
lofredenaars wijze — panegyrist, m.
;

een lofredenaar.

panélle, f. fr. (port. panela, waarscb.
van pan, brood, stuk) ruwe, gele suiker in
schijfvormige stukken uit Z.Amerika en de
Antiilen.
panem, enz., z. ond. panfis.
Panergezie, f. gr. (van pan, al, en
érgein, doen, werken) algemeene opwekking
tot verbetering; — panglossie, f. eene
verzameling van geschriften in vele talen;
babbelzucht; — panglóssus, m. een alspreker, zwetser; — Panhagia, f. de
albeilige, in de grieksche Kerk, de naam
der moeder van Jezus; -- panharmonikon, n. een door Ma 1 z 1 te Weenen
uitgevonden muziekinstrument, dat vele blaas
zich vereenigt; — pan--instrume
harmónisch, adj. geheel en al samen stemmend, volmaakt harmonisch; — panhellenion, n. (vgl. Hellas, en z.) de opperste staatsraad der nieuwe Grieken ; bij
de oude Grieken de naam van Jupiter als
schutsgod van geheel Griekenland ; -- pan-

historie, f. de alweterij.
Panetier, z. ond. pan e e r e n.
Panicaseisten, m. p1., m on t a n i s t e n, die hun avondmaalsbrood met kaas

gebruikten.

Paniek, panique, terreur panique, fr.,
z. ond. Pan.

Panieten, m. pl. versteende zeeooren.
pdnis,

m. lat., brood; van daar: panem

-- PANOPLIE.
et Circénses, brood en schouwspelen van
den Circus ! ( z. aid.) een uitroep der Romeinen, waarmede zij te kennen gaven, dat
zij, in 't bezit van die gaven, zich weinig
om het vorige bekommerden ; -- panisbrief, m. een broodbrief, verzorgingsbrief,
duitsch- keizerlijke aanbeveling om den houder van zulk eenen brief levenslang in een
klooster op te nemen ; -- paníst, m.
nw.lat., een broodeling, verzorgde provenier;
-- panificatie (spr. t—.ts) f. nw.lat., de
verandering van melige stoffen in brood, de
broodgisting; — panificeeren, tot brood

maken.

panische schrik, z. ond. Pan.
Pankong, f. naam van zeker chineesch
vaartuig.

Pankratezie, f. gr. (van pin, al, en
kratéz.n, heerschen) alheerschappij, alleenig
bezit.
Pankration, pankratius, enz., z.
pancratium.

Pankreas, n. gr. (van pan, al, geheel,
en kréas, vleesch, dus eig. geheel vleesch),
of de pankreátische klier, f. bet
alvleescb, de groote maagklier, buikspeek
binnen de platen van het darmscheil-selkir,
des karteldarms, tusschen de maag, de groote
slagader, den twaalfvingerigen darm en de
milt; -- pankreátiseh, adj. het alvleesch betreffende; — pankreatalgie,
f. pijn in het alvleesch ; — pankreatemphráxis, f. overvulling der buikspeekselklier; - pankreatitis, f. ontsteking
van het alvleesch - — pankreatorrhagie, f. de bloedvloeijing uit de buikspeek
-selkir.
Panmelodion, n. gr., een nieuwe
uitgevonden muziekinstrument, waarop-lings
de tonen door middel van toetsen en eenen cilinder op metaalstaven worden voortgebracht.
Panne, f. fr. eene fluweelachtige stof
uit zijde en wol, pluisfluweel; fulp.
Pannefin, n. fr. (spr. pa-n' fèn) eene
soort van hollandsch papier.
pannus, m. lat., een stuk doek, lap;
pannus cutanéus, m. Med. eene huidvlek,
honigvlek; — pannus oculí, m. lat. Med.
eene vlek of een vel op bet oog; --- pannicclus, m. eig. een lapje ; Med. vaste,
dichte huid.

Panochie, f. lat.-gr. (van panos, gr.
pénos, eene klierbuil) Med. een liesgezwel.
Panophobie, z. ond. Pan.
Panoplie, f. gr. (van pan, al, geheel,
en hóplon, wapentuig) de volledige wapenrusting — panoptikon, te Londen
eene inrichting, waar men allerlei verzamelingen en toestellen vindt ten toon gesteld,
met welker gebruik men zich door uitlegging en proeven kan bekend maken ; -panóptiseh, adj. gr., alziend ; — panoráma, n. gr. (van pan, al, en horán,
zien) het algezicht, de albescbouwing, eene
cirkelvormige. schilderij, die eer,' geheelen
horizont voorstelt, in welks middelpunt de
;
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aanschouwer staat en ZOO het overzicht,
b. V. over eerie gansehe stad, krijgt.
Pánoro, m. it., eene veld- of vlaktemaat in Toscane van 11 1t vierkante ellen,
het 1 2 de deel van eelt morgen.
Pansfluit, z. ond. Pan.
PanslavIsmus, n. (van 't gr.pin, al,
en 't nw.lat. slavismus, de gezarnentlijke
slavische natiën, het Slaven- of Slavonen
het al-Slavendom, het-dom),wrelijk:
streven naar vereeniging der gezamentlijkè
slavonische volksstammen tot één rijk, of
althans tot ééne natie.
Pansooph, m. gr. (van ])ifl, al, en
sopliôs, , on, wijs, een alwijze, aiweter,
algeleerde, een, die alles verstaat ; - pansophIe, f. de alw'ijsheid, algeleerdheid;
de waan van alles te weten ; --- panspermum, n. gr., het alzaad, de grondstof, oorspronkelijke of eerste stof; . panspermie, f (vgl. spenna) de leer eener
algemeene verspreiding van de hiemen der
levende wezens, volgens welke tot hunne
ontwikkeling slechts eene bepaalde aanleiding wordt vereischt ; panstereorma, n. de vcorstelling van een voorwerp in geheel verheven werk en in zijne
ware grootte; vgl. relief.
Pantagoga, p1. gr. (van pdnta, alles,
en dgein, drijven) Med. alles uitdrjvende,
geheel bnikzuiverende middelen.
Pantalon of pantáleon, n. een
groot, naar het klavier gelijkend vertikaal
instrument, naar zijnen uitvinder P a n t aUon Flebenstreit (1718) benoemd.
Pantalon, in. fr. (spr. pahtalô), of
pantalóne, it. (v. Pantaleone, den schutspatrooti der Venetianen, (lien zij bijzonder
vereerden en met wiens naam zij vaak gedoopt werden, waarom zij dan ook den toenaam van pantaloni kre g en ; de naam des
heiligen is echter reeds een oudgrieksehe:
Pantalëdn, geheel leeuw) een potsemaker of
hansworst, eig. eene maskerrol in het ital.
volksblijspel: een slimme, rijke, nu gierige,
dan jaloersche, menigmaal verliefde Venetiaansclie koopman, doorgaans een huisvader;
van zijne wijde matrozen -kleederen, de in
Venetië algemeen heerschende dracht, komt:
pantalons, m. p1. Fr., eene lange, wijde
broek, lange broek ; - pantalonnâde,
f. fr., de pantaloiis -dans; allerlei grappen,
zotte figuren ; geveinsde betuiging van
vreugde of smart. veinzerij ; narrestreek om
zich uit de verlegenheid te redden.
Pantáno, m. it. (mid.lat. pantanum;
vgl. bet celt.-wallisch pant, eene holle, lage,
ingezonkene, omslotene plaats, eng. pond,
een vijver, en gr. póntos, de zee) moeras,
poel ; p1. pantâni, groote marschlanden en
poelen in Sardinie.
Pantes, p1. schelpgeld, schelpmunt,
V. a. kaurl.
PantheIsmus, n. gr. (van pijn, al, en
tlieôs, God), bet gevoelen of geloof, dat het
heelal of de wereld de godheid zelve is,
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de alvergoding, het wereldgod-geloof; -

pantheIst, in: iemand, wiens godheid bet
heelal is, lie God en natuur voor ëén
houdt ; - panthelstisch, adj. (lat geloof betreffende ; --- pantheologïe, f. de
leer van het pantheïsmus, de algodenleer;
----- pantheon, n. in 't oude Rome een
tempel voor alle goden ; later onder de pau
sen de kerk van de maagd Maria en alle
heiligen, ook rotonda; het pantheon
te Parijs, de voorm. kerk der heil. Genoveva; gedurende de revolutie en tot 1814
een eeretempel voor overledene groole en
beroemde mannen, tempel lei orislerfelijken
- pantheonizeeren, de eer van het
pantheon toekennen , in het pantheon
0\ erbrengen.
Panther, m., bet pantherdier of
(le parder (gr. panttr, lat. pani/t?Jra) een
roofdier in Afrika en O.Indid, dat naar den
tijger en luipaard geljkt; liet kleine pantherdier, z. v. a. (le o ii c e, de pantherkat, een soortgelij k kleiner roofdier
in Z. Amerika, ook jaguar, tijgerkat. (lat.
(div undo, fr. once, hoogd. unze) geheeten.
Panthre, f. (fr. pantière ; van het
gr. panlkfra, (1 . i. aivangst, v. p?ïn, al, en
thra, jacht, jachtbuit, vangst) een hangnet,
spiegelnet of vogelnet met spiegels, in Italid
zeer gewoon, om allerlei vogels te vangen.
Pantine, f. fr. (spr. ])aIttjdI(') een bundel strengen van zijde, garen, enz.
Pantóffel, m. tiederl. en hoogd. (ontst.
uit bandtafel, dat nog in Opper-Duitsehland eene houten zool (tafel) met een'
lederen band om den voet door te steken,
beduidt) een halfsehoeu, gemakkelijke buisschoen; iron. het vrouwelijk huisgezaeh.
Pantograaph, m. gr. (van pOn, genit.
pantds , al, geheel, en grap/te in, schrijven, enz.)
eig. een alteekenaar, alchrjver, een teekenknaal, werktuig tot nateekenen en verkleinen der omtrekken ; - pantokratie
(spr. tie=tsie) f. gr., de heerschappij, alregearing; -.-. pantokrâtisch, ad;. albe heerschend, alregeerend ; - pantokrátor, m. een alheerscher, beheerscher van
alle dingen, de Almachtige; ----- pantometer of holométer, m. een alrneter,
hoekmeter, een werktuig om allerlei afmetingen op bet veld en aan den hemel te
bepalen ; ._ pantomime, t. (van het
gr. pantO-mPmos, d. i. alles nabootsend) eig.
alnabootsing ; liet en i e n a n- en gebarenspel,
de geharenspraak; -- pantomimiek, 1.
gebarenkunde. de kunst van de gebarenspraak of het gebarenspel, de kunst om
gedachten, gewaarwordingen en handelingen
enkel door gelaatstrekken en gebaren of
dans, zonder woorden, aan den dag te leggen ; - pantomimisch, adj. door gebaren uitgedrukt ; - pantomimisohe

dans, pantomimisch ballet, zulk

een dans of ballet, waarin de handelingen
enkel door gebaren worden uitgedrukt, gebarendans ; - pantomirnizeeren, door
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gebaren uitdrukken ; — pantomimist
of pantomimieus; m. een gebarenspeier; — pantophaag, m. een aleter, alvraat (veelvraat) ; - pantophagie, f.
het genot der eetbare dingen zonder onder
pantophobie, f. vrees voor-scheid;—
alles ; ook watervrees ; — pantosophie,
z. V. a. pansophie.
Panurgie, f. gr. (van pan-oergos, d. i.
eig. alles doende of tot alles in staat) arglistige boosheid, schelmerij , geslepenheid;
— panurgiseh, adj. arglistig, geslepen,
1 oortrapt.
Panus, n. lat. (gr. pénos, dorisch pános) Med. een kliergezwel.
Panzoótie (spr. t= ts) f. gr. Med. bene
algemeene dierenziekte.
Paolo, m. it. (= Paulus) eene rom.
rekenmunt, waarvan er 3 op een franc es c o n e gaan = 2 7 ct. courant; — paolotti, m. pl. it. Paulinen, z. minimen.
]Papa, m. lat. (ook nederl., fr., eng.,
hoogd. in den zelfden vorm ; gr. • páppas,
een algemeen kinderwoord, van eenen natuurklank uitgaande) vader; z. v. a. paus
(hoogd. Pabst, fr. papa, eng. pope), de heilige
vader, het geestelijk opperhoofd der R. Kath.
Kerk ; - papaal, adj. pauselijk ; — papaalsysteem, n. het stelsel der pauselijke opperheerschappij in de kerk ; — pa. paat, n. (it. papáto) de pauselijke waardigheid; de geestelijke regeering van den
paus als opperhoofd der kath. christenheid;
— papábel, adj. nw.lat. (papabtlis) bevoegd om tot paus gekozen te worden ; —
papalIni, m. pl. (scil. soldati) de pause-.
lijke soldaten ; -- papaliteit, f. de pauselijkheid, pauselijke waardigheid ; — papas, m. naam, dien vele oostersche christenen aan hunnen priester, bisschop en patriarch geven ; de opperpriester bij de Peruanen; -- papísmus, m. bet pausdom,
inz. de leer der R. Kath. 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 gehecht
aan den paus; — papístiseh, adj.-heid
pauselijk; — papoeoesarie, de pauselijke
opperbeheersching, het ingrijpen van den
paus in de rechten van wereldlijke vorsten;
papoláter, m. lat.-gr., een pausdienaar, pausvereerder of - aanbidder; — papolatrie, f. lat.-gr., bovenmatige vereering of aanbidding van den paus; — papomaan, nl. een hartstochtelijk pausvereerder; — papomanïe, de hartstochtelijke pausvereering.
Papagaai, doorgaans papegaai, m.
(sp. papagayo, it. papagallo, mid.lat. papa.gallus, provenc. papagai, oudfr. papegai-, papegaut; van het _ turk. papagdï, papacg4n,.
perz. bapgd, arab. babagd, maleisch bayan)
een , zeer talrijk geslacht van meestal zeer
schoone - woudvogels in Azië, Afrika en
Amerika.
.

Papagállo, ni. hevige wind, die op
de oostkust van Mexico in 't schoone saizoen,
van oetober tot mei, uit het N.O. en N.W.
blaast.
Papagenofluit, z. V. a. pansfluit,
z. and. Pan.
Papaléthra, f. de tonsuur bij de
grieksche geestelijken.
Papatace, ' m. it. (spr. —tátsje) eig.
zwijgvader; een goede ziel, onnoozele hals.
Papaver, n. lat., de mankop, slaapbol ; — papaveracéën, pl. papaverachtige gewassen ; — papaverine, f. nw.lat., z. V. a. o p i a n en n a r k o t i n e.
Papaya,f.peruaansch, de meloenvrucht;
papaya-boom, de meloen boom;
— papayaceen, pl. meloenachtige gewassen.
Papelard, m. fr. (spr. pap'lár). een
huichelaar, schijnheilige, pilaarbijter.
Papeline, f. fr., eene halfzijden stof,
eene soort van gros de Tours, waarbij
de inslag niet uit zijde, maar uit floretzijde
of katoen bestaat.
Papelítas, pl. sp. (v. papel, papier)
papiersigaren.
Paperassen, pl. fr. (van papier, papier) onbruikbare, beschrevene papieren,
scheurpapier; — papeterïe, f. papier
waren van papier en karton.
-handel;
Papéto, m.. eene rekenmunt te Rome,
2 p a o l i of ongeveer 3 t centen.
Paphia, f. bijnaam van Venus, naar
de stad Paphos op Cyprus, alwaar zij
haren schoonsten tempel had.
Papier -Jesus , in. fr. (spr. papjé
zjezu; vroeger gebeeten papier nom de .Jésus,
dewijl het den naam van Jezus (J. H. S:)
tot merk droeg) of enkel Jesus, eene
papiersoort van groote afmeting, voornamelijk gebezigd voor werken van groot formaat
en voor platen; — papier -Joseph, n..
fr. (spr. zjozéf), filtreer- of doorzijgpapier
voor de apothekers, enz.; —* papier maché, n. (spr. —masjé; van mácher,
kaaswen) eig. gekaauwd papier, tot eenen
brij gestampt papier, papierdeeg, papierstof
voor •. doozen, kistjes, enz.; . — papierméeanique, machinaal-papier; — papier-sans-fin (spr. salt (en) papier" zonder einde; -- papier- nautilus, z. a rgon aut.
Papillen, f. p1. lat. (papillae) tepelvormige; wratachtige verhevenheden op de
huid, de. tong, enz., inz. de borsttepels;—
papillifórm, adj. nw.lat., wratvormig;
--r papilleus, adj. wratachtig, met naar
wratten gelijkende hoogten bezet.
Papillón, m. fr. (spr. papi -ljón; van
't lat. papilio) vlinder, kapel, witje, inz. een
dagvlinder, in tegenst. met ph a l w n a en
sphinx ; — . papillotten, f. pl. papierrepen of - rolletjes om het baar ter krulling
in op te rollen (wegens de overeenkomst in
gedaante met eenen Linder dus gebeeten);
— papilloteeren, het haar op zulke
-

PAPINIAANSCHE POT
rolletjes winden ; ook blikkeren (van de
oogen); — gepapilloteerd, adj. te opgesierd, te bloemrijk (van den stijl, van
eene redevoering enz., Piet. met te veel
verschillende lichte partijen; Typogr. gesmeerd, met dubbel en onduidelijk staande
letters.
Papiniaansehe pot, een sluitpot,
een ijzeren pot, in 1681 door den Franschman P a p i n (spr. papèn) uitgevonden, die
door een schroefdeksel zoo naauwkeurig gesloten is, dat de waterdamp, welke zich
daarin door de hitte ontwikkelt, geenen
uitweg vindt, en men daardoor beenderen
kan oplossen en tot gelei koken ; ook d i
-gestornauclvhe.
Papinianísten, m. pl. Jur. aan
volgelingen van de uitspraken-hangersof
des rechtsgeleerden P a p i n i e n u s; ook
juristische studenten, die in het 3de studiejaar zijn, omdat dan weleer P a p i n i a n u s
verklaard werd.

Papismus, papist, papoecesarie,
enz., z. ond. papa.
Papoeas, m. pl. (van bet maleisch papoeah, kroes, wolharig) de kroesharigen, de
zwarte bewoners van Nieuw- Guinea, en in
't algemeen de negerstam in Australië, australische negers (vgl. n e g r i t o s) .

Papolater, papolatrï-e, papomanie, enz., z. ond_ papa.
Paprika, m. hoog., turksche of spaan
peper (capsicum annum) uit Hon--sche
garije.
papulae, f. pl. lat. Med. puistjes, Haarties; — papuleus, adj. nw.lat., puist
puistig; — papuliférisch, - adj.-achtig,
nw.lat., niet puisten bezet.
1'apusmossel, f. eene soort van eet
mossel in de Middellandsche zee-baregot
en de Noordzee.
Papyrus, m. gr. (pápyros) oud-egyptisch papier, bereid uit den papyrusstruik, een egypt. rietgewas; -- papyrographie, f. beschrijving van het
papier ; karton-steendruk, d. i. de aanwending
van kartons of bordpapieren, die met eene
soort van kleikalk overdekt zijn, in plaats
van de steenen tot den steendruk.
Paquet, z. paket.
Paquitta, f. sp. (spr. pakietta) eene
papiersigaar voor dames.
par, fr., door, uit, met, bij ; b. v. par
couvert (spr. —koewèr), door insluiting (op
brieven); par curiosité, uit nieuwsgierigheid; — par exemple (spr. —eksánpl'), bij
voorbeeld ; par force, met geweld ; par oc.casion (spr. —kazjón) met gelegenheid.
par, lat., gelijk ; . -- par nobele fratrum,
zie nobile par fratrurn, end. n o b e 1; par
et impar, even en oneven, een spel; —
par ratio, f. gelijke verhouding, even veel;
Jur. gelijke grond des wetgevers of der
rechtsgewoonte; pari passu, met gelijken
tred, met gelijke mate; -- pares, pl. gelqken, even .geschikten, even sterken ; inz.
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gelijken in stand, in rang, vgl. pair ; van
daar judicium partuur of pair - gerecht,
dat over de medeleden van den stand oordeelt, zoodat de aangeklaagde alleen door
zijns gelijken wordt gevonnisd; -- paria
(sell. vota), pl. gelijke of evenveel stemmen,
stemmengelijkheid (bij verkiezingen) ; pariter, op gelijke wijze, gelijkmatig.
Para, m. (van 't perz. parati of páreh,
stuk) eene rekenmunt in Turkije en de Krim
41ir p 1 a s t e r of ongeveer 2 tot 2 centen.
para— of voor klinkletters par —, gr.
voorlettergreep in vele samenstellingen, be.
teekenende oorspr. bij, nevens, vervolgens,
heen; langs, bovenuit; van daar inz. 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
Ir. woorden, b. v. p a r a f o u d r e, p a r ap 1 u i e, etc.) ; eindelijk eene verandering,
vervorming, omkering, z. v. a. ons om-.
paraat, lat. (pardtus, a, um, van parare, bereiden, toerusten) gereed, bereid,
vaardig, willig, toegerust ; — parate
executie, Jur. dadelijke uitwinning; pard ta pecunia, baar of gereed gold ; ad
utrumque paratas, tot beide bereid, op
beide voorbereid.
Parabaan-zuur, n. Chem. een zuur,
dat zich uit het met salpeterzuur verhitte
piszuur ontwikkelt, ontdekt door Wohler
en Liebig.
Parabasis of parabase, f. gr. (van
para-bainein, daarnevens 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'
samenhang met het stuk stond — parabaten, m. pl. zij, die in den circus, na
het wagenrennen, ook aan den wedren te
voet deel namen.
Parabel, f. gr. (parabolé, d. I. eig. naast
elkander plaatsing, van para-bállein); lat.
parabóla) Log. gelijkenis, gelijkenisrede ;
parabool, Math. die kegelsnede, welke
parallel loopt met eene zijde des kegels;
— parabóliseh, adj. bij wijze van gelijkenis ; de gedaante eener kegelsnede heb
--- parabolizeeren, door gelij--bend
kenissen spreken ; — paraboloïde, f.
een parabolische kegel.
Parablépsis, f. gr. (van para -blépein,
voorbij zien) het voorbijzien, overzien ; Med.
bet valsci- of verkeerd-zien.
Parabolaan, m. lat. (paraboldnus, van
bet gr. parábolos, daaraan wagend) een
waaghals ; pl. parabolánen, geestelijke
ziekenverzorgers, krankenoppassers (om het
gevaar der besmetting, waaraan zij zich
wagen, dus genoemd).
;

;

-

parabolisch, parabolizeeren,
enz., z. parabel.

Parabrahma, m. ind. (van het sanskr•
para, het beste, voortreffelijkste) eig. de
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beste B r a h m a (z. aid.), het hoogste wezen.
Parabysma, n. of parabystie, f.
gr. (van bein, volstoppen) Med. het volproppen, volstoppen.
par accident, z. a e c i d e n t; — par acclamation, z. a c cl a m e e r e n; -- par accord, z. accoord.
Paracentésis of paracentezie, f.
gr. (van para -kentéen, aan de zijde doorsteken) de aftapping van het ziekelijk opgehoopte water met een puntig stekend
werktuig uit Benige holte des ligcbaams;
•--- paracentezeeren, insteken en aftappen.
paraeéntrisch, adj. gr., niet juist om
een middelpunt gelegen, uitmiddelpuntig.
paracharákt, m. gr. (para-charaktés),
de valsche munter, vervalscher.
Parachreea, f. gr. (van chroiá, chroma,
huid, huidkleur, kleur) Med. ziekelijke verandering, inz. der gelaatskleur; — para
n. kleurbegoocheling, gebrek van-ehróma,
het gezicht, waardoor men kleuren waant
te zien, die niet werkelijk aanwezig zijn ;
--- parachromatopsie, f. het onvermogen om de kleuren behoorlijk te onder
— para rosis, f. het ver -scheid.;
bederven door de kleuring.
-kleurn,
parachrónisch, adj. gr. (van clirónos, tijd) ontijdig, met den tijd strijdig; —
paraehronísmus, m. gr., eene tijdfout,
een misslag tegen de tijdrekenkunde, inz.
zulk eene, die eene gebeurtenis later opgeeft, dan zij heeft plaats gehad, in tegenst.
met prochronismus.
Parachrosis, z. ond. p a r a c h roe a.
Parachute, m. fr. (spr. —sjüüt', van
het gr. parel, tegen, en fr. chute, val) een
valscherm aan een' luchtbol, uitvinding van
den vermaarden Blanchard.
Paracleet, z. p a r a k l e e t.
Paraerótte, _f. fr., het slijkscherm boven de raderen der wagens, spatleder.
Paracyésis, f gr. (van pará, z. aid.,
en kyésis, zwangerschap) de zwangerschap
buiten de baarmoeder.
Paracynánche, f. gr (vgl. c y n a nc h e) Med. een lichte graad van keelontsteking, ontsteking der halsspieren.
Parade, f. fr. (van parer, opsieren, en
dit van 't lat. parare, bereiden) een plechtige optocht, inz. van krijgsvolk, pronk,
pracht, praalvertoon ; in 't schermen : de afwering van Benen stoot, de dekking, vgl.
p a r e e r e n i) ;— parade-bed, vertoonbed, pracht-, pronk-, staatsie- of praal
parade– paard, pracht- of staat--bed;—
siepaard -- parade– plaats, monsterplaats ; — wacht –parade, optrekkende
staatsiewacht ; -- paradeeren, prijken,
pronken, praalvertooning maken ; ter mon stering staan ; zich in 't beste pak laten
zien; — paradist, m. de potsemaker
op kleine tooneelen.
Paradiastole, f. gr. (vgl. diastole)
Log. eig. het scheiden van naast elkander
11

;

--
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staande dingen ; de opheldering eener zaak
door bet tegendeel.
Paradiazeuxis, f. gr., gebrekkige,
verkeerde scheiding of onderscheiding; Muz.
interval van éénen toon.
Paradigma, n. (gr. pará-deigma, van
para -deiknynai, daarnevens of als voorbeeld
bij brengen) een voorbeeld, model, monster;
Gram. een modelwoord, woord tot voor
om daarnaar alle andere woorden van-beld
de zelfde soort te verbuigen of te vervoegen ; — paradigmatieus, m. levens
heilige en vrome menschen;-beschrijvan
— paradigmátisch, adj. door voorbeelden leerende, als voorbeeld dienende ; —
paradigmatika, f. de kunst om beelden
en figuren van gips te maken ; — para
door voorbeelden leeren.-digmatzern,
Paradijs, n. (het naast van 't lat. paradisus, gr. parádeisos, en dit uit het oud
paradaêsas, sanskr. paradésa, vreemd-perz.
land, en beste, schoonste land ; hebr. pardés, perz. en arab. Trdaus , pl. farddis,
lusthof) een boomgaard ; eene diergaarde;
lusthof, pleiziertuin, lustwarande, elk hoogst
genoegelijk buitenverblijf; de woonplaats van
het eerste menschenpaar vóór den zondeval,
als ook die der zaligen na dit leven ; iron.
ook de bovenste galerij in den schouwburg;
--- paradijsachtig, adj. heerlijk, ver
paradijsappel, adams--rukelij;—
appel, eene soort van citroenvrucht; ook
eene soort van smakelijke, roode en blanke
appelen; — paradijsdruif, eene soort
van corsicaansche druiven ; — paradijshout, een kostbaar, welriekend, roodbruin
hout uit Bombay, Sumatra, enz.; — paradijskorrels (lat. grana paradisi), de
zaden van een oostind gewas (cardamómum
maximum), weleer als specerij gebruikt;
vgl.. k a r d a m o in ;— paradijsvijg, de
vrucht van den pisang; — paradijs –
vogel, een talrijk geslacht van buitengemeen schoone vogels in Nieuw-Guinea, enz.
Paradox, gr. (parádoxon, van para, tegen, en dóxa, de meening) wonderspreukig,
strijdig met de -gewone leer en gevoelens,
bevreemdend, ongewoon, afwijkend, zonderling, in 't oog springend — het para
het vreemde, schijnbaar strijdige,-dóxe,
tegen het gewone gevoelen, tegen de heer
begrippen indruischende ; — pa--schend
radoxie, f. de zonderlingheid in gevoelens
of denkwijze; de liefde tot het vreemde, opzienbarende ; ook z. v. a. paradóxon,
n., pl. paradóxa of paradóxen, de
schijnbare tegenstrijdigheid, vreemdsoortigheid, zonderlinge gevoelens, bevreemdende
stellingen of grondregels; — paradoxologie, f bet spreken of schrijven in vreemd
wonderspreukige uitdrukkingen ; ---sortige,
paradoxísmus, m. Rhet. eene figuur,
die zeer strijdige attributen in zich vereenigt ; — paradoxomanie, f. de overdrevene neiging of zucht tot zonderlinge,
wonderlijke gevoelens en leerstellingen.
;

.-

PARAPHIE
le goederen, n. p1. gr. -Ial. (van

t gr,

pard-pherna, wat de bruid b ii den b r ii I d
schat [p1iern] ontvangt); Jur. het elgene

of bijzondere goed der vrouw, waarover zij
zich het Vrije beheer heeft Voorbehouden,
de buiten-huwelijksgoederen.
Paraphie, f. gr. (van para, z. aid., en
haph, het gevoel) Med. ziehelijke verandering van het uitwendig gevoel.
Paraphimôsis, f. gr. (vgl. phimoS 1 s) Med. dc iiiuenroiiug der voorIlui(i
achter het roedehoofd, met zwelling van
bet laatste gepaard, de spaansche kraag.
Paraphonie, f. (van phdni, geluid,
stem) een gebrek der stem, eene onaange
name stem; paraphonIst, m. een
medezanget, koorzan gel ; ook de voorzanger.
Paraphôra, f. gr. (van para -phérein,
ter zijde of van den rechten weg voeren) Med.
een lichte graad van krankzinnigheid.
Paraphrsis of paraphrâze, f. gr.
(van para -phrddzein, daarbij spreken, iets
aan eene rede toevoegen) eene uitbreidende,
verklarende, ophelderende omschrijving, overzetting van een tekst ; -- paraphrá.st,
m. een omschrjvei, omschrijvend nitlegger
of verklarend omschrjver van een geschrift;
- paraphriistiseh , adj . omschrijvend,
verkiarend ; - paraphrazeeren, omschrijven, verklaren.
Paraphrenèzie of paraphrenïtis, f. gr. (van phr?n, pl. phrénes, het middeirif) Med. de ontsteking van het middelrif en daardoor ontstane razernij, de dolheids
-korts.
Paraphronësis of paraphrostne,
f. gr. (vgl. p h r 0 n e 5 1 5) verstandsverwarring,
voorbijgaande ijlhoofthgheid, zinc eloosheid.
Paraphsis, f. gr. (van para -phein,
daarbij groeijen) de hijwas, bijgroeI ; de vochtdraden of sapdraden aan planten.
Paraplegie of paraplexïe, i gr.
(paraplexia, van para -plPssein, aan de zijde,
aan een deel slaan, enz.) onvolkomene verJamming van enkele ledematen na eene
beroerte ; - parapléktisch, adj gedeeltelijk door eene beroerte verlamd ; verlammend.
Parapleuritis, f. gr. (vgl. p le u r It I s) een geringe graad van horstvliesont
-steking.
ParapluIe, m. fr. (van het gr. »ard,
tegen, en fr. »luie, regen) een regenscherm.
parapontisehe stoel of zetel, gr.
(para -pdntios , hij- of op de zee) een waterof zwemstoel, onlangs te Parijs door een'
Duitscher uitgevonden.
Parapoplexie, f. gr. (vgl. a o p lexie) Med. een geringe graad van beroerte;
sljmberoerte.
Pararrhthmus, mgr. (vgl. r ythmu s) Med. een ongewone, tegennatuurljke
pols ten aanzien van den aard der ziekte
en des ouderdoms.
Pararthrërna of paratliröma, n.,
ook pararthrësis, f. gr. (par-drlhrPmna,
-

-
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par-arthr7fsic, van dit/iran, lid,gewrieht) Med.
de on volkomen e ontwrichting, verrekking.
Parasitnge, f. gr. (parasdngs, m., van
het perz. farsanp; vgl. farsang) eetieperz.
mijl, waarvan er ) Op eenet graad des
evenaars gaan, dus
uur gaans of 5000
meters.
Parascenium, n. gr. (para -sk7Jnion,
vgl. se e n e) de kleedkamer in schouwburgen.
Paraseëve of parasküe , f. gr.
(jai- Ieeie, lurl (- nuliiig, V. ,.,:Iirn T, 10 etu5tiug) lat. /esturn parasc??ves, n. de rust- of
voorbereidingsdag, de goede vrijdag, vrijdag
voor paschen, ook vooravond van een feest,
heil igavond, sabbath -avond der Joden.
Paraselëne, f. gr. (vgl. selene) een
lucht of schaduwbeeld der maan.
Parasmon, ii. gr. (pardsenson, v.
sPlna, teeken) een kenteeken, merk, wapen, enz.
Parasi, eene turk. zilvermunt
aspers (z. aid.).
Parasiet, m. gr. (pará-sttos, van pard,
z. aid., en sïtos, spijs) tafelbroêr, schotelvriend, mede-eter, een schuimlooper, tafel-,
teijoor- of pannelikker, kiapiooper ; - parasieten, p1. ook woekerplanten, zulke
planten, die aan of op anderen groeijen en
aan deze baar voedsel onttrekken ; - parasitisch, adj. schuimloopend ; naar woekerplanten gelijkende, daartoe behoorende.
Parâsjen, p1. hebr. (pârâsjâh , van
parasj, scheiden, bepalen) afdeelingen der
boeken van Mozes, die bij de Joden op den
sabbath worden voorgelezen.
Paraskeue, z. parasceve.

Parasol, m. fl. (it. parasOle, v. parare, aiweren, besehutten , fr. parer, en
sole, lat. so!, fr. soleil, zon ; vgl. pa reeren

1)

een draagbaar zonnescherm.

Paraspadie of paraspadisis, f.
(van 't gr. para -pdein, ter zeide trekken)
Med. de opening der pisbuis op de zijde
van 't mannelijke lid, eene misvorming (vgl.
0 p i S p a d ie).
Parastditen, p1. gr. (van para -stdlPs,
daarnaast staande) Arch. hij- of zijpilaren,
stutten ; - parastâtisch, adj. bijstaand,
helpend ; ook slechts schijnbaar onderschragend, enz.
Parastiehon, n , z. v. a. akrostichon.
Parastrémma,., of parastrôphe,
f. gr. (vgl. strophe) Med. krampachtige
trekking der lippen, des monds, der oogen.
Parasynánehe, f. gr. (vgi. syn anche), z. V. a. paracynanche (z. aid.).
Parasynâxis, f. gr. (para -sssaxi.c) eene
heimelijke vergadering, verhodene ketterbij
-enkomst.
Parathesis, f. gr. (pard-thesis ; vgl.
thesis) de bij- of toevoeging, bijplaatsing,
het aanhangsel ; de vergelijking, de tegenstelling.
Parathymie, f. gr. (van th )nOs, gemoed) Med. gemoedsontstemming.
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Paratonie, f. gr. (vgl. toon) zieke
onnatuurlijke spanning, over--lijkespang,
spanning.

Paratonnerre, z. p a r a f o u d r e.
Paratromblement, n1. gr.-fr. (spr.
—tranbl'mán; van 't gr. pará, tegen, en fr.
tremblement, beving) een ijzeren werktuig,
dat in den grond wordt gegraven om de
uitwerking der aardbevingen (tremblements
de terre) min schadelijk te maken.
Paratrímma, n. gr. (pará-trimma, v.
para -tribein, daaraan wrijven) Med. de ontveiling .tusschen de dijen en op de billen
door rijden of loopen, de blikaars.
Paratrophie, I. gr. (van trophé, voeding, van tréphein, voeden) tegennatuurlijke,
onregelmatige voeding.
Paratropïe, f. gr. (van para -trépein,
af- of wegwenden) Med. de gebrekkige plaatsing van een ligchaamsdeel.
paratuus, ad 'struwnque paratus, z. paraat.
par avance, z. avance.
Paravént, ' m. fr. (spr. parawan ; it,
paravento, v. paráre, afhouden, beschutten,
fr. parer, en vento, fr. vent, wind ; vgl.
pareeren 1), een windscherm of - schut,
blind of luik buiten vóor de vensters, deuren, enz. ; spaansche wand.
Paravol, m. fr. (van 't gr. para, tegen,
en 't fr. vol, diefstal) slag- of knalslot, eene
nieuwe uitvinding ter beveiliging tegen dief
-stal.
Parazonium, n. gr. (vgl. z o n e) iets
aan den gordel bangends, inz. een zijdgeweer, dolk bij de Ouden.
Parbajolle, z. parpajole.
parbleu, fr. (ontstaan uit par Dien, bij
God, gelijk morbleu uit mordieu, d. i. par
la mort de Dieu) te drommel ! sakkerloot!
verdord! enz.
par boutades, z. boutade; -- par bricole, z. brieo1e.
Pare, z. park.
Parcans, m. pl. groote ind. schepen,
die men van voren en achteren kan sturen.
Paree, f., pl. Parcen., z. ald.
Parcelle, f., p1. pareelles (mid.lat.
parcélla, van 't 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 l e n — pareelleeren,' in stukken verdeelen, verbrokkelen ;
pareelleering, I. verdeeling, verbrokkeling.
Pareen, I. pl. (Parca, pl. Parcae), gr.
M ae r e n , Myth. de drie levensgodinnen,
schikgodinnen, die als Jupiters dienaressen
het menschelijke leven, onder bet beeld van
eenen d r a a d, besturen ; eene van haar,
K 1 ó t h o, houdt het spinrokken en zet den
draad op, de tweede, L a c h é s i s, spint
den draad, en de derde, A t ró p o s, knipt
hem af.
Pareheminíst, m. basterd-fr. (van
parchemin, perkament) iemand, die van zijne
;

--.

--
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renten leeft, die staatsschuldbrieven (perkamenten) bezit.
Parcimonie, I. fr., z. v. a. pars i
-mon
ie.
par ci par là, fr. hier en daar, heen en
weder; op onderscheidene plaatsen.
par complaisance, z. ond. c o m p l a i s a n t;
— par conséquence, z. ond. c o n s e q u e er e n ; — par couvert, z. couvert ; — par
curiosité, z. ond. c u r i ë u s; -- par dépit,
z. depit.
Pardel en parder, m. (gr. en lat.
pardos, pardus, pardális) z. panther.
Pardessus, n. fr. (par-dessus, spr. des , d. i. daarover heen ; vgl. dessus) de overrok, overjas.
pxr Dieu, fr. (spr. —djeu) bij God!
Pardo, m, eene port. zilveren rekenmunt te Goa: de gemeene pardo
5 slechte tengas of 6 0 ct. , de p a r d o
xeraphin = 4 goede tengas of 1 gl.
88 ct.
Pardoenen, I. pl. Mar. lange sterke
touwen tot bevestiging van de stengen en
bramstengen aan beide boorden van het
schip; sprw. een' Chinees bij zijn slingerpardoen trekken, hem bij zijnen
haarstaart trekken.
Pardon, n. (van 't mid.lat. perdonáre,
vergeven, v. per, en dong re, schenken, ver
vergiffenis, vergeving, strafontheffing,-gevn)
genade, begenadiging; — pardonneeren (fr. pardonner), vergeven, genade schenken, ten goede houden, door de vingers zien,
van de straf verschoonen, het leven schenken ; — pardonnábel, adj. (fr. pardonnable), vergefelijk, te verontschuldigen.
Parentis, n. lat. (van parére, gehoorzamen) eig. gehoorzaamt ! een voltrekkingsbevel van eene hoogere aan eene lagere
rechtsmacht.
Pareehésis, f. gr. (van par-chin, den
klank Nabootsen, van ch-ê, galm, geluid)
klanknabootsing; verbinding van gelijkluidende woorden; — pareehétisch, adj.
klanknabootsend.

Parédren , paredrische goden
(van 't gr. páredros, bezitter, deelgenoot)
menschen, die in den rang der goden zijn
geplaatst ; ook de godheden, die in den zelfden tempel ve! eenigd zijn ; men noemt ook
de twaalf groote goden de p a r ( d r e s van
Jupiter.
pareeren 1), (van 't lat. paráre, bereiden, toerusten; opschikken ; vervolgens in
de romanische talen : ten einde brengen,
iemand ophouden, afhouden, hem ontwijken;
van daar 't it. paráre, fr. parer, afhouden,
afweren, beschutten, it. pararsi, fr. se parer,
zich hoeden, beschutten) in de schermkunst:
eenen houw afweren, hem ontwijken (fr.
parer, vgl. parade) ; in de rijkunst; stilhouden, stilstaan.
pareeren 2), (lat. parére) gehoorzamen ; volgen ; — parítie (spr. t=ts) f.
nw.lat. volgzaamheid, gehoorzaamheid, ge-
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Pariiensis or paranéze, f. gr. (parainsis , van par-ainaTn, toespreken, opwekken, enz.) de vermaning, opwekking, overreding, vermaningsrede, toepassing, stichting;
- parienétisch, adj. vermanend, opwekkend, sticlitend.
PartesthezIe, f. gr. (vgl. a e s t h e s i s)
Med. gevoeisverandering, ziekelijke of onregelmatige gesteldheid des gevoels.
Parafe, z. paraphe.
Paraffine, f. fr. (v. 't gr. para, tegen,
en 't lat. afl'tnis, verwant, wegens 't gebrek
aan verwantschap, dat bij jegens de meeste
ligebamen, inz. jegens de alkaliën en de zuren aan den dag legt) eene witte, voornamelijk uit bruinkool verkregen stof, vettig op 't aanvoelen , naar 't olievormend
gas gelijkende en als materiaal voor kaarsen
dienende.
Parafoudre (spr. —foedr') of paratonnerre (spr. —tonèr'), m. Ir. (van 't gr.
pard, tegen, en fr. foudre, bliksem, tonnerre,
donder) een bliksemalleider, onweêrsalleider;
een regenscherm met een' bliksematleider.
Parageuzie, f. gr. (van geûei.n, proeven, smaken) Med. verkeerde smaak, ontstemdheid van den smaak, smaak zonder
voorwerp ; - parageustle, 1. de valsclie
gewaarwording die de smakende voorwerpen
geven.
Paragium, n. mid.lat. (v. 't lat. par,
gelijk) Jar. inachtneming der gelijkheid, medebeleening, bet gelijke recht, inz. bij bet
scheiden der vorstelijke nalatenscbappen, de
bedeeling eener zijlinie door baar eene zekere
landstreek, landerijen, enz. af te staan, die
echter onder bet toevoorzicbt van den regent
blijven (onderscb. van a p a n a gi u m); paráge, t. fr. (spr. parâdzj'), afkomst,
stand ; de haute parage (spr. de hoot'—),
van hooge afkomst ; - parageeren, afdeelen, elk zijn deel aanwijzen ; - gepar a g e e r d e 1 i n i e, de zijlinie van een vor
steljk geslacht, die met landgoederen, enz.
is bedeeld.
Paraglôsse, t. gr. (vgl, glosse) Med.
tonguitpuiling, waarbij de tong door bare
onnatuurlijke grootte uit den mond puilt;
ontsteking der tongspieren.
Paragöge, f. gr. (van par-dqein) daarbij voeren) Gram. eindverlenging van een
woord door toevoeging van eene letter (b. v.
niemand, uit het oudd. nieman);buiging,
afleiding; Med. de beenderafwijking; paragôgisch, adj. aan 't einde verlengd.
Paragomphôsis, f. gr. (vgl. g 0 mphosis) Med. de onvolkomene inklemming
van het hoofd des kinds in bet bekken.
Paragôn, r., fr. parangôn, n. (it.
paragone, sp. paragon, parangon, v. 't sp.
para con, in vergelijking met) eig. bet
model, patroon ; de vergelijking ; Typogr.
eene drukiettersoort, die bet midden houdt
tusscben dubbele dessendiaan en
tekst (z. drukletters); l)iJ juweliers;een
steen van buitengewone grootte en scboon-

heid, een onberispeljke diamant ; -

pa-

ragonpaarlen, telpaarlen van bij zondere
grootte; - paragOne, m. it. toetssteen;
eene zwarte ital. marmersoort.
Paragraaph, m. gr. (pard-qrphos, 1.
eig. bijschrift, teeken aan den rand), afdeeling in een geschrift, in eene verhandeling,
enz., inz. in juristische werken ; ook het
teeken daarvan (S); paragrapheeren,
in zulke aldeelingen splitsen, met
voorzien ; - paragrâmma, n. (van grdmrna,
bet geschrevene, prciphein , schrijven) een
toevoegsel iets ingeschovens in een geschrift;
ook z v a. anagram, z. ald
Para–gras, n. eene in Curacao wassende grassoort (pa&icurn jurnntdrurn), nu ook
in Europa gezaaid.
Paragrêle, m. fr. (van bet gr. para,
tegen, en het fr. pr1e, hagel) een hagelafleider.
Paragua, m. een braziliaansche pape
gaai.
Paraguatan–bast, m. een tot roodverwen gebezigde bast van een' amerik. boom
—

(condamin'a tmnctor)a).

Parah, m. eene oostind. inhoudsmaat
van 110 liters ; eene kleine egyptische munt,
ook medin genaamd.
Paraiba–katoen, eene soort van Z.
amerikaanscbe boomwol (naar den stroom
Paraiba in Brazilie).
Parakleet, rn gr. (pará.klatos, d. i.
bij- of te hulp geroepen) een raadgever, helper, trooster, bijstand, voorspreker, bemiddelaar ; de heilige Geest ; naam van het klooster niet ver van Troves in Frankrijk, dat het
toevluchtsoord van den heroemden Abelard
(in de 1 2de eeuw) was; -- parak1etkon, ii. een troostschrift, inz. een griekscb
kerkboek, dat troostspreuken bevat ; - parak].tisch, adj. vertroostend, troostrijk.
Parâkme of parakmsis, f. gr.
(parahrnr, vgl. akme) Med. de afneming
eener ziekte na haren hoogsten graad van
hevigheid; - parakmLstisCh, adj. afiieniend, van het toppunt weder afdalend.
Paraköpe, f. gr. (van para -Ieóptein, d. i.
eig. daarbij slaan, vervalschen, enz.) Med.
voorbijgaande krankzinnigheid, verstandsver
warring, ijiboofdigheid in koortsen.
Paraküsis, t. gr. (van par-a/edein, verkeerd booren) het verkeerd-booren, bedrog
in het hooren ; ook het oorgesuis.
Parakyesis,z. paracesis; — parakynanche, z. paracynanche.
Paralalie, f. gr. (van para -lafCen, valsch
spreken ) onvolkoinene , onduidelijke uitspraak.
Paralâmpsis, 1. gr. (van para -láinpein,
daarbij schitteren) Med. eene krjtwitte, glinsterende vlek op het hoornvlies.
Para1ipomna, p1. gr. (van para -lejpein) voorbij , uitlaten) uitgelaten en overgeslagen dingen, toevoegsels of bijdragen tot
een werk, aanvullingsscbriften, benaming van
de boeken der Chronieken in den bijbel, als
-
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aanvullingen der boeken an Samuel en de
Koningen ; -- paralipsis of paralipse,
f. gr. (pará-le'ipsis) Log. de voorbijgang, het
schijnbaar overslaan, terwijl men op iets opmerkzaam maakt, dat men voorgeeft niet te
willen aannemen, lat. p r ae te r i t ie.
Parallage, f. gr. (van par-allássein, afwisselen, afwijken) de afwisseling, verwisseling; Med. ook verstandsverwarring ; —
paralláxe, f . (par-alláxis) de hoek, dien
twee verschillende gezichtslijnen tot een en
het zelfde voorwerp met elkander maken;
inz . in de Astron. dienende om het onderscheid tusschen den waren en schijnbaren
stand eener ster en daardoor haren afstand
te berekenen ; — paralláktiseh, adj.
de parallaxe betreffende.
parallél, gr. (par-állélos, on, eig. naast
elkander zijnde) gelijkloopend, evenwijdig, op
alle punten even ver van elkander staande;
oneig. gelijkluidend, met elkander overeen -

komstig ; — parallel - cirkels, cirkels op
de aard- en hemelglobe, die evenwijdig met
den a equator of de evennachtslijn getrokken
worden ; -- parallel- lijnen, evenwijdige lijnen ; — parallel- plaatsen, gelijk- of overeenkomstig-luidende plaatsen ; —
parallél, als subst. f. (fr. le parallèle) de
vergelijking, tegenover- elkander-plaatsing; de
lijn, het vlak, dat op gelijken afstand van
een ander blijft ; Fort. de verbinding tusschen twee loopgraven ; -- parallelísmuS, n. het gelijkloopen der lijnen of vlakken, enz.; gelijkluidendheid, overeenstemming,
gelijk-s ormigheid, evenmatigheid, overeen -

komst van sommige plaatsen in den bijbel,
inz. gelijkvormigheid ' der vers-leden in de
psalmen ; — parallelepipedum, n. (van
't gr. epipedon, vlak, oppervlakte) Geom.
een langwerpige teerling, eene figuur door
6 parallelogrammen ingesloten, waarvan de tegenoverstaande aan elkander gelijk
zijn ; -- parallelogram, n . (gr. parallélógrammon, van grámrna, teekening, figuur)
bet vierzijdig vlak, waarvan de tegenoverstaande zijden evenwijdig en daarom ook gelijk zijn; — parallelogram der kracht e n, Phys. de verhouding, die twee of meer
krachten, welke van een gemeenschappelijk
punt naar divergeerende richtingen werken,
tot de daaruit voortvloeijende beweging des
ligchaains hebben ; — parallelograaph,
m., z. v. a. rastraal ; — parallelizeeren, barb. lat. gelijk stellen.
Paralogee, f, gr. (vgl. 1 o g o s) strijdig
verstand; dwaling; Med. het-heidmt
ijlen ; -- paralogísmus, n. (vgl. 1 o gièsm u s, ond. l o g o s) eene valsche sluitrede;
— paralogizeeren, verkeerde sluitre-

denen, valsche gevolgtrekkingen maken.
Paralysis, f. gr. (eig. oplossing, van
paral^ëin) de verlamming, geraaktheid, beroerte ; -- paralytieus, m. lat. (gr. paralitikós) een lamme, geraakte ; — paralytiseh, lam, verlamd ; aan eene beroerte
onderhevig, aanleg daartoe hebbende ; --
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paralyzeeren, barb. lat. (fr. 1)aralyser)
verlammen ; in 't alg. verzwakken, krachteloos maken, de uitwerking beletten.
Paraménten, n. pl. nw.lat . (para ménta, van par?cre, bereiden, toerusten, la-

ter ook : opsieren) kostbaarheden der kerk,
kostbare altaartooi.
Paraméter, m. gr. Geom. eerie lijn,
waarvan men zich lot meting van kromme
lijnen bedient en die tot verklaring van de
eigenschappen der kegelsneden strekt.
par ani, fr. (afgek. p. a.) met vriend.
Páramo, m. sp. eene heide, een woest
veld; pl . paramos, inz. de met alpen
bewassen boogvlakten van 't Andes--plante
gebergte in Z.Amerika, ook p a z o n á 1 e s.
Paramythiën, pl. gr. (para -mythía,
f. het toespreken, de vermaning, opwekking)
onderwijzende en vermanende fabelverdichtselen, dichterlijke vertellingen ; ook troost spreuken.
Parangarl.en, pl., z. v. a. a n g a r i ë ii,

z. aid.

Parangon, z. paragon.
Parana, f. gr. (pará-noia, van noes,
verstand) Med. de verstandsverwarring,
krankzinnigheid.
Paranomie, f. gr. (vgl. n o m o s 2) )
het handelen tegen de wetten ; eene handeling, die met de wetten strijdt.

Paranthin, z. v. a. s k a p o l i t h.
Paranymphu.s of paranymph, m.
gr. (van nymphé, de bruid) een bruidgeleider, bruidjonker, die bij de Ouden de bruid
in het huis des bruidegoms voerde; speelnoot ; de opziener, ceremoniemeester bij bruiloften ; de lofredenaar bij de uitdeeling van
akademische waardigheden ; ook de geleider
van den candidaat, die ter bekoming van den
meestergraad in een der geleerde vakken
eene verhandeling in het openbaar verdedigt.
Parapégma, m. gr. (pará pégma, eig.
iets daaraan gevoegd, aangeslagen, v. pégnynai, vast maken) eene vettafel bij de Ouden,
tijdtafel, astronomische rekentafel, kalender.
Parapét, n. (fr. parapet, spr. —pè; van
het it. parapetto, V. paráre, fr. parer, afhouden, afweren, beschutten, en 't ital.
petto lat. pectus, borst ; vgl. p a r e e r e n
1) de borstwering van eenen wal, de leu•
ning, enz.
Parapetalum, n . gr. (vgl. p e t a l o n)
het bijbloemblad.
Parapetásma, n . gr. (v. para -petannynai:, daarvoor uitspreiden) het voorhangsel, de gordijn, inz. van het tooneel.
,

Paráphe, m. fr. (samengetr. uit het gr.
parágraphos, vgi. para g r a a p h) een naamtrek, pennetrek, handtrek met de pen, dien
men onder de naamteekening pleegt te halen ; de stempel, waardoor de naamteekening
of handteekening wordt opgedrukt; — parapheeren (fr. parapher), met de handteekening voorzien of bestempelen, een' naamtrek maken, zijn merk onder iets zetten.

Paraphernaliën of parapherna-
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PAREGGEEREN - volggeving ; — paritor, nl. later lat. een
dienaar, volgeling ; lijfwachter, gerechtsdienaar.
pareggeeren, it. (pareggiare, spr. paredz?'---; V. pari, gelijk) Kmt. vereffenen,
rekeningen sluiten.
Paregorieum, n. gr. (van par-igoréin,
eig. toespreken ; troosten, lenigen) Med. een
verzachtend, lenigend, verwarmend, weekmakend en oplossend middel ; -- paregóriseh, adj. pijnstillend.
pareil, adj. fr. (spr. parélj; v. 't lat.
par, parrs, gelijk, gelijkvormig, eveneens;
— pareillement, adv. (spr. parelj'man) van
's gelijken, ook zoo, insgelijks.
Pareira, pareirabrava, f. of pareirawortel, in. (cissampélos pareira; eig.
port. parreira, van parra, wijngaardrank) de
gruiswortel, een geneeskrachtige wortel in
Z.Amerika, inz. tegen steentijden dienstig.
Parekbásis, f. gr. (van par-ekbi ïnein,
van den weg afgaan, afwijken), z. v. a. digressie (z. ald.).
Parektásis, f. gr. (vgl. e k t a s i s) Med.
tegennatuurlijke, bovenmatige uitzetting.
Parellipse, f. gr. (par-élleipsis; vgl.
e 11 i ps) de uiti.ating van bet daarnaast staande, inz. van eene klinkletter.
Parembole, f. gr. (par-emmnbo1é, van
par-emnbállein, daarnevens inschuiven) eene
inlassching, een tusschenzin, vgl. parenthe ze.
I'arements, m. pl. fr. (spr. pa-r'rnán;
V. parer lat. parelre, bereiden, opschikken, optooijen) versierselen, tooi, opschik.
Paremptósis, f. gr. (par-érnptósis, van
empiplein, daarin vallen) Med. bet indringen des bloeds in deelen, waar net niet behoort, als vermoedelijke oorzaak van ontstekingen.
PareneephMis, f. gr. (vgl. e n e eph a 1 o s) Med. de kleine hersenen ; -- pareneephalitis, f. de ontsteking der kleine hersenen.
Parenchyma, n. gr. (par-énchyma,
van par-ench?in, daarbij ingieten) eig. een
vulsel, iets ingevulds; Med. de zelfstandig
ingewanden, bet kliervleesch ; ook-heidr
(bij de planten) het binnenste merg, het
vleeschachtig plantensap ; — parenehymátisch en parenchymateus, adj.
het parenchyma betreffende of daartoe behoorende.
Parénèse, f. fr. (spr. --néz') eene ver
voordracht, opwekking tot deugd.-maned
paréntes, pl. lat., ft. parens (spr. parán)
ouders ; nabestaanden, bloedverwanten ; —
parentage, f. fr. (spr. paranta'ázj) maag
verwantschap, familiebetrekking ; ---schap,
parentalia of parentaliën , n. pl.
lat. rom. plechtige lijkoffers, inz. ter eere
van overledene ouders. doodenoffers, begrafenismaaltijden ; — parenteeren ( lat.
parentdre), een lijkoffer brengen ; eene lijkof grafrede houden bij de doodbaar of het
graf des overledenen; -- geparenteerd,

adj. bast.fr. vermaagschapt, van ie familie ;

---- parentátie (spr. tie—tsie) f. lijkrede
bij het graf, dankzegging aan ben, die den
doode de laatste eer aandeden ; -- paren
m. nw.lat. een lijkredenaar; —-táor,
parenté, f. fr. (lat. parentêla) de ver
-wantschp;degzmlijkafstengen van éénen stamvader, z v. a. geslachtslinie (z. linie).
Parenthésis of parenthéze, f. gr.
(parenthesis, van par-enthe`inai, daarbij inplaatsen) tusschenzin, ingelaschte zin, inlassching, tusschenvoegsel ; het teeken der
insluiting, tusschenstellingsteeken, de haak [ O ] ; .— in parenthési of parenthétiseh, ingelascht, ingesloten, tusscben haakjes gezet ; in het voorbijgaan ; tusschenbeide,
en passant.

Parenthyrrsus, m. gr. (van thyrsos,
thyrsus, de staf der bacchanten, met
klimop en wijnloof omwonden) de uitdruk
opgewondenheid, de over--kingvalsche
drijving, overspanning, gezwollenheid, bartstochtelijke overdrijving der voordracht.
Parepigraaph, f. gr. (par-epigraph,
het daarnevens geschrevene) Rhet. eene figuur, door welke, het gene men moet voor
stilzwijgend kenbaar wordt-bijgan,ots
gemaakt.
Parére, n. it. (van parére, schijnen,
dunken = lat. parare, verschijnen) Knit. de
meening, het goeddunken of goedvinden bij
geschillen over handelszaken ; ook het gevoelen van een' gerechtelijken arts.
Parérgon, n gr. (pár- ergon, v. argon,
werk), pl. parerga, bijwerk, aanhangsel,
bijzaak, bijfiguur.
Parermenie, f. gr. (parerméneia), eig.
eene valsche uitlegging ; eene verkeerde int e r p u n c t i e, die een' anderen zin oplevert dan de bedoelde.
pares, lat , z. par.
Paresis, f. gr. (pár-esis, eig. het voor
laten, nalaten, v. pariémi, ik laat voorbij)-bij
de verslapping, ontspanning ; Med. de onvolkomene verlamming; onmacht; — parétiseh, adj. toe- of medegevend, slap,
verslappend.
Parésse, f. fr. (provene. en sp. pereza,
it. pigrezza, van 't lat. pigritia, traagheid,
luiheid, v. piper, traag, lui) luiheid, traag
-- paresseux, adj.-heid,vazg
(spr. —sé'á) lui, traag, vadzig, nalatig; fem.
paresseuse, van daar: paresseuse, f. (spr.
--.seuz') eene soort van damesmuts, die los
op het hoofd wordt gezet om in één oogenblik gekapt te zijn ; ook een oorkussen op
eene s o p h a ; een licht sluitend lijfje, in
plaats van het corset, door dames gedragen.
par et 'impar, lat., z. ond. par.
parétisch, z. ond. paresis.
par excellence, z. ond. e x c e l l e e r e n ;par exemple, z. ond. e x e in p e 1; -- par
exprès. z. ond. exprimeeren.
parfait, adj., en als adv. parfaitement, fr.
(spr. parfè, parfèt'man; van 't lat. perfectus>
;
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a, um) volkomen, volmaakt, ten volle, geheel en al ; -- parfait-amour (spr.
parfè-tamóér) volmaakte liefde, eene soort
van fijnen brandewijn.
par faveur, z. ond. favor.
par force of parforce, fr., z.. ond. f o ree ; =-- parforce–hond, een brak ; —
parforce jacht, eene loop- of renjacht,
groote jacht, jacht met brakken ; — parforce— werken, sterke oever-bevestiging,
om aan eene rivier een' anderen loop te
geven.
Parfum, m. fr. (spr. parfum; van par
lat. per, door, en fumus, rook, geur,
fumáre, rooken, rieken, dus een doordringende, ' zich verspreidende geur) reukwerk,
welriekende dingen, aangename lucht ; —
parfumerie-waren of parfumeriën,
welriekende waren, reukwerk, b.v. reukwater,
reukpoeder, enz.. — parfumeeren (fr
par. funter), welriekend maken, met aangename geuren vervullen; berooken ; — gepa r f u m e e r d, adj. welriekend . gemaakt,
met geuren doortrokken ; — parfumeur,
m., parfumerie-koopman, een handelaar in reukwerken ; — parfumoir,
n. (spr. —mnoár) een reukkistje, reukvaatje,
waarop dat gene wordt gelegd, wat den
geur der welriekende dingen moet aannemen, die in een daarondergeplaatst komfoor
verbranden.
Pargaziet, m. hoornblende uit Par ga s in Finland, een mineraal in ronde
;

korrels.

Fargo-dollar, m. eene egypt. reken
-munt6gl.30cora
par , grdce, z. grace ; --- par hazard, z.
hazard.
Parheliën, pi. gr. (sing. parhélios, vgl.
Ii e 1 i o s) bijzonnen , dampbeelden van de
zon, door welke men haar meermalen te
gelijk waant te zien.
par honneur, z. h o n n e u r.
. pari of al pari, it. ( lat. par, fr. pair),
au pair, fr. (spr. o pèr) Eimt. naar de gelijkheid, gelijk, gelijkgeldend, van gelijke
waarde of gehalte, gelijk opgaand, zonder
opgeld, . zonder aftrek of verlies; b. v. de
wissels staan al pari, d. i. er is niets te
winnen of te verliezen bij de r e m i z e n
van geld van 't eene land naar 't andere;
-- pari – rekening, berekening over de
gelijke innerlijke waarde der munten en de
verhouding der wisselkoersen van de verschillende handelsteden.
Pail, m. fr. (vgl. p a r i ë e r e n) eene
weddingschap.
paria, z. ond. par.
Pariah of paria, m., pl. pariahs,
parias, ook pareyeras (v. 't hindost.
pandrij d, . bergbewoner, omdat de door de
sanskritscbe stammen overwonnen en ver
eerste bewoners in 't gebergte terug-nedr
gedrongen werden) de laagste kaste of volksklasse in Indië, die door de Hindoes als
onrein veracht en geschuwd wordt, een ver-

---

PARISIS.

worpeling. Op nog lager' trap staan de
p o e 1 i a h s, die zich zelfs geene hutten,
maar eene soort van nesten in het loof der
boomen maken, en zich steeds op 100 schreden afstands van personen uit andere kasten moeten houden.
Pariámbus, f. gr. bij de Ouden eene
fluit of "een snarenspeeltuig ter begeleiding
van jambische verzen ; een versvoet van
twee korte lettergrepen, ook p y r r h i c h i us
geheeten ; ook een versvoet van é ene korte
en twee lange, alsmede van ééne lange en
vier korte lettergrepen.
pariëeren (van 't later lat. paridre, gelijk maken, van par, gelijk; van daar ook:
afbetalen), eig. gelijk tegen gelijk zetten, van
daar wedden (fr. parier) ; — pariátie
(spr. t=ts) f. mid.lat. de vereffening, schulduitdelging, gereede betaling; ook het gelijke
kindsrecht, de deelhebbing als kind.
pariés, m. lat. (genit. pariétis) muur,
wand ; inter pariétes, intra pari.étes privi tos, tusschen de muren, tusschen de privaatwanden, d. i. te huis; inzonderheid in 't
geheim, heimelijk, in vertrouwen , onder
vier oogen ; — parietaria, f. het wandof muurkruid, glaskruid, eene plantensoort,
die aan muren, op puinhoopen, enz. groeit
en tot het schoonmaken van het glas gebezigd wordt.
parificeeren, nw.lat. (van 't lat. par,
gelijk) gelijk maken, gelijk stellen ; — parifieátie (spr t ts) f. de gelijkstelling.
par incluse, fr. (spr. —ènkluuz') door ingeslotene, door inliggende, met bijgaande.
part passu, lat., z. ond. par.
Paris, m. de zoon van koning Priamus
van Troje, die den twist der godinnen Juno,
Minerva en Venus, over den voorrang der
schoonheid, ten voordeele der laatste besliste, welke beslissing men het oordeel
van Paris noemt. Door de schaking van
Helena, de gemalin van Menelaus, gaf Paris
vervolgens aanleiding tot den oorlog van
Troje -- parisappel, duivelsappel; —
parispeer, eene aangename, zuurachtige
peersoort ; — pariskruid, eene plant,
die tot de achthelmigen (o c t a n d r i a) behoort en zwarte, min of meer vergiftige
bessen draagt ; — parisvogel, eene soort
van vogel met dikken snavel.
páriseh marmer, eene zeer schoone
witte marmersoort van het eiland P a r o s
in den griekschen archipel ; — parisehe
marmerkronijk, z. ond. marmer.
Parisienne, f. fr. (spr. — zjènn') eig.
eene parijsche vrouw, parijsch meisje; naam
van eene kleine latijnsche drukletter, ook
sédanoise geheeten (z. drukletters);
het fijnste katoen ; ook een parijsch volks
omwenteling van 1830 door Ca--lied,n
simir Delavigne vervaardigd, en beginnende
met de woorden »peuple francais, people des
braves, fransch volk, volk der dapperen."
Parisis, m. fr. (spr. parizi) eene oude
munt der hertogen en graven van Parijs:
;

PARtIEMIE.

PARISTHMIA de gouden parisis werden in 1330
geslagen en hadden koets tot 1336; de
zilveren parisis bleven gangbaar tot de
regeering van koning. Jan.
Paristhma ofparisthmën, n. p1.
gr. (par-isthmia, vgl. i s t h iii u s) Med. de
amandelen in den hals en hunne ziekten
1hz. de ontsteking der amandelen, ook paristhmïtis, t. gebeeten.
parisyllábisch, adj. lat.-gr. (vgl. s y 11 a P e) geljklettergrepig.
Pariteit, t. lat. (partas, van par, gelijk) de gelijkheid der rechten, rechtsgelijkheid, inz. der geloofsgenooten van onderscheìdene belijclenissen voor de rechtbank
en in het staatsbeheer ; - pariteetisch,
adj. gelijk berechtigd ; gemeenschappelijk ;---parittetische kerken of pariteitskerken, gemeenschappelijke kerken van
onderscheidene kerkgenootschappen.
parter, z. ond. par.
paritie, paritor, f., z. ond. paree
-ren
).
Park, z. parc; - parket, z. parquet.
Park, n. (eng. park, fr. parc, hoogd.
park, proven . parc, pargue, it. parco, mid.
lat. parcus, parricus; van het oudd. perkan,
park, enz. cl. i. bergen, ik borg), perk, een
omtuind woud, inz. diergaarde ; warande,
lustwarande, wandelboschje, openbare wandeltuin, enz. ; Mar. scheepsmagazijn ;—parc
d'artitlerie, fr. (spr. dartielj'rie), artilleriepark, de bewaarplaats voor het grof geschut en noodig krijgsgereedschap ; ook de
gezamentlijke voertuigen, die in het gevolg
eens legers het materitel der artillerie, genie, enz. aanvoeren.
Parket, z. parquet.
parleeren (it. parkire, fr. parler; vgi.
p arole) spreken, praten ; - arldndo of
parlânte, it. Muz. sprekend, spre1enderwijs,
meer gesproken dan gezongen; • parleur, m. f1. een prater, snapper, babbelaar; - parlatoHum, n. mid.lat. (it.
parlatOrio) of parloir, n. fr. (spy. parlodr)
eene spreekkamer, spreekzaal in een klooster.
Parlément, n. (fr. parlement, spr. parlemdh; eng. parliament, spr. pdrlirnent; mid.
lat. parlaniëntum, van parlare, fr. parler,
spreken; vgl. parleeren) in Frankrijk vóór
de revolutie het hoogste gerechtshof eener
provincie, dat ook deel aan de Image regeering had; in Engeland de rijksraad, de
rjksvergadering, de vergaderde rijksstanden
of afgevaardigden der hoogste macht ter
beraadsiagin g over openbare staatsaar gelegenheden ; - parlements-acte, f. het
gemeenschappelijk genomen besluit van het
eng. parlement - parlementair, m.
(fr. parlementaire) Mil. een onderhandelaar,
inz. wegens wapenstilstand of overgave;
parlementairsehip, n. een vaartuig,
dat met den vijand onderhandelt; - parlementeeren (fr. parlernenter), onderhandelen, in onderhandeling treden, voorstellen
ç

;
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doen en aanhooren om eene plaats over te
geven, tot schikkiHg komen, bespreken.
par mallieur, z. ma 1 be u r; - par méqarde, z. me arde.
Parmezaan of parmezaan-kaas,
1. eene welsmakende ital. soort van kaas in
de omstreken van P a r m a en in het Milaneesche.
Parnás, m. gr. (Parnassés, lat. Parnássus) de Muzenberg, de berg der Zanggodinnen of M u z e n (z. aid.), een aan Apollo
en de Muzen gewijde berg in het gr. landschap Phocis, aan welks voet de stad Delphi lag; van daar oneig. de woonplaats der
dichters, het gebied der dichtkunst, b. v.
den Parnas bestijgen, zlch op de dichtkunst toeleggen, als dichter naam maken;
z oo n van den P ama s, dichter; —ParnassIden, p1., z. v. a. Muzen.
par nob1e fratrum z. ond. nobel.
par occasion, z. ond. a c c a z i e.
Paro, in. (Ir. pareau) eene groote boot
of bark in 0. Indië, welker roer men kan
omliangen.
ParochIe, f. (lat. paroc1a, waarsch.
ontstaan uit bet gr. par-oikia, d. i. het
daarbij wonen, de nnbuurschap) het kerkelijk gebied ; kerspel, de kerkgemeente; paröchus, m. kerkleeraar, predikant in
eene parochie ; kerspelpriester, ook paro
cbinus, m.; - parochiile kerk,
parochie-kerk, de hoofdkerk, in tegenst. met filiale kerk; - parochi
alia, n. p1. zaken of aangelegenheden van
de parochie, van het leeraarsambt daarin;
parochinén, m. p1. kerspelbewo
ners, leden van de kerkgemeente.
ParodIe, f. gr. (par-echo; vgl. ode)
g

-

--

een bijgezang, tegengedicht, eene vernuftige

toepassing van den vorm eens dichtstuks op
een veranderd onderwerp ; eene spotachtige,
ironische nabootsing van een ernstig gedicht, enz. ; vgl. travestie ;—parodi.
eeren , spotachtig nabootsen , schertsend
navolgen ; iemands gebaren, manieren, spraak,
enz. naapen, om hem belagcbelijk te maken;
- paródisch, adj. spotachtig of schortsend nagevolgd of omgevormd ; - parodIst, m. wie parodien maakt, een geestig
navolgend of omvormend dichter.
Parodontides, p1. gr. (van para, z.
aId., en odoes, gr. odOntus, tand) Med. pijnHike tandvleeschblaartjes.
Parakie, f. gr. (par-oikia. van ?itkos,
woning) het wonen op eene plaats als
vreemdeling zonder burgerrecht; - parceken, m. p1. (gr. pároikoi) vreemdelingen zonder burgerreclit.
Parcemie, f. gr. (paroimia, van pároimos, wat naast den weg [dtsnos] is, dus
eig. eene van den gewonen weg afwijkende,
zinnebeeldige, figuurlijke uitdrukking) een
spreekwoord ; - parceméa juris, lat., een
tot spreekwoord geworden rechtsregel ; parwmiograaph, m. een spreekwoor
denschrijver of verzamelaar; - par-
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miographie, f. het spreekwoordenschrijven; de spreekwoorden - verzameling ; — parc miographisch, adj. spreekwoorden
betreffende ;— parcemiologie, f. spreek

-wordenk.

Parcenien, p1. gr. (par-oínia, scil. mélé,
van Tinos, wijn) drinkliederen, vooral bij wijn
gelagen.

Parole, f. fr. (it. paróla, provenc. paraula, van 't midlat. parabóla gr. parabol, samenstelling, vergelijkine, z. par ab e 1; sp. palabra, woord ; van parola werd
het romantische parlare, fr. parler, gevormd,
z. p a r l e e r e n) Pet woord, de belofte, het
eerewoord, woord van eer; Mil. het woord,
teeken, ken- of herkenningswoord, -leus,
wachtwoord, waaraan wachten en posten
elkander herkennen ; — parole d'honneur
(spr. —donéür) het woord van eer.
Paroli, n. sp. en fr., in 't ph.araospel :
het drievoud of de drievoudige winst van
den eersten inzet; ook de vouw, die men
als teeken van die verdriedubbeling aan eene
kaart maakt; oneig. de verzwaarde vergelding. Laat de pharao- speler zijn gewonnen
pa r o l i staan en teekent hij telkens de
kaart naar behooren, dan kan hij het zesvoud of six-et-le -va (spr. size-lewd), het
zevenvoud of se p t-e t-1 e-v a (spr. set-e-lewd),
het twaalfvoud of d o u z e- e t- l e- v a (spr.
doe -ze -lewd) enz. van den eersten inzet op
eene kaart winnen.
Paromaósis, f. gr. (par- homoiósis, van
hómoios, overeenkomstig), paromceum,
n. Log. gelijkvormigmaking van de op elkander volgende leden of de uitgangen van
eenen volzin.
Paromologïe, f. gr. (par-honiología,
vgl. homoloog) Log. het schijnbaar toegeven of inwilligen.
Paromphaloe le, f. gr. (vgl. o mp h a l o c e l e) Med. eene breuk naast of in
den omtrek van den navel, buikbreuk.
Paronomazie, f. gr. (par-onomasia,
van ónoina, naam) de gelijkluidendheid der
woorden van verschillende beteekenis en de
samenstelling an zulke woorden; een woordenspel, . dat op de overeenkomst van den
klank berust, z. V. a. a n n o m i n a t i e; eene
zin- of toespeling op eenen naam ; — paronomazeeren (gr. par-onomádze-in) gelijkluidende woorden in verschillende beteekenissen gebruiken ; ook op eenen naam
toespelen.
Paronyehie, f. gr. (van Onyx, de nagel) Med. de worm aan den nagel, vijt, z.
V. a. panaricium; ook een rrljdnagel.
Paronymen, p1. gr. (van onyma
ónoma, naam) stamverwante woorden, woorden, die van den zelfden wortel zijn afgeleid; — paronymiseh, -adj. stamverwant ; gelijkluidend ( van woorden) ; —
paronymika, f. de leer van de afleiding
der woorden ; de kennis van gelijkluidende,
maar in schrijfwijze of beteekenis verschillende woorden.

Paropiurn, n. gr (par- Opion, van ups,
gezicht) een oogscherm ; -- paropi.en,
f. Med. de uitwendige ooghoeken ; -- paropsis, f. eig. het voorbij-zien ; Med. zie
-zien ; — paroptika, f de leer-keli
van het voorbijzien ; — paroptiseh, adj.
daartoe behoorende.
Paroptésis, f. gr. (van par-opthn, aan
ale zijde of van boven braden) een zacht
braden, schroeijen ; lied. een zweetbad in
warme arch of warm zand.
Paroptika, paroptisch, z. ond.
paropium.

Parorasis, f. gr. (van par-hard-n, daar
voorbijzien) Med. het voorbijzien -nast
overzien, verkeerd zien; het gezichtsbedrog.
Parorchidium, n. gr. (vgl. o r c h i s)
Med. het gebrek, waarbij een teelbal of de
beide teelballen in de buikholte zijn terug
gebleven, een liesbal, liesgezwel.
par ordre, fr., z. order.
Parosmïe, f. gr. (van osrrsê, reuk) eene
ziekelijke verandering van het reukvermogen.
Parótis, f., pl. parotides, gr. (van
par-ótis, van oes, genic. vtós, het oor) Med. de
oorklier ; — parotidoncus, in. het oor

parotitis, f. de ontste--kliergzw;—
king der oorklier.

Paroxysmus, n. gr. (van par- oxynein,
scherpen) de versterkte aanval, koortsaanval, de aanval eener tusschenpoozende koorts;
oneig. de hoogste graad van smart, kommer, enz.
Parpaillots, m. p1. fr. (spr. parpaljó,
van het ital. far/alla, vlinder; v. a. naar
eenen P a r p a i I 1 e) een spotnaam der Calvinisten in sommige oorden van Frankrijk.
Parpajole of parbajollo, m. eene
kleine ital. rekenmunt, te Milaan omtrent
41 cent.
par pistolet, z. ond. p i s t o o 1; -- par
précaution, z. ond. p r m c a v e e r e n; —par
pré férence, z. ond. p r w f e r e n t i e.
Parquet, fr., of parket, n. (van
p a r c, z. aid.) eene afgezonderde, ingeslotene ruimte in gerechtszalen, waar de rechters gezeten zijn en de advokaten• hunne
plaats hebben ; eerre afdeeling met afgescbeiden zitplaatsen in de schouwburgzalen ; een ingelegde vloer ; ingelegd werk;
ook een zeker spel met verschillend gekleurde plankjes; in een moeijelijk parket
zijn , zich in eene netelige, bezwarende
omstandigheid bevinden, eene moeijelijke keus
te doen hebben, enz. ; -- parqueteeren
(fr. parqueter), inleggen (een' vloer) ; —
gep arqueteerd, adj. ingelegd; — parqueeren of parkeeren (fr. parquer),
in eene ruimte insluiten of afzonderen, inof afperken.
par raillerie, z. and. r a i 11 e e r en.
par ratio, lat., z. ond. par.
par renominée, z. ond. r e n o m m e e r e n.
Parrhezïe, f, gr. (parrhesía, van pan,
alles, en rhésis, het spreken, v. réó, eró, ik
zeg) de vrijmoedigheid, driestheid in het

-

PARR1CIDA
spreken ; - parrheziâst, m. een vrj
moedig, rondborstig spreker.
Parricïda, ei. lat. (samenger. uit patricida, v. pater, vader, en caedere, liouwen,
doodsiaan) de vader-, moeder- of bloedver
wanten -moorder ; ook vorstenmoorder, hoogverrader ;- parricidium, n. de vader- of
moedermoord, ouders -of bloedverwantenmoord.
pars,z. part; —ParzenofParsi,
z. Geberen.
Parsimonie, f. lat. (parsinona, v.
parcre, verschoonen, sparen) de spaarzaamheld, zuinigheid ; vrekkigheid.
Part, n. (van 't lat. pars, f. deel, gedeelte, partij, enz., p1. partes) het deel,
aandeel, b. V. een s C h e e p S p a r t, bet aandeel in een schip ; pars advrsa of contras-ga , de tegenpartij ; pars oliqudnta , een
onevenmatig deel ; p. aliquota, een evenmatig deel ; p. litqans, de twistende partij;
p. pro toto, een gedeelte voor het geheel;
p. salar)i, deel der bezoldiging ; 7). succûrnbens, . de onderliggende, verliezende partij
p. vincens, de zegevierende partij ; partes
aequdles, p1. gelijke deelen; p. constitutïvae,
bestanddeelen, sanenstellende deden ; p. genitäles, de teeldeelen ; p. infldelurn, z. I nf 1 de el ; p. oratiönis, de taal- of rededeelen;
-- act pariern, met elk deel in 't bijzonder,
stuk voor stuk (b. v. iets behandelen ; ex
parte, ten deele; van wege, enz. ; - partiaal (spr. tts) nw.lat. (partilis), of partiëel (spr. t=s ; (fr. partiel) ad). deelswijze ; afzonderlijk, gedeeltelijk, enkel : partijdig ; - partiilen, partieële loten,
partiëele obligatiën, Kmt. afzonderljke, in kleine gelijkedeelen gesplitste en met
voortloopende nominees geteekende schuldbrieven op eene leening; - partialiteit
(spr. ti=tsi) 1. de partijdigheid; - participeeren, lat. ( particpPre ) deel of
aandeel nemen of hebben, een deel krijgen,
mede genieten ; - participant, m. (par
ticpans) een deelnemer, deethebber, deelgenoot, medegenoot ; Ook geheiruschrijver, proto- of oppernotaris aan het hof van Rome,
die een deel der expeditie-gelden trekt ; participatie (spr. tie=tsie) f. (participato)
de deelneming, deelname; - participatie—conto, f. Kmt. de deelnemings- of aandeel-rekening; - participum, n. Gram.
de adjectivale 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 d e e 1 n e e m t, bet deelwoord, h. v.
zingend, geprezen, enz.
Parta, f. bong. een boofdsieraad der
hongaarsehe meisjes.
Partage, f. fr. (spr. partdázj' ; van
bet mid.lat. partaguns, van 'tlat. pars,
deel) de deeling; bet aandeel; - partage—tractaat, n. een verdeelingsverdrag,
de onderhandeling over de verdeeling eener
zaak ; - partageeren f. (partager), deelen, verdeelen, elk zijn aandeel geven.
-
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parteeren, lat. (vartre en partfri, v.
pars, genit. vartis, deel) deelen, afdeelen,
indeeleii, verdeelen of toedeelen ; ook listen
gebruiken om iets te verkrijgen, iets op
eene bedriegelijke wijze zich toeeigenen, heimelijk ontvreemden, voorts z. v. a. smokkelen ; -m. isoogd. , en marskramer, kleinhandelaar ; een ontvreenider,
hedrieger; - partIbel, adj. (later lat.
partibTlis, e, fl. patihle ), deelbaar ; partibiliteit, f. nw.iat. de deelbaarheid;
--- partite, f. (it. pa'rtita) deel, post,
schuldpost; - partieten, n. p1. (mid.
lat. partctum, heimelijke heraadslaging, afspraak; it. partito, verdrag, besluit; manier,
enz.) listige streken, schelmstukken, z. v. a.
p r a C t ij k en ; - partitie (spr. tie=tsie)
t. lat. (pnrtito) de deeling, indeeling ; partitief, adj, nw.lat., deelend, een deelbegrip uitdrukkend, eene indeeling hewerkend ; als subst. n., een deel of indeelings
; - partilo, it. Muz. in stemmen-word
verdeeld ; - partituur, f. nw.lat., een
stemmenboek of alstemmig muziekstuk
met overzicht der samenstelling van al de
tot een niuziekstuk hehoorende deden of
stemmen.
Parterre, n. fr. (samengetr. uit par
terre, d. i. op de aarde, op den grond) de
onderste verdieping of gelijkvloers; een tuinof bloembed ; een gedeelte van de schouw
burgzalen, gelijkvloers, tusschen de loges,
bet orkest en het amphitheater, vaak zonder zitplaatsen ; ook de aansehouwers -zelven, die deze ruimte innemen ; - een
partérre maken, iron., een' val doen,
den grond kussen.
partes, enz., p1. v. pars, z. ond. pa r L.
ParthemonosologIe, f. gr. (van parthdnos, maagd) Med. de leer van de ziekten
der manbare meisjes; - parthenie, t.,
de juirer- of maagdebloem, het basterdmoederkruid ; - parthethën, n. p1. (gr.
parthdnia) Med. de teekenen des maagdoms;
- parthenios, t eene meisjesziekte,
inz. de bleekzucht ; - parthenogettèsis, f. de eigenaardige voortteling der bijen
en andere insectensoorten ; - parthénon,
m. gr. , de tempel van Minerva op den burg
te Athenen.
e

-

partiaal, participant, participeeren, participium, enz. ; z. ond.
part — partibel, z. ond. parteeren.
;

particWa, f. lat. (verklw. van pars, deel)

of partikel, f. een deeltje, stukje; Gram.
rededeeltje, onbuigbare, d. I. onveranderljke
woorden, wtsartoe de bijwoorden, voorzetsels
en voegwoorden behooren ; - particulair, adj. (lat. partjculdris, e), bijzonder,
afzonderlijk, op zich zelve bestaande; omstandig, naauwkeurig ; - particulara
pf particu1arën, n. p1. ook particulariteiten, f. p1. nw.lat., de bijzondere
nadere omstandigheden of naauwkeurige berichten, bijzonderheden, het bijzondere ; hij
particularIsmus, n. de zelfzucht, -
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zondere meening; inz. 1) de meening der
Joden, dat God onder alle volken hen alleen tot het voor« erp zijner zorgen en der
eeuwige zaligheid deelachtig maakt; 2 )
de leer van de bijzondere genade , dat
nl. Christus alleen voor eenigen gestorven
is en dat slechts enkelen kunnen zalig

worden ; — partieularísten, m. pi.
aanhangers van dit gevoelen ; -- particular2ter en particuldtirn, lat., of fr. en particulier of particulièrerrent (spr. —ljèr'mán), in
het bijzonder, stuksww ijze, enkel, deelswijze,
in bijzonderheden — particularizee;

ren, afzonderen, op zich zelven plaatsen,
beschouwen, enz. ; omstandig, in alle bijzon
beschrijven, vertellen ; — par -derhn
-ticuler,m.
fr. (spr. —ku-ljé) een op
zich zelven staand of ambteloos levend persoon, iemand, die geen openbaar ambt bekleedt, onbeambte, privaat persoon, een
-voudigbre;—patl^(s.
tie tsie) f. (later. lat. particulatio) de ver
-deling,
verbrokkeling.
Part ie, f. fr. (la partie, it. partita, v.
't lat. partitus, a, um, gedeeld, v. partire,
pxrtiri, deden ; vgl. p a r te e r e n), partij,
f. een deel, gedeelte, b. v. van eene schil
een aantal, eene menigte, onbepaalde-derij;
hoeveelheid of hoop, b. v. koopwaren ; een
gezelschap; ook uitstapje, pleizierreis, jachtpartij, enz. ; een geheel spel, b. v. eene
-

partij biljart, een huwelijk of verbintenis; in rekeningen een post, schuldpost
eene afzonderlijk uitgeschreven stem in de
muziek ; — partie blanche, f. fr. (spr. —
blánsj'), op het biljart: een eenvoudig spel
tusschen twee personen met twee ballen
— partie civile, civiele partij, de
eischer wegens persoonlijke schadeloosstelling
in crimineele zaken, hij, die in zijn' eigen'
naam, tegen een' beschuldigde voor burgerlijke belangen optreedt ; — parties honteuses,
pl. (spr. —parti' hontéuz') de schaamdeelen;
oneig. de schandvlekken, onzedelijke, schandelíjke dingen, b. V. van een gezelschap;
— partij (fr. le panti), zijde, aanhang;
iemands partij nemen, zich aan zijne
zijde scharen, hein verdedigen, enz. ; —

partiëel, z. ond. p a r t.

Partikel, z. particula.
partim, lat. (van pars, deel) deelswijze;
ook in gelijke deden, van elk soort een
even groot deel.
partiménto, n. it. (eig. deeling, indeeling,
verdeeling, v. partire, deelera; vgl. p a r t e eren) Muz., becijferde basstem, begeleiding
(accompagnement) naar de regels van
den generalen bas; partimenti, m. pl. oefeningUstukken ter begeleiding van becijferde loopes.
Partisan, ni. fr. (spr. — záni ; van le
parti, de partij) een aanhanger, partijganger; vrijbuiter; — partisane, f. (it.
partigiana; fr. pertuisane , vervormd als
kwame 't van een werkwoord pentuiser,
doorboren ; waarsch. oorspr. bet eenen partijganger passende wapen) p e r t i z a a u, eene

PAS.
soort van hellebaard, lans of spies met eene
tweesnijdende bijl onder de spits.

Partite, partitie, partitief, partituur, z. ond. p a r t e e r e n.
Partner, m. eng., een deelhebber, bandelsgenoot, vennoot, compagnon ; mede
dansgenoot; speelgenoot.
-danser,
partout, adv. fr. (spr. partóé) overal, allerwege ; ook wel voor volstrekt, geheel en
al; — partout - biljét, n. eerre toegang kaart tot alle plaatsen in eenen schouwburg.

parturient montes, nascétur ridiculus mus,
lat., eig. de bergen baren en er komt eene
belagchelijke muis ter wereld, d. i. er wordt
groote verwachting opgewekt en ten slotte
weinig tot stand gebracht -- parturitie
(spr. tie=tsie) f. (later lat. parturitáo) het
baren ; --- partus , m. lat. (partus, pl.
partus, van par?re, baren) de geboorte, bevalling ; een geboren kind ; p. abortivus, ontijdige geboorte, miskraam ; p. iinmaliirus
of praecox, eene onrijpe, te vroege geboorte;
p. legitimus, eene echtelijke, te rechter tijd
plaats hebbende, of althans volgens de wetten als zoodanig aangenomene geboorte; p.
serotinus, eene te late geboorte ; p. suppositil us, een ondergeschoven kind ; p. vulgo
quaesitus, een hoerekind van onzekeren vader.
Paru, eene goudmunt te Goa, omtrent
;

7 gl. 50 ct.

Paralis, f. gr. (par-oelis, van oelis,
tandvleesch) 1Vted. een gezwelletje aan het

tandvleesch.
parum refert, lat., er ligt weinig aan
gelegen.
Parure, f. fr. (van parer, opsieren, van
het lat. paráre, bereiden, enz., vgl. par ad e) de opschik, tooi, het tooisel, sieraad,
pronkgewaad ; — en parure (spr. an paruur'), in 't staatsiekleed, opgepronkt, in 't
beste pak.

Paruri.e, f. gr. (v. pará, z. ald., en
oereïn, zijn water lozen) Med. ziekelijke
urine- lozing; pisverplaatsing.
Paruzie, f. gr. (par-oesia ; van parPinai, aanwezig zijn) de tegenwoordigheid; de
wederkomst, wederverschijning van Christus.
Parvenu, fr . (v. parvenir, tot iets geraken) een gelukskind, fortuinskind, een
heer van gisteren, iemand, die van niet tot
iet is gekomen.
Parvis, m. fr. (spr. parwi, it. paravíso,
paradiso, een voorbof, alwaar in de oude
Kerk de boetenden moesten staan, v. 't lat.
paradisus, lusthof, bekoorlijk oord, z. par ad ij s) de voorhof, het voorplein van eene kerk.
Parviteit, f. (lat. parvitas, van parvus,
a, um, klein) de kleinheid, geringheid.

Pary , m. een mexiaansche piaster, omtrent i gl. 20 ct.; eene brazil. rekenmunt
van 800 reis.
Pas, m. fr. (spr. pá; van 't lat. passus)
eene schrede, een tred, stap, pas ; inz.
kunstmatige danstred; ook een naauwe
doortocht, de doorgang of overgang in een
gebergte ; ook eene zeeëngte, b. v. Pas de

PASACALLE

--

Calais, de straat van Calais, de zee+;ngte bij
de fransche stad van dien naam ; voorts z.
v. a. paspoort (z. ond. passeeren);pas bourré (spr. —boeré), de danspas vóór
en tusschen de walsen ; pas redoublé, de
verdubbelde of gezwinde pas; — pas seal,
pas de deux (spr. —deu), pas de trots (spr.
---troá), bij den ballet- of tooneeldans: een
solodans, een dans met twee, met drie per
sonen ; — pas de charge (spr. --sjárzj')
Mil. de stormpas, met geveld geveer.
Pasacalle, z. passacaille.
Pasan, pasen, pasang of paseng,
m. de bezoar-antilope, eene soort van wilde
geit op de perzische bergen, van welke de
b e zo a r (z ald.) komt.
gassaline, f. of pascalisch rad, n.
eene door P a s c a l uitgevonden rekenmachine.
Pascha i), of passah, passa, n.
hebr. (pesach, van pásach, overgaan, voor
voorbijgang,-bijganevrscho)i.d
de verschooning; bet joodsche offerfeest ter
gedachtenis van den uittocht der Joden uit
Egypte, toen de doodsengel (de pest) vooraf
de huizen der Israëlieten verschoonend voorbij gegaan was, terwijl hij de eerstgeborenen
der Egyptenaren had gedood (Exod. XII t
23-27), het paaschfeest, Paschen.
Pascha 2) z. pasja.
Paschmaklik, n. turk. (van paschmak, bdschmak, sandaal, pantoffel) eig, het
schoengeld ; het zoogen. speldegeld voor de
moeder des sultans, waartoe de inkomsten
van veroverde steden zijn aangewezen.
Pasen of paseng, z. p a s a n.
Paséo, m., pl. paséos, sp. (v. paseár,
gaan wandelen, it. passeggiáre, van. 't lat.
passus, schrede) opentlijke wandelwegen in
de spaansche steden.
Pasigraphie of pasigraphika, f.
gr. (van pds, pi sa, pizn, al) het algemeene
schrift ; de kunst om door zekere algemeene
of voor ieder verstaanbare: schriftteekens zijne
gedachten uit te drukken ; -- pasigráphiseh, adj. het algemeene schrift betreffende ; — pasilalie, pasilogie of
pasiphrazie, f. eene algemeene taal, gelijk Leibnitz, Wolke, Wilkins, Siccard en Kalmar die vergeefs wenschten.
Pasja, Pascha, pasha, ook bassa,
m. (perz. bMsjd, verkort uit baáisjdh, vgl.
p a d i s j ah) een turksch stadhouder, staatsraad; voornaam krijgsbevelhebber, heervoerder ; — pásj slik, de waardigheid,
het gebied van eenen pasja.
Paspoort, z. ond. passeeren.
Pasquíno of pascluín, m. it., een
aartsschalk, een bijtend, scherp vernuft, eig.
en oorspr. de naam van een een' zeer schranderen en spotziekten schoenlapper te Rome;
vervolgens 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
placht vast te hechten ; — van daar pas-
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quináde, f. schalke potsen, spotrede, eene
meer vernuftige dan boosaardige scherts;
--- pasquíl, n. (it_ pasquináta, pasquillo)
een schotschrift, schimpschrift, lasterschrift;
— pasquillant, m. een scbotschriftschrijver, eerroover, grove lasteraar ; -- pasquillántiseh, adj. op de wijze vas, een
schotscbrift, eerroovend; — pasquilleeren of pasquineeren, lasteren, smalen,
schimp- of schotschriften maken.
Passaat, passaatwind, m. bestendige wind, zulk een wind, die op zekere zeeën
in een bepaald jaargetijde geregeld en aanhoudend waait, inz. tusschen de keerkringen op de oostindische, chineesche en andere
zeeën (onderscheiden v. moesson, z. ald.),
passable, fr of passábel, adj. (vgl.
p a s s e e r e n) dragelijk, lijdelijk, tamelijk,
matig, middelmatig, zoo zoo.
passacaille of passecaille, f. fr.
(spr. — kalf'), of passacaglio, m. it.
(spr. --kaljo), van 't sp. pasacalle, m.
(spr. —kálje; van pasar, d. i. passeeren,
doorgaan, en calle lat. callis, straat ; dus
eig. straatgang) een gezang met begeleiding
der guitar, waarmede men door do straten
trekt ; een langzame dans met bevaiiige beweging ; ook de daarbij behoorende muziekl
Passáde, f. fr. (van passer, z. p a s s e er e n) de doorreis, doorgang door eene plaats;
de hoefslag, een term uit de m a n è g e of
rijschool; de spaansche pas; — passage,
f. fr. (spr. passáázj') de doortocht, doorvaart,
doorreis, doorgang, doormarsch, overvaart;
de heen- en weérgang, het doortrekken van
rijtuigen en menschen door eene plaats;
eene plaats, uitdrukking, volzin uit een boek
of opschrift ; eene plaats, een gedeelte van
een muziekstuk ; eene verfraaijing, een sieraad van een gezang, een loop, eene vanatie; in de rijkunst: een afgemeten pas
of gang van een paard ; -- passagier,
m. (spr. passazjé, doorgaans passazjiér) een
reiziger, doortrekker ; mederijdende, medevarende; een blinde passagier, een mede
geen vracht betaalt, die't beta--reizg,d
len der vracht weet te ontduiken ; — passagieren, voor eenen dag aan wal gaan.
Passah, z. pascha.
Passant, en passant, z. p a s s e e r e n.
Passaríllen of pasaríllen, f. pl.
sp. (fr. passarilles, van 't lat. eig. uva pass,
d. 1. gedroogde druif, razijn, v. passus, a,
uin, gedroogd, en pandre, uitbreiden, uit
drogen ; sp. pasa, uva pasa, port.-spreidn
passa, razijn) zeer goede spaansche razijnen,
gedroogde druiven in Spanje en Frankrijk.
passáto, m. it. (van passare, z. passe eren) K.mt. de verledene of laatstvoorgaande
maand, b. v. den Men passato, op den 5den
der vorige of verledene maand ; — tempi
passati, z. ond. t e m p o.
Passauer kunst, f_ de kunst om zich
schot- en bouwvrij te maken, zoo geheeten
ten gevolge der briefjes, die eenmaal . een
P a s s a u e r scherprechter onder troepen uit-
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deelde, waarbij hun die onkwetsbaarheid werd
toegezegd.
Passavant, z. ond. passeeren.
Passe, f. fr. (van passer, z. passe ere n) in de schermschool : een uitval, sprong
naar de tegenpartij ; — passé, of passé
din' (spr. --diés), boven 10 of meer dan
10, een dobbelspel, waarbij men niet 3
dobbelsteenen ten minste elf, en daarbij op
twee steenen evenveel werpen moet, om te
winnen ; — passeballe, z. ond. passe eren; --- passecaille, z. p a s s a c a i l l e.
passeeren (it. passare, fr. passer, van
het lat. passus, de schrede, pas, z. aid.),
voorbij- of doorreizen, doorgaan, doortrekken,
doorvaren ; overschrijden, te boven gaan;
voorvallen, gebeuren ; doorgaan, bewilligd of
aangenomen worden ; aangaan, schikken, door
den beugel kunnen (vgl. passable); doorbrengen, verdrijven (den tijd); voor iets
p a s s e e r e n, voor iets gehouden worden, gelden, doorgaan; p a s s e e r e n en r e p a s s e eren laten, vrij of ongehinderd laten heen en weder- of in- en uitgaan; — passeer –
baar, adj. begaanbaar, berijdbaar; door
te laten ; -- passeerbriefje, een geleibriefje, loopbriefje \oor waren ; pour
passer le temps, fr. (spr. poer passé i'tán)
om den tijd te verdrijven, voor tijdverdrijf ;
-- en passant, fr. (spr. an passán) in 't voorbijgaan, ter loops, in der haast, vluchtig;
— passant, m. een doorreizende, voor
passanten-lijst, lijst der-bijgande;—
doorreizenden ; — passavant, m. (spr.
passawán) een passeerbriefje, doorgangsbewijs; — passebálle, m. eene kogelmaat,
kogelmeter, de kogelproef ; -- passe–parole, f. fr. Kmt. een loopbevel, krijgsbevel, dat van mond tot mond van het eene
eind des legers tot het andere gaat ; —
passe–partout, m. (spr. pass'partóé) een
hoofdsleutel, looper, keizer, dievesleutel ; Typogr. een sieraad ter inzetting van eene
beginletter; — passe–passe , n. een
goochelstukje, goochelwerk ; — tours de
passe–passe,. pl. (spr. toer —), goochelaarskunsten ; ook spitsboevestreken; — passepied, m. (pass'pjé) een voormalige levendige en vlugge dans in maat, veel
overeenkomst met de menuet hebbende;
-- passepoil, m. (spr. pass'poál, een
smalle boord of strook aan een kleed ; —
passe-pórt, m. (spr. pass'pór), paspoort,
een verlofbrief, vrijgeleide ; zeebrief; —
passetemps, m. (spr. pass'tán) een tijdverdrijf, middel om den tijd door te brengen of te dooden ; — passevolánt, m.
(spr. pass'wolán) een ingeschovene, plaatsvuller, volmaker van 't vereischte getal ; een
niet ingeschreven passagier op den postwagen,
enz., een binnengeslopen toeschouwer, enz.
Passeménten, n. pl. (fr. passements,
spr. pass'mán; it. passamano) snoeren, tressen , boordsel, omboordsel.
Passe-parole, passe partout, etc.,
z. ond. passeeren

passíbel, adj. later lat. (lpassibilis, e;
van pats, lijden) lijdelijk, vatbaar voor lijden en vreugde, gevoelig; -- passibiliteit, f. (passibilitas) de lijdzaamheid, gevoeligheid; -- passie, f. (lat. pass)o) 1)
het lijden, de marteling, foltering, ligchamelijke smarten, inz. het laatste lijden van
Chr. en de tijd, die aan de gedachtenisviering van dat lijden is toegewijd; ook de
geheele passie of lijdensgeschiedenis en de
dramatische of muzikale voorstelling daarvan (p a s s i e-m u z i e k) ; 2) (fr. passion) de
hartstocht, hevige gewaarwording, neiging,
begeerte, liefde ; liefhebberij, zucht, drift,
ijver — passieweek, de lijdensweek,
week voor paschen ; — passiepreék,
f. lijdenspreek; — passie–bloem, een
talrijk plantengeslacht met bloemen, op welker bladen men de werktuigen ' der kruisiging van Chr., de doornenkroon, de nagels,
de speer, enz., meent te kunnen onderscheiden ; — con passióne of passionáto, it. Muz.
met hartstocht of gevoel, hartstochtelijk,
nadrukkelijk ; -- passionaal, n. nw.lat.
eene verzameling van christelijke legenden
der middeleeuwen, hoofdzakelijk betreffende
Jezus, Maria en de apostelen, dus geheeten
omdat de passie, d. i. het lijden van
Christus, de schering en inslag van 't gansche werk is ; -- zich passioneeren,
fr. (se passionner) in hartstocht, in drift
geraken, zich door iets geheel laten innemen,
zich driftig maken; — gepassioneerd,
adj. hartstochtelijk, volijverig, geheel met
iets ingenomen ; — passionisten, m. pl.
eene geestelijke broederschap in Italië ; —
passief, adj. (lat. pass vus, a, um), lijdend,
duldend, lijdelijk, onwerkzaam, in tegenst.
met actief; — passiva, pl. of passieve schulden, schulden, die men te
betalen heeft, in tegenst. met a c t i e v e
schulden ; — passieve handel, z.
actieve handel; verbum. passivum. een
lijdend werkwoord; — passivum, n. de
lijdende vorm; — passiviteit, f. de lij
toestand, de onwerkzame verhouding;-delijk
passiviteit van het ijzer, de toestand
van het ijzer, wanneer het, in salpeterzuur gedompeld, zich met eene oxyde -laag overdekt,
en dan voor verderen invloed ontoegankelijk is.
Passo, m. it. (sp. paso; van 't lat. p a ss u s, Z. aid.) eene schrede als lengtemaat;
ook eene veld- of vlaktemaat in Venetië ; passo
passo, pas voor pas, langzaam, bedachtzaam.
Passulaat, m. nw.lat. (van 't it. passola of pássula, razijn, van passo, verwelkt,
verdroogd; vgl. p a s s a r i l l e n) Med. razijnesap of druivenhonig.
Passus, m., pl. passus, lat. (v. pandare, passom, uitspreiden, dus eig. het uitspreiden der voeten bij het gaan) de schrede, stap, pas; de schriftplaats, het punt;
in hoc passu, in dit geval ; passus concérnens, de betreffende, bedoelde, behandeld
wordende of in aanmerking komende plaats,
b. v. in eene gerechtelijke uitspraak; p. geo;

PASTE
metrtcus, eene geometrische schrede, landmetersstap, van vijf gewone voeten.

Paste, f. (van 't mid.lat., provenc., sp.
en it. pasta, fr. paste, pdte, deeg, v. 't lat.
pistas, gestampt, gekneed, onder den invloed v. pascere, pastum, voederen, voeden,
pastas, voedsel, en pastellus, meelballetje)
1) plantaftreksel, tot eene taaije massa ver
pl. pasten, deegsteenen, deeg -dikt;)
afdrukken van oude gesnedene-afgietslo
steenen, uit een deeg van lak, zwavel, gips
of glas, enz., vgl. c a m é e; pasta an2ygdalina, amandelpas(t) , amandeldeeg ; —
pastei, f. (mid.lat. pastata, fr. pátp , m )
eene deeg- of bakspijs, een vleeschkoek,
hoender -ragout, enz. -- pasteus, adj.
(it. pastóso, fr. pdteux) deegachtig, week,
zacht ; Pict. flksch, krachtig, vet in het
coloriet ; — pastel, m. en n. (it. pastello,
fr. en sp. pastel) verfstift, eene uit verf
gevormde en daarna gedroogde schil -deg
pastel–schilderen, n het-derstif;—
schilderen met zulk eene verfstift; — pastel–schilderij, f. de verfstift-schilderij,
droogschilderstuk ; — en pastel, fr. (spr.
an---) met pastelverwen, met droge kleuren (schilderen) ; — pasticcio, m. it.
(spr. pastitsjio), of pastiche, fr. (spr.
pastíésj') eig. eene pastei, gemengde spijs;
Pict. eene navolging in de manier eens beroemden schilders, welke voor diens werk
wordt uitgegeven ; Muz. eene uit stukken
van verscheidene meesters samengestelde
opera- muziek ; vgl. c e n to; in 't alg. eene
misleiding, een bedrog, eene begoocheling;
— pastíllus, m. lat., pi. pastillen,
pastieljes, balletjes uit meel, vruchtsap,
suiker, enz.; ook reukballetjes, reukkaarsen;
— pastilles du sérail, pl. fr. (spr. pastiél'
da serálj) uit katsjoe, suiker, kaneel en
reukwerk bereide balletjes, die men in Indië in den mond laat oplossen ; — pastilles
roborantes, pl. fr. (spr. pastiélj roboránt')
versterkende balletjes; — pastella, pl.
pastillas, russisch ingedikt en geperst
vrachtsap ; — pastillages, f. pl. fr. (spr.
pasti- ljáázj") klein suikergoed tot allerlei
figuren gevormI.
Pastéke, I. fr. (pastèque, sp. en port.
pafeca, van 't arab. bat/itch, biththfcli, meloen) de watermeloen
pasteus, z. paste.
Pastinake of pastenákel, I. (lat.
;

pastindca) eerre bekende schermdragende
plant en haar eetbare zoetachtige wortel.
Pastoor, n1. lat. (pastor, pl. pastóres,
van pasce`re, weiden) eig een herder ; ziele herder, zielverzorger, zielverpleger, predikant, priester der gemeente; pastor fires
anim t ru?n fideliummi, getrouwe herder der
geloovige zielen, uit welks afkorting P. f. a. f.
men het hoogti. woord Pfa ff, ons paap
heeft willen afleiden (dat echter uit het
lat. papa [z. ald.] ontstaan is); pastor loci,
de predikant of pastoor der plaats (waar
men is) ; pastor primarius, de eerste gees-
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telijke, opperpriester (in Duitschland); p.
secundarius, de tweede geestelijke, onder
— pastoraal, adj. (lat. pasto--priest
rális, e), herderlijk, landelijk, naar herderswijze; ook den geestelijke en zijn ambt
betreffende ; zielverzorgend ; een p a s t o r a al5 c h r ij v e n, een herderlijke brief ; — pastorale theologie, I. de aanleiding of
handleiding tot de behoorlijke waarneming
van bet predikambt en de daaraan verbondene plichten ; — pastorale, n. een
herdersdicht, herdersspel ; herdersschouw
landelijke tooneelvertooning; — pas--spel,
toralia, m. pl. predikantszaken, pastorij ;

aangelegenheden ; — pastoraat, n. nw.
lat., pastorij, f. het ambt en de woning
van eersen predikant of pastoor; -- pastoréla, f. sp. en provencaalsch, een hei
inhoud en levendige-derslivancht
zangwijze; — pastoréllo, n. it., een
klein herdersdicht ; — pastoríte, f. de
herdersfluit, de herdershoorn ; — pastoritium (spr. ti=tsi) n. een berd.erszang.
Pastophóren, pi. gr. (van pastas,
eene vrouwekamer ; kapel) priesters, die
allerlei gew ((de zaken in eene kast of kleine
kapel rond droegen ; — pastophorium,
n. (gr. pastophóreion) eene kleine kapel met
een godenbeeld ; de woning dier priesters.
pat 1), z. schaakpat, ond. schaak.
Pat 2), afkorting van Patrick, m. een
lievelingsnaam der Ieren, dien zij ter eere
van hunnen patroon St. Pat-r i c i u s voeren ; van daar betitelt men hen in 't alge
dien naam, gelijk-menspotdrw()z
de Engelschman John Bull, de Schot
Sawny heet.
Patáca, f. of patacón, m. sp. eene
zilvermunt, een sp. kruisdaalder, omtrent
=
_ 2 gl. 4o ct. — patáca, f ook eene
rekenmunt in Brazilië -- 320 reis of ongeveer 70 ct. courant; te Masoeah = 2 gl.
15 ct. ; pataca-chica, eene zilveren
munt in Algeri ct.; — patáC, m.
fr., Bene rekenmunt te Avignon 1livre of omtrent „ ct. — patácca, I.
it., Bene rekenmunt te Napels 1 gl. 2 ct.
Patache, I. sp. en fr. (vgl. 't arab.
;

;

batsah, pl. Natas, een oorlogschip, ook vracht

een wachtschip, uitlegger ; een twee--schip)
mast- koopvaardijschip, inz. in Spanje en
Portugal
Patacon, z. pataca.
Patagonlers, m. pl. een volksstam in
Z. Amerika van ongewone ligchaamsgrootte.
Patáke, f. (waarscb. vervormd uit patate, z. bat a ten) eene late aardappelsoort
met gele schil.
Patár, patárd, m. fr. (oorspr. vlaamsch
patar, zoo men wil v. Peter, Petrus, omdat
deze munt den apostel Petrus in haren
stempel droeg) een oude stuiver, eene rekenmunt in Brabant, Vlaanderen, enz.
Pataráffe, I. fr., gekrabbel, onleesbare
pennetrek, slecht handschrift, onduidelijke
handleekening.
v.s
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Patas, m. de roode aap in Afrika, inz.
in Senegambië.
Pataten, z. bataten.
Pataviniteit, f. lat. (Patavinitas, v.
Pataviu7n, Padua) de tongval van de bewoners der ital. stad Padua; inz. de
schrijfwijze van den geschiedschrijver L i
i u s, die in vergelijking met die der Ouden-v
eenigszins onromeinsch is.
Páteholi of pátchoeli, n. (spr.
pátsj—) een sterkriekend kruid in NieuwHolland (plectranthus gravenlens) en eene
daaruit bereide sterk riekende reukstof.
Pate, f. fr. pdte, van 't sp. pasta, deeg,
metaalmassa, samengesmolten klomp, goud- of
zilverstaaf; vgl. paste), pl. paten, zilverstaven, die door den smokkelhandel ongestempeld uit de spaansche bezittingen in
Amerika uitgevoerd worden.
Patefactie (spr. tie tsie) f. lat. (pate facto, van pate facére, openen) de opening,
ontdekking, bekendmaking.
Patelin, m. fr. (spr. pa-t'lén; van
Pathelin, den naam des hoofdpersoons in
een kluchtspel, op het einde der 1 3de eeuw
door Pierre Blanchet gedicht) - een vleijend
bedrieger, sluiper, sluwe gast, vos; — patelineeren (fr. pateliner), vleijend bedriegen, sluw of listig te werk gaan ; -- patelinage, f. (spr. —náuzj') bedriegelijke
vleijerij.
Patélle, f., pl. patellen (van 't lat.
patélla, schaal, schotel, verkiw. v. patéra,
z. aid.) napslak; -- patelliet, m. versteende napslak ; — paténe, f. mid.lat.
(patina, lat. pat)na, schaal) het kelkschoteltje, ouwelschoteltje bij het avondmaal in
de R. Kath. Kerk.
Patént, n. (mid.lat. patens, paténta,
van het lat. patens, open, van patére, open
zijn) een open brief, opentlijk aangeplakt of
bekend gemaakt bevel der overheid (lat.
littérae paténtes), de oorkonde of acte eener
aanstelling; een vrijbrief, waarbij iemand
zekere voordeelen of voorrechten worden
toegestaan of verzekerd ; van daar pat e n tkousen, patent- knopen, patent-papier, in 't alg. patent- waren, waren,
die onder genot van een voorrecht vervaardigd worden; inz. een u i t v i n d i n g s p at e n t, waardoor aan den uitvinder van eene
nuttige zaak het recht van uitsluitend vruchtgebruik dier uitvinding voor eene reeks van
jaren wordt toegestaan ; verder de jaarlijk
beroepsbrief, d. i. het vergunningsbewijs-sche
ter uitoefening van een beroep, het welk
in die staten, alwaar beroepsvrijheid bestaat,
tegen eene bij de wet bepaalde opbrengst
(het patentrecht) wordt uitgereikt; -patént, als adject.: open, duidelijk, zon
ook gemeenzaam voor : goed, rond-neklar;
en eerlijk, trouwhartig, enz. b. v. een patent m e n s c h, enz.; — patenteeren,
bevoorrechten, een voorrecht toekennen; een
patent uitreiken.
Pater, m. lat. péter (gr. patér) pl. pa.

PATHOS.
tres, de vader; kerkvader, chr. kerkleeraar
in de eerste eeuwen ; monnik of ordesgeestelij ke ; p a t e r b i e r, het krachtige bier
voor de oppersten in de kloosters, in tegenst.
met het c o n v é n t b i e r; van daar ook het
patersvaatje; — pater adoptivus, de
aangenomen vader, hij, die iemand als kind
heeft aangenomen ; — p. familias, de huisvader, onafhankelijke huisheer, die naar het
rom. recht kinderen en slaven onder zijn
gezach beeft of kan hebben ; — p. patriae,
vader des vaderlands ; -- pater, peccávi,
vader, ik heb gezondigd (uit de gelijkenis
van den Verloren zoon, Luk. XV, 21); --pater provineiális, z. p r o v i n c i a 1 i s (ond.
provincie) ; — ad patres, tot ale vaderen (gaan of zenden, d. i. sterven of uit
de wereld ruimen) ; — patres of patres
conscripti, beschrevene vaders, eernaam en
titel der aanspraak van de oud -romeinsche
senatoren ; patres ecclesiastici, kerkvaders;
— patres scholdrum pidrum, z. P i a r i s t e n;
— patérna bona, pl. (v. lat. patérnus, vader
vaderlijke goederen ; -- paterna here--lijk)
ditas, f. de vaderlijke erfenis of nalatenschap; — paternel, adj. fr., vaderlijk; —
paterniteit, f. lat. (paternitas) de vaderlij kheid, het vaderschap, de vaderlijke
waardigheid, vaderstaat; -- paternoster,
m. (van 't lat. pater noster, d. i, onze vader)
het onze-vader of vader-ons, de kathol. roze krans, een snoer van aangeregen balletjes
tot aftelling der dagelijks optezeggen gebeden ; eig. ieder tiende grooter balletje aan
het bidsnoer; ook eene handboei ; versiering
aan bet lijstwerk ; — het paternoster–
werk, eene put-machine, met eenen uit
lederen kogels bestaanden ketting, om het
water uit de diepte op te balen.
Patéra, f. lat. (fr. patère) een vlak
drink- of offervat, eene oud-romeinsche offerschaal.
Patérle–steen, m. een donkergraauwe,
harde porphyr, die nogtans in bet vuur smelt.

paterna etc., paternel, paterniteit,
z. ond. pater.
patético, it. (
pathetisch, z. ond.
pathos) Muz. verheven, met waardigheid.
pateux, fr., z. v. a. p a s t e u s, z. paste.
Pathmos, n. (nu P a t m a of P a t i m i)
naam van een eiland nabij de W.kust van
Klein -Azië, eene dorre rotsmassa van 8 uren
in omtrek, vermaard als de plaats, werwaarts
de evangelist Johannes door Domitianus gebannen werd en alwaar hij zijne Openbaringen schreef; in 't alg een eenzaam, doodsch
ballingsoord.
Pathos, n. gr. (pathos, van páschein,
pathi in, lijden) het lijden, de ziekte ; de
lijdende toestand, inz. der ziel ; de hartstocht, levendige gemoedsbeweging; inz. het
aandoenlijke, treffende, roerende in uitdrukking, de hartstochtelijke verhevenheid, hooge
gevoeligheid van eenen redenaar of dichter,
hartroerende, diepdoordringerde uitdrukking,
nadruk ; — pathéma, n gr. (páthérna)

=

PATIBEL
lijden, ongeluk; inz. zielelijden ; hartstocht;
-- pathemá,tisch, adj. de hartstochten
betreffende ; — pathematologie, f. de
leer van de hartstochten ; — pathétisch,
adj. (gr. pathêtikós, a, ón), hartstochtelijk,
gevoelig; sterke gemoedsbeweging uitdrukkend, levendig roerend, schokkend, nadrukkelijk , indringend; vol kracht en waardig
plechtig; — pathogenie, f. Med.,-heid,
de leer van het ontstaan der ziekten; -pathogeniseh, adj. ziekteverwekkend;
-- pathognomika, f. de ]eer van de
ziekteteekenen en de juiste beoordeeling van
ziekten ; — pathognómiseh of pathogn©stiseh, adj. ziekten bepalend en
onderscheidend ; — pathographie, f.
beschrijving der ziektevormen ; — pathologie, f. de ziekteleer, ziektekunde of de
leer van de ziekten, hare verschillende soorten en indeelingen (n o s o 1 o g i e en p h w, n oYn e n o 1 o g i e), hare oorzaken en aanleidingen (aetiologie) en hare kenteekenen of
zich opdoende verschijnselen en toevallen
(symptomatologie) ; — pathológiseh, adj. tot de ziekteleer behoorende;
in de Philos.: zinnelijk, door zinnelijke aan
patholoog, m. een ziektelee--drift;—
raar, ziektekenner; — pathopceie, f. (gr.
pathopoiia) de opwekking der hartstochten.
patibel, adj. lat. (1ia1ibilis, e, van pati,
lijden) lijdelijk, verdragelijk ; lijdend ; — patient, ni. (lat. patens) een lijdende, kranke, zieke ; — patiëntie (spr. —tsjéntsie) f.
lat. (patientia), en patience, fr. (spr. pasjáns') het geduld ; — patience, ook het
geduldspel, een kaartspel tusschen twee personen, dat ook één alleen kan spelen, ook ver
andere kaartspelen tot tijdverdrijf-scheidn
voor een' enkelen persoon ; — patientta vincit
mania, lat., geduld overwint alles; — patientie–kruid (rumex patientia), liet
geduldskruid, een bekend moeskruid ; — zich
patienteeren (fr. patienter), lijden, dulden, geduld hebben, met geduld afwachten.
Patina of patine, f. lat., schaal,
schotel; de door verkalking bewerkte bruine
of groene roestoverdekking op koperen voor
munten en dgl.; ook de door chemi--werpn,
sche kunstmiddelen verwekte of nagebootste
roest ; — patineeren, dat roestbekleedsel
verwekken.
Patins, m. pl. fr. (spr. patèn ; patin,
mid.lat. patinas, it. pattino), of patinen,
pantoffelschoenen, overschoenen ; ook schaatsen.
Patio, ni. sp. (port. páteo, patio, catalon.
pati, sp. ook patin, v. 't lat. patëre, open
zijn, onbedekt zijn) de binnenhofruimte der
woonhuizen, in den zomer de gewone plaats
van oponthoud der huisgezinnen in Z. Spanje.
Patíra, f. sp. (uit eene Z.Amerik. taal)
bet muskuszwijn.
Patisserie, f. fr. (van pate, deeg,
paté, pastei; vgl. paste) bakwerk, gebak,
pasteigebak ; ook de pasteibakkerij ; --m. (spr ---ti-s) een pasteibakker.
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Patissoie, f. fr. (spr. --ti-soáj) eene
zware chineesche zijdestof.
Patois, n. fr. (spr. —toá ; misschien
v. 't lat. patrius serino, de taal des lands;
of van een ondersteld oudfr. paois met
euphonisch ingeschoven t, ter vermijding
van den hiatus, en dit van 't mid.lat. pagensis, landelijk, v. lat. pagus, dorp, district)
de gemeene (platte) landspraak, boerespraak,
plattelandstaal, lompe spraak.
Patraque, f. fr. (spr. —trák') oud,
afgesleten gereedschap, prullen, vodden.
Patres, ni. pl. lat., van pater, z. ald.;
-- patria, f. het vaderland ; in patria,
in het vaderland, in de bakermat; pro patria, voor het vaderland; — patria po
ond. potestaat.
-tésa,z.
Patriarch, n. gr. (patriárchés, van
1)atriá, geslacht, stam, en arch, aanvang)
de stamvader van een geslacht, aartsvader,
oudvader; inz. de stamvaders en familie
natie ; sedert de 5de-hofdenrjsc
eeuw de titel der bisschoppen te Rome,
Constantinopel, Alexandrië, Antiochië en
Jeruzalem; later slechts de titel der opper
kerk ; oneig.-bïschopenidtr
een eerwaardig grljzaard; — patriarchaal, adj. nw.lat. (patriarchs lis) aartsvaderlijk, oudvaderlijk, eerwaardig ; p a t r iarchale regeering, huisvaderlijke familie-regeerins; — patriarchale kerk,
eene hoofdkerk ; — patriarchaat, n.
het aartsvaderschap ; de waardigheid en het
gebied van eenera opperbisschop.
Patricier, m. lat. (Patrricius, pl. Patric)i, d. I. van senatoren of patres [z. ald.]
afstammend) een adellijk burger in het oude
Rome ; de titel van zekere familiën, die,
wegens hunne afkomst, in den vroegeren
tijd van den rom. staat, aanzienlijke voor
genoten, in tegenst. met de ple--rechtn
b e j e r s; in de voorin. duitsche rijkssteden :
stadsadellijken, geslachten, waaruit de raadsheren gekozen werden ; -- patríeisch,
adj. aanzienlijk, adellijk, raadsheerlijk; —
patriciaat, n. de burger- of stadsadel.
Patrijs 1), m. (van het lat. pater, vader)
de oorspronkelijke vorm, de stempel, waaruit
in de lettergieterijen de matrijs (z. ald.)
ontstaat; — patrijs 2), m. (eng. partridge,
fr. perdrix, v. 't lat. perdix, veldhoen, een
welbekende vogel, zeer gezocht om zijn
uitmuntend vleesch ; — patrijspoort, f.
Mar. kleine poort in de batterij -poorten, om
licht en lucht tusschendeks te brengen, als
ook ter bediening van 't geschut, als de
batterij - poorten dicht zijn.
Patrimonium, n. lat. (van pater,
vader) het vaderlijk erf, erfgoed, erfdeel,
erfvermogen, aangeërfd vermogen ; --- patrimonium Petri, het (voorgewende)
erfdeel van Petrus, een gedeelte van den
Kerkelijken Staat; het gebied van Rome,
dat Constantijn de Groote in de Ode eeuw
aan den paus zou geschonken hebben ; —
patrimoniaal, adj. (later lat. patri-mo-
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nidli.s, e) tot het vaderlijke erfgoed behoorende (van den vader) geërfd, aangestamd.
Patrinale, f., z. karabijn.
Patrinus, m. mid. -lat. (v. 't lat. pater)
de doopvader, peet.
Patriomanie, f. gr., de overdreven
zucht voor het vaderland, overdrevene va
-derlansif.
Patriot, m. mid.lat. patriöta, van 't
gr. patridtes, landsman, van patrios, a, on,
vaderlijk, vaderlandsch) een vaderlandsvriend,
vaderlandsgezinde , volksvriend (d e m o-

k r a a t) ; — patriótisch , patrióttiseh , adj . vaderlandsgezind, vaderlands
staatsburgerlijk; — patriotís--lievnd,
mus, n. de vaderlandsliefde, opofferende
ijver voor het vaderland, de burgerzin.

Patripassiánen, m. pl . eene secte,
welke geloofde, dat God de Vader, zoowel
als God de Zoon, de passie of het lijden
had vol bracht.

Patristika of patrologie, f. gr.
vgl. pater) de kennis der christen-kerkvaderen en hunne leerstellingen ; — patristicus, m. een kenner der kerkvaders
en hunner schriften ; -- patristisch of

patrológiseh, adj. de leer der kerk vaders betreffende.

patrizeeren, nw .lat . (oudlat. patri,ssáre, van pater, vader) naar den vader gelijken of aarden.

Patrocithum, n. lat., pl. patroeinia of patrociniën (v . patrónus, vgl.
patroon) de bescherming , gerechtelijke
bijstand ; — patroeineeren (lat. patrocindri), beschermen, beschutten, verdedigen,
in bescherming nemen, behulpzaam zijn ;
— patroeinátie (spr. t^.ts) f. nw.lat.,
de bescherming, verdediging, enz.

Patrologie, enz . f., z. patristiek.
Patronymikon, gr . of patronyn1ieum, lat. n. (van pater, vader, en
ónyma ónoma, naam) de vadernaam, geslachts- of stamnaam, een van den vader
afgeleide naam, b. v Hera kliden van
H: e r a k l e s, enz .; — patronymisch,
adj. naar des vaders naam genoemd, wat
de geslachts- of afkomstnamen betreft.
Patroon 1) , m. lat. (patrönus) een beschermer, beschutter, verdediger, voorstander, beer, begunstiger ; beschermheilige;
ambtsbegever; ook iron. voor mensch, man,
b. v. een vrolijke patroon; patronis
causae, een gerechtelijk zaakvoerder, advocaat ; patronus fisci, z. v. a. f i s c a a 1; —

patróna of patronés, de bescherm ster, schutsheilige; — patronaat, n.
(lat. patrontitus) de waardigheid of het ambt
van den schutsheer; ook z. v. a. patronaat-recht, z. jus patronitus.
Patroon 2), n. (fr. er; sp. patron, mid.lat. patrtnus ; zinnebeeldige toepassing van
bet lat. patronus, z. het vorige woord ; it.
padróna) vorm, monster, model, voorbeeld,
teekening ; — f. de hoeveelheid kruid tot een
schot benoodigd en in een' papieren, houten

--
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of blikken koker vervat; -- patroon -

tasch, f. de soldatenlas of -zak voor de
patronen.
Patrouille, f. fr. (spr. patróelj', van
patrouiller, d-. i. eigentlijk, in bet slijk rondtreden) de zwerfwacht of ronde, nachtelijke
soldatenwacht ter handhaving van de openbare rust en veiligheid — patrouillee
(fr. patrouiller) de ronde doen, overal-ren
heengaan om op iets acht te geven.
Patruéles, m. lat. (v. patrdus, des vaders broeder. de oom) een vadersbroederszoon;
pl. patru^ lis, vadersbroederskinderen.
Patte, f. fr. (d. I. eig. poot, klaauw;
dan bet vattende, grijpende, overdekkende)
de klep van een' zak, van eene brievetasch,
foedraal, enz.
Pau, Bene lengtemaat in Afrika van 16
tot 28 duimen.
paucus, a, urn, lat. weinig ; — paucis
conténtus sum, lat, ik ben met weinig tevreden ; natura paucis contenta, de natuur
;

,

(is) met weinig tevreden ; — pauciteit,
f. (lat. paucitas) de weinigheid, geringheid,
het gering getal.
Pauk, f., pl. pauken, keteltrommen,
twee koperen potten of ketels, over welke,
door middel vnn schroeven, bereide ezels
gespannen zijn, die door middel van-huiden
twee stokjes met bekleede bollen geslagen

worden.
Paul, z. Paulus.
paultiti,m, lat. (v. paulus, weinig) allengs,
van lieverlede, langzamerhand; pauliitisn longius itur, allengs of ongemerkt komt men

verder.

Paulieiánen, m. pl. overblijfsels der
Manichaeërs en Gnostieken in Armenië, sedert de 8ste eeuw, naar een partijhoofd P au1 u s zoo genoemd ; -- Paulinen of Paulanen, z Minimen.
Pauliet, m. hoornblende (naar de plaats,
waar zij gevonden wordt : het S t - P a u 1 seiland aan de kust van Labrador).
Paulus of Paul, m. lat . (van paulus, a,
um gr. pi iiros, klein, gering), mansn. :
de geringe, kleine, nederige, eenvoudige; —

Paulíne en Paulíska, vr.namen : de
geringe, kleine, eenvoudige ; — Paulowitsch, russ. de zoon van Paul.
pauper, lat., fr. pauvre (spr. poow'r) arm,
behoeftig, armzalig, ellendig , slecht ; —
pauperies en paupértas of pauperteit, f.,
fr. pauvreté, f. (spr. poowr'té) de armoede, behoefte, armzaligheid ; — pauperiës,
Jur. eene schade (in zoo verre zij den beschadigde armer maakt), inz. de door een
dier bewerkte schade ; act)o de pauper' e, een
eisch, wegens de door een dier veroorzaakte
schade aan den bezitter van het dier ; —
paupertdtis juraméntuin, z. juramentum ; —
p. testimonium, z. testimonium p. ; — p.

votum, z. v o t u m; — pauperísmus, n.
(een nieuw gesmeed woord van fransche
vinding) de' toestand der armoede het armwezen, de leer der verarming, hare oor-

PAUPIETTES
zaken en geneesmiddelen ; --- pauvrehonteux, m. fr. (spr. poowr'hontéu) een
beschaamde arme, huisarme, die zich schaamt
te bedelen ; -- pauvret, m. (spr. poowrè)
een arme drommel, arme duivel ; — pauvrétte, f. of pauvrésse, f. eene arme
vrouw, bedelaarster.
Paupiéttes, f. pl. (spr. popi. -étt') gespekte en gefarceerde vleeschreepen, die men,
in papier gewikkeld, braadt en met eene
scherpe saus opdischt.
Paus, z. papa.
pauvre, pauvreté, pauvret, enz., z. ond.
pauper.

Pauze, f. lat. (pausa, van 't gr. paucis,
van pauein, doen ophouden) het rustpunt,
de stilstand, rusttijd, stilhouden, zwijgen,
inz. in de muziek : een rustteeken ; -- pauSiS, f. gr. Med. het ophouden, aflaten ; —
pauzeeren (lat. pausáre), ophouden, stil
rusten, een' tijdlang of eene poos-houden,
zwijgen, toeven ; — pauzánt, m. een
draler, talmer.
Pavage, z. ond. p a v ë.
Paváme, m. fr. (in Florida, palame),
z. v. a. sassafras.
Paváne, f. fr. (sp. pavana, van 't
sp. paean, pavo, paauw, __ lat. pavo, de
paauw) de paauwedans, een spaansche dans
van hoogst ernstige beweging; ook de sta
afgemeten, trotsche gang, paauwetred;-tige,
— zich pavaneeren Mfr. se pavaner),
eene hooge borst zetten, zich trots aanstellen.
Pave, n. fr. (van paver, bestraten, bevloeren, van het lat. pavire, vast slaan,
pavirnéntumn, vloer) steenen bestrating, plaveisel, inz. vóór de huizen, de kleine stee
pavage, f. (spr. pawáázj') de-ne;
bestrating; het bestraten ; het straatgeld.
Pavedette, f. de postduif, brieveduif.
Pavézen, pi. (sp. paves, it. pavese, fr.
pavois, waarsch. van de stad Pavia, waar
zij misschien vervaardigd werden) weleer
groote schilden, met blik beslagen, van onderen met een' ijzeren prikkel, om bij belegeringen tot bescherming der handboog
grond gestoken te worden -schuterind;
— pavezáde of pavoizade, f. fr.
(spr. pawoazááá') Mar. het schanskleed of
schild aan de zijden van oorlogschepen.
Paviën, f. pl. fr. (sing. pavie, sp. pavia;
naar men wil van de stad Pavia, van waar
zij moeten afstammen) soort van perziken,
welker vleesch vast aan den steen zit.
Pavill®n, m. fr. (spr. 7pawi -ljón; van
't lat. papilio, vlinder, kapel; voorts oneig.
tent ; mid.lat. ook pavilio) een tenthuis, tentdak; tentbed; bij- of zijgebouw, vleugel aan
een paleis; inz. een zomer- , buiten- of
tuinhuisje met rond dak, koepel, paviljoen; de wapenmantel, het wapendeksel;
-

de vlag; scheepsvaan.

Pavimént, n. lat. (paviméntum; vgl.
p a y é) bevloersel, veelkleurig of bont vloerwerk, vloer.
Pavonia, f. nw.lat. (v. pave, de paauw)

--

PECCEEREN.

789

Bene soort van koralen behoorende tot de
m a d r e p o r e n (z. ald.) ; --- ook eene plantensoort van de familie der maluwen.
Pavor, m. lat. (v. pavére, uit vrees of
angst bidden) vrees, schrik ; Med. schrik
-achtig
opvliegen in den slaap.
Pax, f. lat. de vrede ; rom. Myth. de
godin des vredes ; ook als toeroeping ; pax!
vrede ! rust ! stilte ! halt ! p. publica, de
opentlijke of landsvrede ; pax vobiscum! vrede
zij met u ! pax intrántibus, vrede zij hun,
die (hier) ingaan (als opschrift op huizen
van uitspanning); pax exeuntibus, vrede zij
hun, die uitgaan ! in pace of in bona pace,
in vrede, in goede rust; pace tua, met uw
verlof -- pacem, n. een vredebeeld. of
agnus Dei (z. agnus), dat de R. Kath.
priester na de mis der gemeente voorhoudt
om het te kussen, met de woorden pax Doinini vobiscum ! de vrede des Heren zij
met u ! ook de klap op de wang, dien de
vormende bisschop uitdeelt.
Payk, m. soort van levantsche zijde
soort van grof gesponnen katoen van Aleppo.
payable, adj. fr. (spr. péjáábl'; van
payer, betalen, _ provene. payar, pagar,
it. pagare, sp. pagar, van 't lat. ,acáre, bevredigen) betaalbaar; — payement, n.
(spr. péj'mán) de betaling, soldij; ook het
paaijement, klein geld, brokkelgeld tot
vólmaking eener som (z. p a a i j e m e n t); —
payeur, m. de betaalmeester.
Payánne, f. eerie soort van ruwe zijde
uit Napels.
Paye, f. eene perzische munt ; een siameesch gewicht
Payement, z. ond. payable en op
paaijement.
pays, n. fr. (spr. pe -i; provenc. paes, it.
paese, als kwame 't van een lat. woord pagense; vgl. patois) het land; — pays de
cocagne, z. ond. cocagne -- paysage,
f. (spr. pe-izáásj') een landschap; ---paysagíst (spr. ---zjíst) m. een landschapschilder.
Pazonales, z. paramos.
Pazzo, m. it. (van 't oudhoogd. parzjan,
barzjan, woeden, razen, van daar 'tit. pazziare, onzinnig zijn) een gek ; in Piemont,
z. v. a. cretin.
Peak, n. eng. (spr. piek) eene soort van
zeeschelpen, die in N. Amerika soms de
plaats van munt vervangen.
Pecan, z. p e k a r i.
pecceeren, lat. (peccáre) feilen, ver
zich vergissen, zich vergrijpen, zondi--zien,
gen ; — peccávi, ik heb gezondigd, gefeild;
als subst. n. de zonde- of schuldbekentenis;
-- peccátum, n. het vergrijp, de misslag,
zonde ; P. commissiónis, wezentlijk bedreven
zonde ; p. onnmissiónis, zonde van nalatigheid, verzuim ; p. oririnis, de erfzonde ; —
peccátor, m. later lat. de zondaar; —
peecabel, adj. nw.lat. (fr. peccable) zon dig ; — peccabiliteit, f. de zondigheid;
-- peccadillo, f. fr. (spr. —díélj') eene
;

;

;

790

PECCO

PEDICULARIS,

----

kleine zonde, een geringe vergefelijke mis
peeeant, lat. zondigend ; kwaad,-stap;
schadelijk.
Pocco of pecco-thee, f. eene fijne
chineesche theesoort.
Pechtmals, pl. turk. zijden of halfzijden servetten of handdoeken.
Peehyagra, n. gr. (van péchys, de elleboog) Med. elleboogsjicht.
Peck, n. eene eng. inhoudsmaat voor
droge waren = 2 gallons (z. aid.).
Peeten, m. lat. (eig. de kam, V. pectére,
i. H. de kammossel ; Med. het
kammen) N
haar der schaamdeelen; ook het schaambeen
daarbij.
Pectine of pek tin.e, f (van 't gr.
péktos, é, on, vast, verdikt, geronnen, v.
pëgni3nai, vast maken, samenvoegen, laten
stollen) de plantengeleistof, eerre eigene stof,
waardoor het geleivormig stollen der ingekookte plantensappen bewerkt wordt.
Pe ctiniet, m. nw.lat. (van 't lat pecten, de kam) eene versteende kammossel,
een kamsteen.
pectus, n. (genic. pectóris) lat. de borst;
het hart, gemoed, enz. ; pectus est, quod facit disértum, 't is het tact, dat welsprekend
maakt ; pectus facit theologum , het hart
maakt den god geleerde ; — pectorale, n.,
pl. peetoralia, het borststuk, borstschild,
de borstlap der priesters in de R. Kath.
Kerk ; ook een borstmiddel, eene borstart
pectoriloqula, f. nw.lat. de-senij;—
borstspraak der teringzuchtigen.
Peeul, een gewicht in China en in Japan, omtrent = 61 kilo.
Peculaat, m. lat. (peculi tus, v. peculdri-, openbare gelden onderstaan, v. peculium, z. aid.) rooverij, diefstal, inz. kas
verdonkeremanen, onderslaan-bestling,h
van 's landsgelden, staatsdiefstal ; vgl. crimen
peculatus; — peculator, m. de kasbesteler, staatsdief.
Peeulium, n. lat. (v. pecus, vee) of
peeuliair— Vermogen, het eigene goed,
de bijzondere eigendom, de zelfverworvene
bezitting van eenen zoon, van eenen slaaf,
enz., waaraan de vader of lieer geen deel heeft;
peculiuin adventitium, de van elders (niet
van den vader) gekomen, of ook de zelfverworven eigendom des zoons; p. castrénse of
rnilitáre, de in den oorlog verworvene bijzondere eigendom des zoons ; p. pagi num,
de buiten den oorlog verworvene eigendom
des zoons; p. profectitium, de bijzondere
eigendom, welke de. zoon van den vader, of
van een ander ter wille des vaders, krijgt,
en waarvan het vruchtgebruik den vader toekomt ; -- peeuliáren, pl kerken, die van
bet rechtsgebied van haren bisschop bevrijd
zijn ; — peeuliariteit, f nw.lat. de eigen beid, eigenaardigheid, bijzonderheid; — peeuliarizeeren, barb.lat. tot eigendom
maken, toeëigenen.
Pecunia, f. lat. (v. pecus, vee) geld,
ermogen, have en goed ; pecunia deposita,

in bewaring gegeven, toevertrouwd ter beschikking gesteld geld ; p. hereditaria, erfgeld; p. lusoria, speelgeld, speldegeld; p.
necessaria, een noodpenning; p. numerdta,
pardta, gereed, baar geld ; p. operdrum, dienst
p. otiósa, ledig liggend geld; p. prae--geld;
cépta, uitgezet geld; p. reprobáta, afgekeurd,
in waarde verlaagd geld ; — pecuniair
(lat. pecuniarius, a, um), peeuniëel, adj.
geld betreffende, in geld bestaande, baar,
gereed --- peeuniëus, ad). (lat. pecuniósus, a, urn) geldrijk, vermogend in geld,
veel geld bezittende.
Peeus, n. (pl. pecdra) lat. vee ; een
dierlijk dom of ruw mensch ; ook pecus
campi, een velddier , een aartsdommerik ,
koebeest.
Pedaal, n. lat. (pedális, e, den voet
betreffende, van pes, genit. pedis, de voet)
het voetklavier, voetregister aan een orgel,
enz. ; — pedaalharp, f. eene harp met
een voetklavier.
Pedagium, n. midlat. (v. 't lat. pes,
genit. pedis, voet, omdat het door voetgangers betaald wordt; vgl. p e a g e) weggeld, tol.
Pedagoog, z. pedagoog.
Pedant, m. (fr. pédant, it. pedante,
oorspr. een opvoeder of hofmeester, als ware
't het partic. van een it. woord pedáre, van
't gr. paideuein, opvoeden ; vgl. p ae d a g o o g)
een schoolvos, waanwijze, een 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 pedantísmus, n. de schoolvosserij, stijfheid, letterzifterij, kleingeestig beid, smakelooze eenzijdigheid, of de belagchelijke neiging om alles te verachten, behalve wat men zelf kent en uitoefent; —
pedántisch of pedant, adj. scboolvossig, smakeloos, kleingeestig, bekrompen, letterziftend ; — pedantizeeren (fr. pédantiser), den schoolvos uithangen ; zich stijf
en kleingeestig gedragen.
Pedél, m (mid.lat. pedellus, bedellus,
bidellus, it. bidello, sp. en provene. bedel,
fr. bédeau, van 't oudd. putil, pitil, petil,
gerechtsdienaar) een voetknecht, dienaar, gerechtsbode, dienaar of bode bij eene hoogeschool.
pedes, lat., pl. van pes, z. aid. ; — pedestal, z. piedestal.
Pedésis, f. en pedëthmos, m. gr.
(van pëddn, springen) Med. bet springen,
kloppen, slaan, namelijk van het hart en
van den pols.
pedéstrisch, adj. lat. (pedéster, van
pes, voet) op de voeten gaande of staande,
te voet; ook z. v. a. prozaïsch; — pede tentim, voet voor voet, allengs, langzamerhand, van lieverlede.
Pedethmos, z. p e d e s i s; — pedialgie, z. ond. p e d i o n.
Pedieuláris, f. lat. (van pediculus, m.
;
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de luis) het luiskruid, eene plantensoort
-- pediculá,ris morbus, m. de luisziekte.

Pedilavium, pediluvium, n. nw.
lat. (van pes, genic. pedis, voet, en avi re,
wasschen) liet voetbad, de kerkelijke of
christelijke voetwassching.
Pedion, n. gr. de voetzool ; ---

of pedioneuralgle, f. Med.

het zenuwachtige voeteuvel, de \oetzoolzenuwpijn.

Pedissequus, m. lat. (van pes, gevit.
pedis, voet, en sequ-, volgen) een dienaar,
volgeling.

Peditio, f. lat. de vallende ziekte.
Pedometer, n. gr., z. v. a. b o d o m et e r (z. aid.).
Pedro, sp., z. v. a. Pieter : --- Pedroísten, m. p1. de aanhangers van den
keizer Dom Pedro, die inz. in 1839 door
de verdrijving der M i gu e i l i s t e n (z. afd.)
voor de in- bezit - neming van Portugal streden ; — Pedro – Ximenes, m. een voor treffelijke witte spaansche wijn uit de omstreken van Granada.

Pedum, n. lat. een oud-rom. herdersstaf;
pedum episcopále, de bisschopsstaf, kromstaf.

]Peer, peeress, z. pair ; — peerage, n. eng. (spr. piéridzj) het pairschap,
de waardigheid an pair.
P^gtie, f. pl. gr. (pêgai, van den sing.
pégP, de bron) bronnen, inz. geneeskrachtige
bronnen, mineraal -water; Med. de binnenste
ooghoeken, traanbronnen ; — pegiatrie,
f. genezing door minerale bronnen ; --- pegologle, f. de leer der gezondheidsbron
t=ts) f. de-ne;—pgomati(sr.
voorzegging uit het bronwater ; — Pegasus, m. (gr. Pégasos) het fabelachtige
gevleugeld paard, het muzen- of dichterros,
uit het bloed der door Perseus gedoode

Medusa ontsprongen in de nabijheid der
bronnen (p?gai) van den Oceaan (van daar
de naam; Z. echter ook H i p p o k r e n e) ;
Pegasus bestijgen of berijden, d. i.
zijne krachten als dichter beproeven, gedichten of verzen maken, dichten ; --- Pega
pl. de Muzen of Zanggodinnen. -zI.den,f
Peganiet, m. (v. péganon, ruit, tuin
wegens de overeenkomst met-ruit,wascb.
de vette, vleezige bladeren dezer plant) een
groenachtige, vetglanzige, schelpachtige steen,
inz. bij Frankenberg in Saksen.
POgma, n. gr. (v. pi gnynai, vast maken, samenv oegen) de stellaadje; het tooneel; — pegmatiet, in. lettergraniet,
graniet met naar letters gelijkende teekeningen.

Pegologie, pegomantie, z. ond.
peg a e.
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Pehlvi, z. p e h l e w i.
]Peignoir, m. fr. (spr. peinjoár; van
peigner, kammen lat. pectindre, v. pecten,
de kam) een haarmantel, poedermantel, kamdoek; ook een witte, gemakkelijke damesoverrok als morgen- of avondkleed.
Peik , m,, pl. peiks, perz. (païk, v.
pal, voet) boden, loopers, lakkeijen ; wachters: in Turkije de adellijke garde of lijfwacht des sultans.
Peine, f . fr. (van 't lat. poena, straf)

de pijn, moeite, het bezwaar, de zwangbeid; zorg, onrust, verlegenheid, bekommering, angst, nood; — en peine (spr. ah —)
z ij n, in verlegenheid zijn ; n i e t d e r peine
w a a r d, niet der moeite waard.
Peiráma, n. gr. (van peiri n, beproeven) de proefneming, proef; het beproefde,
de stelling uit de ervaring ontleend ; —
peirásis, f. het beproeven, de proef; —

peiramologze of peirasmologie, f.
de leer der proefnemingen, handleiding tot
het nemen van proeven (experimenten).
I^eisa, m. (hindost. paisd, perz. pai.sah)
eene O.ind. rekenmunt = 6 4 ropij.
Peitho, z. p i t h o.
pejereeren, lat. (pejeráre, uit perjuráre, ontstaan) valsch zweren, eedbreukig
of meineedig zijn, eenen meineed doen
— pejerátie (spr. t=ts) f. nw.lat. Jur.
de meineed, opzettelijke of voorbedachtelijke
schending van Benen plechtig voor de overheid afgelegden eed.
pejor, pejus, lat. (als compar. van malus, a, um dienende) erger, slecht, slimmer ; in pejus of in d urius r e f o r m e e ren,Jur. (van een' hooger gerecht) nog
harder, nog nadeeliger voor den beklaagde
vonnissen, hem eene nog zwaardere straf
toewijzen ; -- pejoreeren ( later lat.
pejort re) verergeren, erger of slechter ma-

ken ; slechter worden ; — pejorátie (spr.
t=ts)f. nw. lat. de verergering, verslimmering.
Peka, pekas, eene rekenmunt : te Goa
= 11 ct., te Guzerate, Camboja, enz. omtrent - = 1 cent.

Pekan, m. eene soort van steenmarter en zijn kostbaar vel, in Canada.
Pekari, ook tajassoe, n, het muskuszwijn, dat in Z. Amerika bij troepen leeft
en op zijn hoogst 30 kilo zwaar is.
Pekesje of liever be k i e s j e, f.
(poolsch bekiesza, hong. belies) een poolsche
overrok, met tressen en kwasten omzet.

Pekin, peking, z. p e q u i n.
1'ékmes, turk. druivesap tot siroop dikte ingekookt.

Pekoe, eene munt op Batavia 1000
caches (z. aid.).

Pekoel, z. pikol.
Pehlewi, pehlvi, n. de oude taa l
ii een mengsel van 't perzisc h Peláche, f . fr. (spr. —ldsj'; V. 't oudfr.
van W. Perz,
en semitisch, waarbij de perzische spraak
pel, haar, nu pail, lat. piles; vgl. pl u c h e)
leer inz. uitkomt.
grof pluche, grof trijp.
Pehliwan, liever pehloewán, m
Peláde, f. fr. (vgl. het sp. pelada, een
perz. (pehloe, sterk, stout, krijgshaftig) ee n
schagevel, waarvan de wol wordt uitge- okken, v. pelado, kaal, geplukt, v. peldr
worstelaar, kampvechter.
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uitplukken, het haar of de wol, v. pelo,
haar lat. eilus) door bijtmiddelen ver
-kregn.,
niet afgeschoren wol..
Pelagiánen, m. pl. eene chr. secte,
aanhangers van P e 1 a g i u s, een' eng. monnik in de 5de eeuw, die de erfzonde loochende en beweerde, dat de mensch uit
eigene kracht kan zalig worden ; — pe-

lagianismus, n. de leer van P e 1 a g ï u s.
pelagisch, adj. gr. (van pélagos, de

zee) in de zee gevormd, inz. van Jura- of
krijtformatiën ; — pelagoskoop, n. een
zeekijker, werktuig, waarmede men naar
de diepte der zee ziet (door den Engelschman C o 11 i n s uitgevonden); — pelagu–
ren, pl. eene soort van ammonshorens
(z. aid.).
Pelams, pelangs of pelings, pi.
zijde- of atlasachtige chineesche en oost -indische stoffen.
Pelargonium, n. gr. (van pelargós,
de ooijevaar) kraansnavel, eene geraniumsoort in meer dan 300 verscheidenheden.
Pelásgen, m. pl. gr. (Pelasgoi) de oor
bewoners van Griekenland, in wier-spr.
plaats later de Hel l e n e n traden.
Pelekaan, z. pelikaan.
pie-nnêle, fr. (waarsch. v. Pelle, en m4ler,
mengen, alsof men met de schop verschillende graansoorten ophoopt en mengt) bont
onder elkander, onordelijk, verwardelijk, over-

hoop.

Pelerinage, f. fr. (spr. —náázj'; van
pèlerin, de pelgrim, uit het lat. peregrinus,
ontstaan) de pelgrimsreize, bedevaart; -peleríne, f.. een pelgrimskleed.; een vrouwemantel of - kraag; ook de beroemde groote
parel de.r koningin van Spanje.
Pelidnóma of pelióma, n. gr. (van
pelidnós, of peliós, zwartachtig, loodkleurig)
Med. eene loodkleurige, ook groene of gele
gekwetste plaats der huid — pelídnus,
m. Med. eene soort van zwartzucht.
Pelikaan of pelekaan, m. (lat. peleci nus, gr. pelekdn of peleks, oorspr. de
boomspecht; van pelekán, pikken) de kropgans, de grootste zwemvogel met een' bui
krop; ook de snaveltang, een-delvormign
werktuig tot bet uittrekken der tanden ; een
verouderd geschut; een glazen destilleervat.
;

Pelings, z. p e l a m s.
Pelióma, n. gr., z. p e l i d n o m a;pelióm, m., ook dichroïet en jolith,
blaauwe doorschijnende scbori; — pelióSis, f. gr. Med. de bloedvlekkenziekte.
pelisse, f. fr. (it. pelliccia, oudhoogd.
pelliz, • p e 1 s, van 't lat. pellicéus, a, urn, uit
pelzen gemaakt, van pellis, vel, pels) een
pels, pelsrok ; vrouwenoverrok.
Pellagra, n. gr. (van pella, huid, vel)
Med. eene pijnlijke, vlekachtige buidziekte,
inz. in Italië : de zoogenaamde milaneesche
roos of 't lombardisch uitslag ; — pella–
grens, adj. gr.lat. met die ziekte bezocht.
Pelletrie, f. fr. (v. Pelletier, bontwerker, als kwame 't an een lat. pellitiarius, V.

pellis, vel, pels) pels– of bontwerk ; ook de
handel in pelterijen.
pelliceeren, lat. (pellicÉre, v. per en
lacére, lokken) door schoone, gladde woorden
lokken, aanlokken of aan zich zoeken te
trekken.
Pellieula, f. lat. (verklw. van pellis,
huid, vel) het vlies; huidje; — pelliculair, adj. nw.lat. naar vliezen gelijkende,
vliesachtig ; --- pelliculeeren, lat. met
een vlies, eene blaas overtrekken ; — pelliculeus, nw.lat. vol vliezen.
Pellónes, pl. (van den sing. pellon) sp.,
pelsdekken, doorgaans van geitevellen, die
men in Z. Amerika op reis over den zadel legt.
pelluclde, adj. lat. (pellucidus, voor perluc)dus, ontstaan, v. lucádus, licht, helder,
V. lux, genit. lucis, licht) doorzichtig, het
licht doorlatende of geleidend; -- pelluciditeit, f. (pelluciditas) de doorzichtigheid.
Pelo nero, z. pel-zijde.
Pelops, ni. gr , de zoon van T a is talus (z. aid), van wien de Pelopon ne su s, het schiereiland Morea, zijnen naam
heeft ontleend ; — pelopium, n. nw.lat.
(v. Pelops) een nieuw metaal, door H. Rose
in den t a n t a l i e t ontdekt.
Pelorion of pelóron, n. gr. (van
pélórvs, 6, on, ontzachwekkend groot) Med.
een lid of ligchaamsdeel van bovenmatige
grootte.
Pelotage, f. fr. (spr. — táázj') fi jn kemelshaar; ook eene soort van v i g o g n ewol.

Pelóte, f. fr. (provene., sp. en port.
pelota, it. pillotta, mid.lat. pelota, pilota, van
't lat. pila, bal) een bal, kluwen, inz.
in de Chir.: de breukbandsbal of -knop,
waarmede het naar buiten getreden deel
weder ingedrukt en terug gehouden wordt;
ook de bles aan den kop der paarden ; —
peloton, n. (spr. p'lotón) Mil. een kleine
hoop voetsoldaten van 2 0 tot 4 0 man, die
te gelijk afvuren ; van daar het pelotons
; — ook een niet overtrokken kaats-vur
bal, kolfbal, enz.; — pelótte, f. fr. een
klein postschip.
Pelta, f. gr. (péltQ) een klein rond
schild; van daar peltást, m. (gr. peltastés) pl. peltásten, met zulke schilden
voorziene lichtgewapende soldaten ; — pel
gr.-lat, of peltoídisch, gr.-tifórm,
adj. schildvormig.
Peluzióten, m. pl. gr. (v. pélós, drek,
vuiligheid, enz.) letterlijk: de drekmannen,
spotbenaming der orthodoxen in de eerste
eeuw, omdat zij de opstanding der ligchamen leerden.
Pelvimeter , m , lat. gr. (van 't lat.
pelvis, bekken), liever pelykométer, n.
gr. (van pélyx, peliké, bekken) Med. een
bekkenmeter, een werktuig tot meting van
het vrouwelijke bekken.
Pel – zijde, f. (van 't it.pelo lat. piles,
haar) haarzijde, zijde met groven draad van

PEMBE
tie geringste zijdetonnetjes (in tegenstelling
met organsin -zijde), ook pelo nero of
C re me n S C genoe[n(i.
Pembe, f. perz. (pembeh; turk. ook
pamboek, parnoek) Ioomwol, katoen.

Pémmikan ofpémmekan,n. noord
amerik gedroogd en klein geslooten geconcentreerd sleeseh van hizon -ossen, als voedSe l voor jagers en reizigers in 'thooge noorden van Amerika.
Pemphïgus, m. nw at., of pornphix, t. gr. (eig. adem, lucht, luclitbel)
Wed. de blaarvormige uitslag, (ie netelzucht;
-- pornphigôdisch, adj. naar blaren
gelijkende, blaarverwekkend, b. v. zulk eene
koorts.
Pernpteos, n. gr. (peinptïos, a, on,
vijfdaagsch, V. pémptos, de vijfde) Med. eene
vfdaagscbe wisselkoorts.
Penaliteit, f. barb.lat. (fr. pénalitd.
van 't lat. 1iandlis, tot (le straf behoorende,
v. poena, z. aId.) de strafbaarheid; de strafbepaling.
PenËiten, ni. p1. lat. (Pendtes, v. pen):tus, inwendig, in 't biiirenste) beseherm
van den Staat en van bijzondere fa- -goden
miliën hij de oude Romeinen, huisgoden;
oneig. woning, eigen buis, eigen
baard.
Pence, z. penny.
penchant, m. fr. (spr. patsjdi, van
pencher, iieigen, provenc. pengar, v. pendre,
hangen) de bijzondere genegenheid, neiging,
voorliefde voor iets.
Pendaculurn, ii. n w.lat. (van t lat. pendgre, hangen) een tooversnoer, amulet aan
den hals ; pendant, m. fr. (spr. pauiddn)
een tegenstuk, tegenbeeld, zijstuk, eene schilderij om te g en over eene andere te hangen,
verkeerdelijk ook tegenhanger genoemd ; pendard, m. (spr. paddr), galgebrok,
galgenaas, scbelm ; - pendeloque, f.,
p1. pendeloquen (spr. pade1ökk') de onderste afhangende gedeelten aan versiersels,
aan oorringen, kroonluchters, enz., bangers;
- penddnte lite, lat., z. Ijs; - pendentief, n. fr. Arch. (ie overhangende boog
'van een gewelf, hangboog zonder rechtstand ; - pendule, rn. fr. (spr. padthul',
van 't lat. pendWus, hangend) de slinger
(van een uurwerk) ; - pendule, 1.
slingeruurwerk, wand- of hangklok ; - penduline,f., z. v. a. cottonvogel.
Penelope, f. gr. de gemalin van U 1 y sses (z. aid.), l)eroemd om hare huwelijkstrouw jegens haren lO jaren lang afwezigen gade, ook om bare huiselijke werkzaamheid, enz.
penetreeren,lat. (penetrîire, v. pentus,
tot in het binnenste) doordringen, indringen;
doorzien, doorgronden, uitvorschen ;
penetrant, ad]. (pentrans), doordrin getid,
b. v. eene penetrante koude; seherpzicb
b. v. een zoodanig ver--tig,scherpzn
stand - penetrantia (spr. titsi) p1.
doordringende geneesmiddelen ; --adj. (lat. penetrablis, e) doordring;

--
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baar ; uitvorschbaar ; -- penetrabiliteit, f. nw'.lat. de doordriiighaarheid ; penetrãle, n. het binnenste eens tempels
of eene bewaarplaats voor heilige zaken ; de
plaats, waar men vorstelijke lijken bijzet;
-. penetraliën, n. p1. lat. (penetraffa)
liet innerlijke, binnenste, de geheime diepten
eener zaak; - penetrânte, f. nw.lat.
de indringende kracht, scherpzinnigheid ; penetrãtie (spr. tie.tsie) f. (penetrato)
bet indringen ; doordringen ; de doorgronding,
het inzicht, de sclierpzichtigheid, verstandsscherpte, een doordritigend verstand, scherpzinnigheid.
Penguin, z. pinguin.
Penja, f. . gr. (v. pënesthai, arm of b-cboeftig zijn) de armoede, behoefte ; Myth. de
godin der armoede.
penIbel,fr. adj. (pénible, v. peine, moeite
= lat. poena, straf) moeijelijk, bezwarljk.
pijnlijk, lastig ; - penibiliteit, t. barb.lat.

de pijnijleheid, bezwaarlijkheid, moeijeljke
omstandigheden.
Penlehe, f. fr. (spr. penIecj') eene nieuwe
soort van gewapende schepen in Frankrijk.
PenicIllurn, n. lat. (eig. een staartje,
verkiw. van penis) een penseel, inz. een
wondpenseel van pluksel.

Penied —suiker, m. (fr. pënide, nw.lat.
saccharurn penidtum, v. 't perz. pdnicl, pdnîclh, fdnîd, arab. fdnhdh, turk. fdnkl, gezuiverde suiker, suikergoed, perz. [dnîdan,
suiker zuiveren) gezuiverde suiker in pijpen of
stangen; gedraaid suikergoed; ook gerstesuiker.

Penins ula, f. (lat. paeninsula, v. paene,
bijna, schier, en insuila, eiland) een schiereiland ; -- peninsulair, adj. tot een
schîereiland behoorende, dat betreffende.

Penis, m. lat. (eig. en oorspr. de staart,
later cauda geheeten) het mannelijke lid, de
roede.

Penitent, penitentie, enz., z. p n i t e n t i e.
penna, f. Int. de pen, veder, schrijfveder;
- penna duplex, f. lat. eig. de dubbele
schrijfpen, een werktuig om een geschrift
te verdubbelen (c 0 p t d a r m ac II i ii e); -pennaal, n. mid.lat. (penntile) de penne
; (sedert het einde der 1 Ode door de-koer
gansche 1 7de eeuw heen) een spotnaam voor
pas aangekomen studenten, pennelikker; pennalIsmus, ii. de beschimpende behandeling of mishandeling der aankomelingen op hooge scholen door hunne oudere
ruwe mede-studenten, in Duitschland ten
jare 1622 door eene rtjkswet formeel opgeheven.

Penny, m., p1. pence (spr. pens) eng.
een penning, stuiver, de kleinste eng. zilvermont = ï4n pond sterling of ongeveer
5 cents; - penning, als vaorm. ned.
rekenmunt = 1: stuiver of cent; de
duitsche penning (pfennig) is het TI, of
hetvan
een' groschen ; ook een oud zitT óver proefgewicht, het ', van eene mark,
verdeeld in 21 greinen; - penny—bank
67
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f. eene spaarbank voor de mingegoeden te
Londen ; -- penny-post, de penningpost in Engeland.
Penombre, z. p e n u m b r a; — pensa, z. pen sum.
Pensacola-boomwol, f. eene in den
handel zeer geachte soort van katoen van
de Pensacola -baai in Florida.
7Pensátor, m. mid.lat. (v. 't lat. pensáre, wegen, enz.) eig. een weger; een
schatter, z. v. a. taxator.
Pensée, f. fr. (spr. pansé'; van penser,
denken, proven. en sp. pensár. it. pensáre,
en dit van 't lat. pensïzzre, wegen, afwegen;
oneig. overleggen, in de gedachte wegen)
gedachte, overdenking; meening, gevoelen ;
inval ; ook eene bekende bloem, het stiefmoedertje, vergeet-mij-niet, het gevlamd driekleurig viooltje ; — pensief, adj. (fr. pensi f, spr. pansié f) nadenkend, peinzend, diep
-zing,
zwaarmoedig.
Pensioen, n. (fr. pension, spr. pansión;
van 't lat. pensio, betaling, opbrengst, pacht,
enz., van pendlre, wegen, betalen) de dienst
rustgeld, jaarwedde -belonig,;rwd
ook kostgeld, bekostiging; een kost- of opvoedingshuis, ook pensionaat, n. genoemd ; — pensionaire, fr. (pensionnaire)
of pensionáris, m. een kostganger, kost
pensionaris,-lering,kw ;—
m. weleer raadgevend advokaat of rechtsgeleerde bi de stedelijke regeeringen onder de
republiek der Vereenigde Nederlanden, (bij
Hooft) loontrekkend raadsheer — raadpensionáris, voorbeen de opperste staats
-dienarAlgmSten;arv
18O 5 tot 1806 de titel van den voorzitter
der Bataafsche republiek ; — pensioneeren (fr. pensionner) iemand —, hem een
jaargeld of eene jaarwedde geven, om dat
in ambtsrust te genieten.
Pensum, n., pi. pensa, lat. (eig. bet
toegewogene, van pendére, wegen) het toebedeelde, opgegevene, toegemetene, de taak,
opgave, het werk aan eenen leerling opgegeven.
Pent, een gewicht op de kust van Guinea 4 lood.
Pentachórd, n. gr. (van pénte, vijf)
een vijfsnarig speeltuig; -- pentadaktlos, m. een vijfvingerige; de vijfvinger
pentadaktylisch, adj. vijf--visch;—
vingerig; — pentáde, of gr. pentas, f.
vijf stuks bijeen genomen, b. v. een vijftal
jaren, een tijdsverloop van vijf jaren, een
l u s t r u m; — pentadekagoon, m. een
vijftienboek ; — pentadika, f. bet -tal
welks grondtal vijf is; -- penta--stel,
dr ichmon, n. eene oud-gr. munt van
vijfdrachmen, z. ald. — pentaédrum
of . pentaéder, n. Geom. een vijfvlak; --pentaédrisch, _adj. vijfvlakkig ; -- pentaglótte of pentápla, f. een boek, en inz.
de bijbel in vijf talen ; — pentagoon, m.
een vijfhoek ; -- pentagóniseh., adj.
vijfhoekig — pentagrámma, pentalpha, n. de drudenvoet, bet vijfb-oektee;

;

;

ken, ook alpen- of alfenvoet, alpenkruis ge
figuur, welke ontstaat,-hetn,orsp.d
wanneer alle zijden van een' regelmatigen
vijfhoek zoo ver verlengd worden, dat de
verlengde lijnen elkander raken ; voorts ook
de twee in elkander geschoven driehoeken,
als geheimzinnig zinnebeeld en tooverteeken
in de oudheid en in de middeleeuwen; —
pentagyniën, pl. Bot. eig. vijfwijvigen,
vijfstfjligen, planten met vijf stijltjes; —
pentakriniet, z. m e d u z a-p a 1 m; ----pentakrostïehon, n. (vgl. a k r o s t i
c h on) een vijfregelig naamdicht ; — pentalémma, n. eene vijfledige sluitrede; —
pentaméter, m. een vijfvoetig vers. inz.
in de elegische versmaat het daktylische vers,
dat met den hexameter afwisselt ; — pentamétriseh, adj. in vijfvoetige verzen;
— pentandria, n. pl. Bot. eig. vijfman
planten met 5 meeldraden-nige,vjfblm
(de 5de klasse in het stelsel van Linnaeus);
— pentangulum, n. gr.-lat., z. V. a.
pentagoon en penta Bramma, z.boven;
— pentangulair, adj. vijfhoekig; —
pentapetálisch, adj. gr. vijf bloembladeren hebbende ; — pentapharmákon,
n. een vijfvoudig geneesmiddel; — pentaphonium, n. een vijfstemmig muziek
pentaphyllisch, adj. vijfbla--stuk;—
derig; — pentapla, z. pentaglotte;
— pentapolis, f. bet gebied of district
van 5 steden. ; — pentaptérisch, adj.
vijfvleugelig; — pentaptóten, n. Gram.
een zelfstandig naamwoord met vijf naam
pentárch, m. een-valsbuigne;—
vijfman, een van vijf gezamentlijk regeerende
personen ; — pentarchaat, n de vijf
vijfmanschap, de regeering-herscapij,bt
van bet directoire in Frankrijk; inz. de oppermacht der vijf groote mogendheden van
Europa; — pentas, f, de vijf, het vijftal,
vijf stuks (vgl. boven pen t a d e); -- pentaspást, m. een katrol met vijf schijven
— pentaspermisch, adj. vijfzadig; —
pentastichon, n. een vijfregelig gedicht;
-- pentastylon, n. een gebouw met vijf
zuilenrijen ; — pentasyllabum, n. een
vijflettergrepig woord ; — pentateuehus,
m. (van téicchos, n. oorspr. gereedschap, toerusting, later ook : boek) de vijf boeken van
Mozes; — pentathlon, n., z. v. a. q u i nq u e r t iu. m, z. aid.; -- pentaura, f. een
steen, van welken men wil, dat bij andere
steenen aantrekt en de kracht der andere
edelsteenen in zich vereenigt -- pentekontáreh, m. een bevelhebber of aan
vijftig man ; — pentekoste,-voerdan
f. (van pentekostós, é, ón, de of het vijftigste) de 5Oste dag na paschen, pinksteren ;
— pentheméron, n. een tijd van vijf
dagen ; — pentheméris, f. (v. pénte,
vijf, en hemimerës, halfdeelig) Poet. een verslid, bestaande uit vijf halve voeten of derdeb al ven gebeelen voet; inz. de caesuur na
derdehalven voet of in den derden voet (van
den hexameter).
;

PENTE
Dente, f. fr. (spr. pant'; van pendre =
lat. pendre, hangen) een afdak ; de val,
het vallen van het water.
Pentekoste, penthemeron, enz.,
z. ond. pentachord.
Penthesiléa, f. gr. Myth. eene doch
koningin der A m a z o n e n-tervan1Vs
(z. ald.), die den Trojanen hare hulp bewees, totdat zij door Achilles werd gedood;
van daar: penthesiléën, f. pl. krijgshaftige, strijdlustige vrouwen.
Penultima, f. lat. (v. pene of paene,
bijna, schier, en ultimus, a. um, de of het
laatste) de voorlaatste lettergreep van een
woord (fr. pénultiéme); --, penintimus,
m. de voorlaatste, inz. in schoolklassen ; —
penL mora, nw.lat. (van umbra, schaduw)
of fr. penombre, f. (spr. —nonbr') de halfschaduw, die zich onmerkbaar in licht verliest.
Penurie, f. lat. (penurn) drukkend
gebrek.
Penus, m. lat. de mondvoorraad.
Peo, port. (eig. de voet) Kmt., z. v. a.
fusti (z. ald.).
Peóte of pette, f it. (peota, peotta,
v. ons boot) een klein vaartuig, inz. bij de
Venetianen, een overdekt bootje, gondel.
Pepánsis, f. of pepásmus, n. gr.
(van pepaínein, rijpen, pépón, rijp) Med. rijp
ziektestof, waardoor zij-wording,k e
voor de ontlasting rijp wordt; --- pepas
een middel, dat de koking der
-ticum,
ziektestof bevordert; — pepástiseh, adj.
rijpmakend; kokend, verterend.
Peperino, m. it. (van pepe lat.
piper, peper) pepersteen, eene graauwe vul
bergsoort, menigvuldig in de vlakte-kanische
van Rome voorkomende ; — Peperland,
n. naam, dien men aan de Oost placht te
geven ; — peperónis, pl. ingemaaakte
spaansche peper.
Pepiet, m. (sp. pepita) de kern ; -- pepieten,pl.goudkorrels, stukjes gedegen goud.
Pepin, z. pippin.
Pepinière, f. fr. (van pépin, de vruchtkern) de boomkweekerij ; oneig. eerre kweekschool, inz. die voor velddoctors te Berlijn
sedert 1796.
Péplos, m. gr., of peplum, n. lat.
een plooimantel, plooirijk staatsiekleed, een
grieksch wijd en fijn vrouwegewaad; ook
een sluijer, omhangsel.
Peppo, it. mansn., z. v. a. Joseph.
Pepsis, f. gr. (van pissein, péptein, koken, verteren) Med. de vertering, verkoking ;
— pepsine, f. een door W a s m a n n en
S c h w a n n uit het slijm van 't maagvlies
bereide stof, waarin de voedseldeelen volkomen opgelost worden ; — peptisch, adj.
verterend, de vertering bevorderend ; —
peptika, n. pl. verteringsmiddelen ; -peptoma, n. de door vertering omgezette
voedingstof.
1?epuziánen, z. M o n t a n i s t e n, ond.
mans.

Pequin, m. fr. (spr. pekes), pekin

--
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of peking, chineesche gestreepte zijdestof
(naar de gelijknamige stad in China.
per, lat. door, doorheen ; wegens, voor;
in samenst. ook z. v. a. uit-, ver-, enz.; it.
Kmt. voor, b. v. per centenaar, voor het
centenaar, ernz.
Pera, eene voorstad van Constantinopel,
het verblijf der meeste voorname christenen
en de zetel der gezanten.
per abusum, lat., z. a b u s u s; — per
accidens, z. a c c i d e n tie.
per acquit, z. ond. acquit.
Peráetie, z. ond. perageeren.
per adrésse, z. ond. adres.
pereequeeren, lat. (per-aequdre) ver
gelijk verdeelen ; — pereequá--efnl,
tie (spr. t=ts), f. de vereffening, gelijkma
schuldenlasten; — pereie--king,z.va
quãtor, m. een vereffenaar, scheidsman.
perageeren, lat. (per-agére, vgl. a ge eren) voleindigen, volbrengen ; ook behandelen, afhandelen ; — peráctis paragéndis, na
voleinding van dat gene.wat behoort te geschieden ; (lat. peractio) de afmaking, voleinding.
peragreeren, lat. (peragri re) doorwandelen, doorzwerver ; — peragrátie
(spr. t= ts), f. de doorwandeling, doorn verving;
Astros. de loop eener ster door den dierenriem,
tot zij weder op het zelfde punt weder keert.
Perálta, m. spaansche sec (z. aid.) uit
P e r a i t a in Navarre.
per alvurrc, z. ond. alvus; -- per ambages, z. ambages,

perambuleeren, lat. (per-arbuldre)
doorwandelen ; — perambulátie (spr.
t ts), f. nw.lat. de doorwandeling, bezichtigingsreis — perambulator, m., z. v.
a. hodometer.
per angdsta ad augüsta, z. ond. augustus;
— per anurn, z. a n u s.
per aspera ad astra, z. asper.
Peratici, m. pi. eene secte in Sicilië,
die aan negen personen der godheid geloofde.
per capita, z. ond. caput; — per cassa,
z. ond. c a s s a ; — per casurn obltquuin, z.
ond. casus; — per cent, z. v. a. pro
cent, z. ond. cent.
perceel, z. pa r e e i l a.
Percepteur, perceptibel, perceptie, enz., z. ond. p e r c i p i ë e r e n.
per clzartam, z. ond. c h a r t e.
Perche, 1) fr. (spr. persj'; van 't lat.
pertica, z. ald.), eng. perch of pearch
(spr. pertsj'), eene roede, stang, inz. meetroede,
van daar eene lengtemaat van 18 tot 22 voet.
Perche, 1) f. (spr. persj') fransch linnen,
naar de gelijknamige provincie benoemd; —
percheron–paarden, n. pl. eene soort
van paarden, oorspr. uit de provincie Perche.
percipiëeren, lat. (percipere, v. capere, nemen, vatten) ontvangen, beuren, in;

nen ; vatten, waarnemen, gevoelen, begrijpen,

doorzien, doorgronden, verstaan ; — percipiént, m. (percipiens) een ontvanger; —
perceptibel, adj. nw.lat. bemerkbaar,
waarneembaar, zichtbaar, voelbaar, enz.; —
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perceptibiliteit, f. de waarneembaarheid, bemerkbaarheid, enz.; -- percéptie

Perdoen, z. p a r d o e n e n.
Perdon, ni. eene munt in O.Indië, op

(spr. t ts), f. lat. (perceptio) Jur. de ontvangst, inzameling, heffing of inning der inkomsten of belastingen, gelden, vruchten ;
Philos. waarneming, voorstelling met bewustzijn; — perceptief, adj. nw.lat. ontvangend, waarnemend, vernemend; — perceptiviteit, f. het waarnemingsvermogen;
-- percepteur, in. fr. de ontvanger der
belastingen, tollen, accijnsen.
Percolãtie f. lat. (percolatto, van percoldre, doorzijgen) de doorzijging, loutering.
per condótta, z. ond. c o n d o t t a; — per
consénsum, Z. ond. consensus; — p, consequentiám, z. ond. con s e q u e e r e n.
per contante, z. ond. c o n t o.
perconteeren, lat. (percontári of percunctdri) uitvorschen, navragen, onderzoeken ; — percontatie of percunetátie
(spr. tie= tsie), f. (percontatio) de uitvorsching,
navorsching, het onderzoek, de navraag.
per conto, z. ond. conto.
per couvert, liever par couvert, fr., z. ond.
couvert.
percurreeren, lat. (percurrére) doorloopen, luchtig dooz n: — percursie,
1. (lat. percursio) het doorloopen ; het viuchtig doorzien of overdenken.
percuteeren, lat. (percutére, v. per
en quatére, schudden, stooten) schokken,
stooten ; — perctssie, f. (lat. percussto)
de stoot, slag, schok, het aanstooten of
botsen van twee ligchamen ; Med. het aan
hete ligchaam des lijders, om uit-klopen
den daaruit geboren klank over de gesteld
organen, b. v. der borst, des on--heidr
derlijfs, enz. te oordeelen ; — percuSsiegeweer, n. slag- of stootgeweer, waarvan
de lading ontstoken wordt door den slag van
een' hamervormigen haan op een buisje of
slaghoedje, dat knalpoeder bevat ; — percussie—machine, f. eene stoommachine,
een werktuig tot het nemen van proeven
over de snelheid van bewogen ligchamen na
den stoot, enz. — percussie -slot, n.
slagslot, hamerslot.
perdáble, adj. fr., perdabel (v. perdre, verliezen, v. 't lat. perdëre) verliesbaar;
-- perdant, nl. (spr. —dan) de verliezer ; — perdu, adj. verloren.
per datfvummz, z. d a t i e f ond. datum.
per deliquium of afgek. p. d., z. ond.
de1iqueseeeren.
perdéndo et perdéndosi (spr s—z), it. Muz.
zich verliezend, verdwijnend, allengs afnemend.
Perdicieten, in. pl. nw.lat. (v. 't lat.
perdix, patrijs) patrijssteenen, steenen met
patrijsveerachtige figuren, eene speling der
natuur.
per Dio, it. bij God!
per diréctum, z. ond. d i r i g e eren.
pérdita, f. it., z. v. a. fr. perte, z. aid.
Perdítie (spr. t=ts), f. lat. (perditio, van
perd)re, verderven) de eeuwige verdoemenis,
de eeuwige dood.

de kust van Coromandel, omtrent
1 guld.
70 cent.
Perdreau, n. fr. (spr. perdró, van perdrix, patrijs, en dit van 't lat. perd'ix) een
jonge patrijs ; — pl. perdreaux, Mil.
hagelgranaten, die in menigte, even als een
zwerm patrijzen, uit eenen mortier geworpen worden ; — perdrigón, m. fr. (van
perdrix, patrijs, wegens de kleur, welke
naar die van den patrfjzenhals zweemt)
verscheidene zeer smakelijke pruimesoor ten,
wit, blaauw, rood of zwart.
perdu, z. ond. p e r d a b l e.
Perduellïe, f. lat. (perduellio) het hoog
staatsverraderij ; ook het dooden-verad,
of de moord eens medeburgers; -- per—
duellis, ni. een staatsvijand (rebel), oproermaker, muiter.
perdureeren, lat. (per-d-uriire) vol harden, uithouden ; -- perdurã bel, adj.
nw.lat. voortdurend, volhardend, altijddurend,
duurzaam ; -- perdurabiliteit, f. de
volhouding, volharding.
peréat ! lat. (van perire, omkomen) hij of
het kome om, ga verloren, sterve! weg met
hem ! naar de galg ! --- het peréat, als
subst. in de studententaal het tegengest. van
het vivat,b. v. iemand een pereat brengen, d. i. hem zijnen ondergang toewen schen, hem naar de galg wenschen.
Peregourdine, z. p e r i g o u r d i n e.

--

,

;

--

Peregrinus, m. lat. (van perégre, over
land, v. per en ager, akker, veld, land) een
vreemdeling, ook een mansnaam ; — Peregrina, vr.naam : de vreemdelinge . —
péregrineeren ( lat. peregrindri) , in
vreemde oorden leven, zwerven, rondreizen, ter bedevaart gaan ; --- peregrinátie (spr. t—ts), f. de omzwerving, het
oponthoud in een vreemd land ; — peregrinoraan, n. lat.-gr. een liefhebber van
het omdolen, een overdreven reiszuchtige;
— peregrinomanie, f. de zwerf- of
reiszucht.
Perélle, f. Min Bene graauwe kalkachtige aarde uit Auvergne in Frankrijk.
Perémptie(spr. t—ts), f. lat. (pereinptio,
v. perimére, vernietigen)eig. vernietiging, dooding; Jur. het vervallen, de verjaring, het
ongeldig worden van eenen eisch ; het eind
peremptóriseh of door--beschid;—
gaans peremtóriseh, adj. (lat. peremtor)us, um, en als adverb. peremntorfe) eenen
strijd opheffend, vernietigend, beslissend ; onverwijld, zonder verder uitstel, eens voor

altijd ; — pererntoria citatt o, z. c i t a t i e;
--- pereintoria exceptio, z. exceptie, ond.
e x c i p i ë e r e n; -- ternninus peremnptorius,
m., z. termijn.
perendtnus dies, m. lat. (van perendie,
overmorgen) de derde dag van heden af,
overmorgen.
perenneeren, lat. (perennure, van perénnis, e, het jaar door durend, van annus,
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jaar) doorduren , uitduren, oveiwinteren
perenneerende planten, planten, die
het geheele jaar voortduren, overblijvende
gewassen ; - perenniteit, f. (lat. perenntas) de voortduring, overbljving, over wintering.
Perenticïda, m. lat. (v. peru, zak, en
caedre , nederhouwen , snijden) de beurssnijder.
Pererrãtie t. nw.lat. (van 't lat. pererrPre, doorzwerven) bet doorz werven, omzwerven, rondreizen.
Perethrion, n gr. (van perdn, doordringen, doorboren) Med. eene boor, inz.
scheedelboor, vgl. trepaan.
Perétte, t. fr. (van 't it. peru, de peer)
de peercitroen, eene soort van kleine bleekgele, zoete, peervormige citroenen.
per expréssuin, z. ond. exprimeeren
per fas et nefas, z. fas.

perfect, perfectibel, perfectie,
enz., z. ond. perficideren.
perfer et ob(lPra, lat. verdraag en lijd;
- perferéntie (spr. t=ts), f. (later lat.
perferenta) het verdragen, het lijden.
perfic-iëeren, lat. (perficre) tot stand
brengen, voleinden ; •- perféct, adj. (lat.
perféctus, a, urn) volkomen, volmaakt, voltoold, voleindigd, klaar; perféctum,
n. Gram. de tijdvorm der voleindigcle hatide
hug in den tegenwoordigen tijd, de voleindigde tegenwoordigheid, vol maakt verleden
tijd, Ii, v. Ik heb gelezen, enz ; - perfectIbel, adj. nw.lat. voor volmaking vatbaar, volmaakbaar ; - perfectibiliteit,
1. de volmaakbaarheid ; . perfectibilIsmu.s, m. de leer van eene voortgaande
volmaking des menschelijken geslachts, het
geloof aaii den vooruitgang der rnenschenwereld ; --. perfectibilIsten, m. p1.
aanhangers van die leer; - perféctie
(spr. t=ts), t. lat. (perfectTh) de voleinding,
volkomenheid, volrnaaktheid, voortreffelijkheld ; -- perfectioneeren (spy. tts),
nw.lat. (fr. perfectionner) volkomener maken, volmaken, voltooijen, de laatste hand
aan iets leggen ; - perfectioneering,
f. de volmaking, verbetering; --- perfectionist, ni. die zich voor volkomen houdt,
een puritein ; - perftto modo, it. Muz.
in volkomene tijdmaat.
perfIde, fr. (spr. perfidd'; van 't lat.
perfdus, a, urn) trouweloos, ontrouw, vaisch,
arglistig, verraderlijk ; - perfidle, i. (lat.
per/id (t ) of perfiditeit, f. nw.lat. trouweloosheid, ontrouw, trouwbreuk, verraad.
perforeeren, lat. (perforffre) doorboren ; - perforãtie (sPr. t=ts), f. nw.lat
de doorboring; - perfortief of perforatorium, n , eene been- of scheedelboor, bersenboor ; - perforatief–trepaan, in. eene boor, waarmede men een
been eenvoudig doorboorl, zonder er een
rond stuk uit te boren.
perfrIctie (spr. tts), f. lat. (perfrictgo, van perfrijescre, koud worden) de koud-
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wording, verstij ving ; --- perfrigerum,
n. nw.lat. een hooge graad van koudegevoel
in koortsziekteu.
Perfûnctie (spr. tcts), f. lat. (perfuncto, V. perfungi, verrichten, beheren) het
beheer, de verrichting ; - perfunctorisch, ad). (lat. perfunctorus, a, urn, en
als ads'. perfunctorte) oppe rvlakkig afgemaakt,
nalatig, ter loops.
Perfüzie, f. lat. (perfuso, v. per/und/re, begieten) de begieting, overgieting.
Pergamént of perkamént, n. (gr.
pergamPn, lat. perpainna, sell. charta, cl. i.
papier van de stad P e r gb m u s in Azië,
alwaar het in de oudheid inzonderheid werd
vervaardigd) seti rijileder, geloold, met kalk
gebeten en op eene eigenaardige wijze toebereid ezels-, schape- of kalfsleder, enz.,
inz. om op te schrijven.
perge, lat. ga voort ! verder ! - pergeeren (lat. perpre 1 voorigaan, voortvaren, inz. in 't spreken, enz.
per genttvum, z. g e n 1 t i v as.
Pergola, i it. (v. 't lat. pergclla, latwerk voor w ij nstokken) loofpriëel, wij ngaardpricel ; een niet loof overdekte booggang in
tuinen ; een pritelvormige aanbouw bij een
huis ; - pergolóto, u. Arch. bindwerk,
traliewerl.
Pergoleze, 1. de pareldruif, eene bijzondere soort van druiven, zoo genoemd naar
het vlek Pergola,in het hertogdom Urbino.
per governo, z. ond. gouverneeren,
per gradus , lat. langs trappen, trapsgewijs,
allengs; —per grato govérno, z ond. gou
verneeren.
per habgtuin inf'iZsum, z. ond. h a Ii i t u s.
perhorresceeren, lat. (perhorrescre)
eig. voor iets sidderen, ontstellcn, ijzen
Jur. verwerpen , voor partijdig verklaren
(eenen rechter of getuige); - perhorrescéntie (spr t=ts) f. nw.lat. Jur. vrees
voor de partijdigheid eens rechters, enz. en
gerechtelijke verwerping van den zelve ; perhorrescén tie-eed, in.de verzekering onder eede, dat men eenen rechter of
getuige niet voor onpartijdig kan houden.
Pen, m. en f., p1. pens, perz. (van
pert, bevleugeld, van per, viengol) Myth.
zachtzinnige, liefeljke, naar feeën of elfen
gelijkende wezens, the beschermen gelen der
mensehen zijn.
pen, gr. voorzetsel : om, rond, over, wegens, enz.; in samenstellingen beteekent het
mr omgeving, uitbreiding, ook voleinding
van eenen cirkelloop, z. v. a. om, rondom,
omheen ; verder een overschrijden, overtreffen, eene opklimming of versterking, z. v. a.
over, zeer.
Periteresis, f. gr. (van peri-airPtn, in
de rondte wegnemen) Med. afsnijding van
verzweringen, afneming van eenig lid.
Perialgie, t. gr. (van akjos, n. smart)
Med. eene zeer hevige , algemeene pijn;
periólgisch, adj. daaraan lijdend of daaruit vortspruitend.
—
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Periámma, n. gr. (van peri-áptein,
ombinden), z. V. a. amulet (z. aid.)
Perianthium, n. gr. (vgl. a m b os)
het bloemhulsel, de bioemscheede, het bloembekleedsel.
Periautologie, f. gr. (van autos, zelf,
en légein, spreken) zelflof, eigenlof, groot
snoeverij ; — periau–-sprekij,ogch
toloog, in. een pogeher, praalhans, snoever; blaaskaak.
Peribléma, n. gr. (v. peri-bállein, omwerpen ; vgl. p e r i b o l e) de omslag, het
omhangsel, hulsel, de omhulling; de band
van een boek.
Periblépsis, f. gr. (van blépein, zien)
het omzien ; Med. het angstig, verwilderd
heed en weder zien der krankzinnigen.
Peribole, f. gr. (van peri-bállein), omwerpen, omleggen) de omvang, omtrek; Log.
de tooi, waarmede men eene gedachte omkleedt ; een omweg, eene wijdloopige beschrijving; Med. z. v. a. p e r i k a r d i o n;
— peribolus, m. de omvang, inslutting,
eene met boomen of wijnstokken bezette,
afgeslotene plaats rondom eenen tempel der
Ouden.
Peribrósis, f. gr. (v. bibróskein, vreten , knagen) eig. het rondknagen ; Med. eene
klierachtige, kwaadsappige ontsteking of
verzwering der oogleden of ooghoeken, ooglidschurft.
Pericardium, z. perikardion -pericarpium, z. p e r i k a r p ion.
Pericharie, f. gr. (van chaírein, zich
verheugen) verrukking, groote, levendige
vreugde. ,
Perieholïe, f. gr. (v. chólos of cholé,
gal) Med. overmaat van gal ; -- perieholus, m. een galzuchtige.
Perichondrium, n. gr. (v. chóndros,
kraakbeen) het kraakbeenvlies ; — periehon.dritis, f. de kraakbeenvliesontsteking.
Periehorésis, f. gr. het bestaan van
de drie personen der godheid in elkander.
pericliteeren, z. ond. periculum.
Pericranium, z. p e r i k r a n i o n.
periculum, n., pl. pericula, lat. de proef
proef; bet gevaar, p e r ij k e l ; —-nemig,
pericflum in mora, lat. gevaar bij verwijl,
vertraging ' met gevaar verbonden, dringend
gevaar bij talmen of toeven; — periculeus, adj. (lat. periculdsus, a, um) gevaarlijk, hagchelijk; -- periculoziteit, f.
de gevaarlijkheid; -- pericliteeren (lat.
periclitári) gevaar loopen, in gevaar zijn;
wagen, beproeven ; -- perielitant, adj.
(periclitans) wagend, gevaar loopend ; -perielitátie (spr. tie tsie), f. (lat. periclitatco) bet in- gevaar-stellen, het waag
-stuk,de
proefneming.
Peridesmium, n. gr. (van desmos,
band) Anat. bet celweefsel, dat de banden
omgeeft ; — peridesmitis, f. ontsteking
van bet celweefsel der banden.
Peridót, ire . fr., z. v. a. e h r y s o l i t h.
;

Peridrómis, f. of peridromos, nn.
gr. (v. dróinos, loop, v. tréchein, loopen) eig.
de omloop, omweg; een zuilengang, gang
tusschen zuilen en muur.
Periëgésis, f. gr. (v. perí-egéïsthai,
omvoeren) het rondleiden en aanwijzen van
merkwaardigheden; de plaats- en landbeschr ijving -- periëgeet, m. (gr. periégités) een rondleider, aanwijzer en verklaarder van het merkwaardige ; steden- en
landenbeschrijver.
Periërgie, f. gr. (van peri- ereos, overvlijtig, overdreven zorgvuldig) overmatige
zorgvuldigheid, kleingeestigheid en angstvalligheid, inz. de al te gekunstelde, gezochte schrijftrant.
Perigaeum, n. gr. (peri-gaion; vgl.
g w a) de aardnabijheid, bet standpunt eener
planeet, in het welk zij de aarde het meest
nabij komt, het tegengest. van a p o g ae u m.
Periglóttis, f. gr. (vgl. g l o s s e) de
Longhuid.
Perigonium, n. gr. (v. gong, het telende, de teling) de binnenste bloemkroon,
het bloesemhulsel; — perigonaliën,
pl. de bladeren, die de binnenste bloem kroon vormen.
Perigórd (spr. —gór) of perigueux
(spr. —geu), m. fr. zwartsteen, bruinsteen erts, naar eene fransche provincie van gelijkeii naam benoemd ; -- perigourdíne
of peregourdine, f. een fransche dans
in den vorm van den minuet, doch met
franschen pas.
Perigyniën , p1. (van 't gr. gyné ,
vrouw, d. i. stampertje) planten, welker
bloesemgeslachtsdeelen op den kelk zitten.
Perihelium, n. gr. (van hélios, zon)
de zonsnabijheid der planeten, het tegengest.
van aphelium.
Perijkel, n. (lat. periculum) gevaar,
z. periculum.
Perikardion of pericardium, ni.
gr. (van kardia, hart) het hartzakje; — perikárdiseh, adj. tot het hartzakje behoorende, daarop betrekking hebbende ; — perikarditis, f. ontsteking van het hartzakje.
Perikarpion of pericarpium, n.
gr. (van karpos, vrucht) het zaadhuisje,
zaadhulsel, de zaaddoos bij de planten ; Med.
(van ka7pós, de handwortel) een huidmiddel, dat om den handwortel gelegd wordt;
— perikárpiseh, adj. het vrucbthulsel
betreffende.
Periklásis, f. gr (van peri-kláein, ombreken) Med. eene breuk, inz. beenbreuk.
Perikiine, f. gr. (van peri-klinés, zich
rondom neigend, afhellend, met opzicht tot
de ligging van de eindvlakken der prisma's)
kiezelspaath, eene soort van veldspaath.
Perikochlion, n. gr. (van kochlias,
slak, schroef) de moerschroef.
Perikópe, f. gr. (van perikóptein, rondom besnijden, afsnijden) eene afdeeling, inz.
eene afdeeling uit de evangeliën en brieven
;
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der apostelen, die bestemd is om op zon
feestdagen voorgelezen en verklaard te-en
-worden.
Perikranion of pericranium, ii.
gr. (vgl. k r a n i o n) het scheedelvlies, het
beenvlies van het bekkeneel.
perimadárisch, adj. gr. (van inadarós, kaal) Med. buidbedervend, huidinvretend.
perimeeren, lat. (per-i
rn re) vernietigen, vernielen, dooden, ombrengen.
Perimeter, ni. gr. (pen-metros) de omvang, omtrek ; — perimétrisch, adj.
omtrekmetend, in den omvang.
per impdcco, z. impacco.

Perimysium, n. gr. (van na)js, muis,
spier) Anat. het spiervlies.
Perinteum of perineum, ii. gr.
(perinaion of perineon) Anat. de bilnaad, de
verbinding tusschen het schaamdeel en den
aars ; -- perini;eocéle, f. eene bilnaadsbreuk.
per indirectum, lat., z. indirect ;
per inductiónem, z. ond. i n d u c e e r e n ;
per inspi-ratiönem, z. ond. inspireereii;
. — per intervalla, z. interval.
Perinyktides, pl. gr. Med., z. v. a.
epinyktides (z. aid.).
PeriOcha, f. gr. (perioché, van periéchein, omvatten) de omvang, omgeving ; het
kort begrip, de saamgedrongen, verkorte,
zakelijke inhoud, b. v. ven een boek ; ook
een op zich zelve staand gedeelte, een stuk
uit een geschrift, dat een geheel uitmaakt.
Periode, f. gr. (per-iódos, van hodós, f.
de weg; lat. periód-us, eig. omweg, omgang,
omloop) Astron. de cirkelloop, regelmatige
omloop eener planeet; Chronol. eene reeks
van jaren, na welker verloop de zelfde gebeurtenis of het zelfde tijdteeken terug
keert, z. cyclus; Med. de maandelijksche
zuivering van huwbare meisjes en van vrouwen ; list. een tijdkring, tijdperk, tijdvak;
Log. een volzin, een uit onderscheidene zin
enkele voorstellen bestaande uit -delnof
een logisch zamenhangende zin-druking,
van onderscheidene leden ; — periodeut,
m., pl. periodeuten, rondtrekkers, om zwervers; rondreizende artsen, enz.; in de
middeleeuwen ook rondtrekkende helpers der
bisschoppen ; geestelijke rondreizende inspecteurs; -- periodeutisch, adj. rondtrekkend , omloopend ; kwakzalverachtig ; — periodiciteit, f. nw.lat. de omloop, de terugkeer in bepaalde tijdruimten ; de kring
natuur — periodiek, periO--lopder
disch, adj. (gr. periodikós, é, ón) omloopend, kringvormig, cirkelvormig, op zekere
tijden regelmatig wederkerend ; wisselend,
afwisselend, voorbijgaand; p e r i o d i e k e
s c h ritten , tijdschriften (maandwerken ,
weekbladen, j o u r n a l e n, enz.); periodiek e ziekten, geregeld wederkerende, afwisselende ziekten; periodieke winden,
tijdwinden, wisselwinden, op gezette tijden
waaijende winden ; periodieke maand,
de tijdsomloop der maan van liet lentepunt
;
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af gerekend tot aan het zelfde punt terug
(vgl. siderische maand); periódisch
schrijven, in welafgeronde volzinnen en
daardoor welluidend schrijven ; — periodlst, in. (fr. périodiste) een tijdschriftschrijver — periodizeeren, in perioden ver
perioden vaststellen ; — perio--deln,
dologïe, f. de leer van de welafgeronde,
goed gebouwde, geregeld samenhangende
volzinnen, leer des redebouws ; -- periodológiseh, adj. redebouwkunstig.
Periodynïe, f. gr. (van odyné, smart,
pijn) Med. eene hevige pijn door het geheele ligchaatn, z. v. a. p e r i a i g Ie.
Periceci, in. pl. gr. (peri-oikoi, van bfkos,
woning) omwoners , naburen; Geogr. de
rondomwoners, omwoners, zulke aardbewoners, die den zelfden parallel of de zelfde
breedte hebben, doch twaalf uren in tijd
verschillen, d. i. een' tegengestelden meridiaan hekben.
Periópe, f. gr. (van tips, gezicht) het
rondomgezicht; een sterretoren; — perioptrika, f. de omstralingsleer, de leer van
de buiging der lichtstralen aan de opper
perióptriseh,-vlaktedrigchmn;
adj. tot die leer betrekkelijk.
Perioraina, n. gr. (van periordn, rond
zien) een rondomgezicht, eene bewege--om
lijke schilderij, die den ganschen omtrek
rondom een punt te zien geeft ; vgl. p an orama.
Periorbita, f. gr.-lat. (vgl. o r b i t a)
Anat. het beenvlies, dat de oogholten bekleedt.
Periosteum, n. gr. (van ostéon, been)
het beenvlies; — periostitis, f. de ontsteking van het beenvlies; — periostosis, f. een beengezwel, dat zich rondom
het been uitstrekt.
Peripatos, m. gr. (van peri-patPin,
rondom gaan) de wandeling en de daartoe
bestemde plaats —• peripatéma, n. of
peripatësis , f. de omwandeling, het
rondom gaan, wandelen ; een ernstig onderhoud — peripate tieus, m., pl. pe—
ripatetiCi, aanhangers der leer van Aristoteles, die op eene wandelplaats, bet Lvkeion
(Lyceum) bij Athenen, gewoon was onderwijs te geven (vgl. lyceum); oneig. wandelaars, liefhebbers van wandelen, menschen,
die gaarne wandelen en het lang kunnen
uithouden ; — peripatètisch, adj. tot
de leer en de school van Aristoteles behoorende, al wandelend onderwijzende ; — perpatetísmus, n. de leer der peripatetïci.
Peripetasma, u. gr. (v. petannynai,
uitbreiden) de omhulling, het in de rondte
uitgebreide, een tapijt, voorhangsel.
Peripetie, f. gr. (peripéteia, van peripiptein, omvallen, omslaan) de plotselinge
ommekeer der fortuin, de onverwachte ver
oplossing van den knoop iu-anderig,
tooneelspelen, de uitslag.
Periphacitis of periphakitis, f.
;

;

;
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gr. (v. phak , lins) Med. ontsteking van het
linsbeursje des oogs.
Peripherie, f. gr. (periphéreia , van
peri-phérein, ronddragen, periphdresthai, zich
rondbewegen) de omtrek, cirkelomtrek; omvang, het gebied, district ; — periphérisch, adj. omloopend, aan den omtrek
aanwezig.
Periphrasis of p eriphráze, f. gr.,

z. v. a. paraphrasis; -- periphrástisch, z. V. a. paraphrastisch.
Periphríxis, f. gr. (van phríssein,
huiveren, koud zijn) Med. de huivering van
koude, bibbering.
Peripleróma, n. gr. (vgl. p1 e r om a)
de aanvulling, vergoeding.
Peripléce, f. gr. (1)eriplokP, van peripleke'in, omwikkelen) het omwikkelen ; Log.
de kunstmatige omhulling of inkleeding van
dingen, die neen niet ronduit of platweg
mag zeggen.
Períploes, m. gr. (van plóos, ploes, de
scheepvaart) de omvaart; kustbeschrijving.
Peripneurnonie, f. gr. (vgl, p n e u m o n i e) de longontsteking; -- peripneumóniseh , adj. tot de longontsteking beboorende, of daaraan lijdende.
peripolygonisch, adj. gr. (vgl. p0.
I y g o o n) veelkantig, veelhoekig, veelvlakkig.
Peripsëra, n. gr. (v. peripsin, afwisschen) eig. afgewischte onreinheid - een slecht,
ondeugend mensch; een zoenoffer.
Peripsyxis, f. gr. (van psyxis, ver koeling) volledige afkoeling of verhouding;

Med. eene algemeene huivering, het zoogenaamde kippevel.
1'eripteros, m. gr. (eig. rondom bevleugeid, van pterón, vleugel, vlerk, vgl.
d i p t e r o s) een gebouw , dat rondom
door zuilengangen is omgeven ; — peri
een uitwendige zuilengang.-pteriumn.
PeriptÓsis, f. gr. (van peri ^iptein, omvallen, omslaan) Med. de beslissende wending ; het omslaan eener ziekte.
Peripy®ma, n. gr. (van pon etter)
11led. de omettering, de verweeking of het
ontstaan van etter rondom eenig deel.
Perirrhantérion, n. gr. (v. penirrhainein, besprongen) een sprengvat of een ger eedschap tot besprenging, een wijwatervat;
wijkwast.
Perirrhexis, f. gr. ( vgl. r h e x i s)
Med. de afscheuring, afbreking, b. v. van een
,

been.
Perirnccea, f. gr. (perrirlloia, van peri-rrh7.n, rondom omvlieten) Med. de afscheiding van vochten over den geheelen
omvang des ligcbaams, waardoor het van
de overtollige vochten wordt bevrijd.
Péris, f. gr. (v. pPra, zak, tascll) Anat.
de moederscheede.
Periscii, m. pl. gr. (perí-skioí, van sMá,
de schaduw) Geogr. omschaduwigen, dicht
bij den pool wonende menschen, voor wie
de zon vele dagen of maanden lang in bet
geheal niet ondergaat, zoodat hunne scha-

du w in 2 4 uren naar alle zijden om hen
heen loopt.

Periseythísmus, m of periscythisis, f. gr. (periskythismós) het villen,
zoo als het bij de Scythen in gebruik was,
het afstroopen der huid van het bekkeneel
(scalpeeren, z. aid.).

periskópisch, adj. gr. ( van j eriskopéfn, rondom zien) rondomziende, omzichtig; — periskopische glazen,
rondomschouwingsglazen, gewelfde kijkglazen (door W o 11 a s t o n uitgevonden), waarmede men rondom zich kan zien.
Perispermium, n. gr. (van s1)érma,
het zaad) z. v. a. p e r i k a r p i o n.
Perisphyrion , n. gr. (v. sphyrón,
knokkel) een band of ring om den knokkel,
een voetring als sieraad.
perissábel , adj. fr. (ppér'issable; spr. peris — ; van périr, omkomen) vergankelijk, broos.

Perissologie, f. gr. (van perissós,é,
ón, overmatig, en légein, spreken) de woordenkraam, overvloed in woorden of in rede,
de w(jdloopigheid ; --- m., z.
perittoma.

peristaltisch, ad). gr. (van peristéllein, omgeven, omvatten) Med. wormvormig,
zie motes peristaltieus.

peristátisch, adj. gr. (van peristasis,
de omstandigheid) omstandig, uitvoerig.
Peristerion, n. gr. (verklw. v. pperi,sterá, f. duif) weleer eene boven 't altaar
zwevende kunstmatige duif ter bewaring van
de gewijde hostiën.
peristigménisch , adj. gr. tusschen
punten staande; — peristigmenisehe
dipla, een kritisch teeken tusschen twee
punten staande, bij verschillende leeswijzen
of verworpene verzen (j of ().
PeristOle, f. gr. (vgl. peristaltisch)
Med. de wormsgewijze, kronkelende beweging der darmen.
Peristóma of peristomium, n. gr.
(van stoma, de mond) Med. de mondrand,
monding, mond.
Peristróma, n. gr., z. V. a . p e r i p e-

tasma.
Peristrophe, f. gr. (vgl. s t r o p k e)
dc omkering; Log. de omkering van liet
bewijs der tegenpartij tot haar eigen nadeel.
Peristyle of peristylium, n. gr.
(perist)jlon, van stylos, zuil) Arch. een zuilengang, eerie open plaats, rondom met zuilen omgeven.

Perisyllogísmus, -m. gr. (vgl. 's y 11 o g i s m u s) Log. eene sluitrede, welker
eerste voorstel liet besluit van eene onmiddellijk voorafgaande sluitrede is.
Perisystóle, f. gr. (vgl. s y s t o 1 e)
Med. de stilstand des harten, de tijd, die
tusschen twee polsslagen, tusschen de ver
slagaderen plaats-wijdngevrau
heeft, de polspauze, inz. bij stervenden opmerkelijk.
perUUe. z. peritus.

PEI{lTOiEUM Peritoneum,

n. gr. (peritOnulon, cig.

het daarover gepannene, van jeri.teinein)
Med. het iaiikvlies, tlaimvlies, dat al de
deelen, tot de chijibereiding behoorende, omvat; - peritonaaa1, nw.lat., of p0ritoniseh, adj. tot het buikvlies behoorende ; -. peritonleItis of peritonitis, f. de buikvliesontsteking; ---- p0ritonaorrhéxis, f. de seheui'ing van
bet buikviles.
Perittôma, n. gr. (van perittOs perissös, F On, overvloedig) het o\'ergeblevene, overschot ; Med. het overblijfsel van
spijs en drank na de spijsverteiing, dickstof en pis; overblijfsel van ziekten.
ertus, a, urn, adj. lat. ervaren ; pertus
artis, een kunstkenner, in de kunst bedrevene, zaakkundige ; peritus juris, een rechtskundige ; - perite, adv. met doorzidht, met
bedrevene hand.
Perizôma, ii. gr. (van peri-dzönnnai,
omgorden) eig. gordel, schort ; Med. een
bieukband aan navelbreuken, navelbreukband ; ook het middelschot, middelrif ; -perizôzis, f. de omgording, onibinding.
Porjurum, n. lat., een meineed,
valsche eed ; ---- pwita erjuri, f. do straf
des meineeds ; - perjuriëus, adj. mcmeedig ; - perjureoren (lat. perjurdre),
valsch zweren, eenen meineed doen ; zijnen
eed breken ; - porjurãtio (spr. I =ts) 1.
nw.lat., het valsch zweren, de meineed ;
perjürus, m. een ineineedige.
Pork, z. parc.
Perkaal, m. (fr. percale, v. ' t, perz. pargâlali, grove stof) oostind. katoen, eene dichtgeweven booinwollen stof.
Perkan, z. b e r k a ii.
PerkinIsmus, n. cone bijzondere geneeswijze, door Perkins (gest. 1799) in
JN. Amerika uitgevonden, bestaande in het
bestrijken der ziekelijke deden met twee
naalden van verschillende metalen.
Perkins–kanon, bet door Perkins
vóór eenige jaren uitgevonden stooinkanon;
- Perkins–machine, de stoommachine van onbepaalde drukking.
Perkowitz, m. een russisch schippond,
= 30 poeds.
Perla, f. mid.lat. (ook per1a) de parel;
Med. eene melkwitte, parelacbtige vlek op
bet hoornvlies ; - perliet, m. parelsteen;
- perlure, f. fr. de parelachtige knobbeltjes op 't hertsgewei.
per litt)ras, lat. , z. ond. littra.
perlustreeren, lat. ( perlustrbre) doorloopen, doorwandelen ; doorzien, naauwkeurig doorloopen en bezichtigen ; - per1ustrtie (spr. tie=ts'ie) f. nw.lat., de
doorzage, monstering.
perluzôrisch, lat. (perlusorus, a, urn,
van ludre, spelen) schertsend, spelend ; in
schijn, begoocbelend.
per majöra, lat., z. ond. major
per rnandatarum, z. ond. mandamus.
permaneeren, lat. (permanre) voort2
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duren, %erblijven - permanent, adj.
(perminens) , voortdurend, bestendig, blijvend,
onveranclerlij k, onafgebroken ; het tegengest.
van mnterimistisch; — permafléntie (spr. tts) 1. nw.lat., de voortduring,
bestendigheid, vooitdurendheid ; le stilstand,
bet aanblijven, b. v. eener wetgevende of
uitvoerende vergadering; - a permanence,
fr. (spr. --ndhs') op den duur, bij voortduring.
Perme, iii. turk. (peremeh, van t gr.
pérdrna, plaats ter overzetting, overvaart,
waarvan ook ons praam) een klein vaartuig ter overvaart naar Azie, naar eene
gondel gelijkende.
permeãbel, adj. lat. (permeablis, e,
van permedre, doorheen gaan) doordringbaar
(p e n e t r a b e 1) ; - permeabiliteit, f.
nw.lat., de doordringbaarheid ; - permeatie (spr. tts) 1. het wederkerig
doordringen van twee ligchamen.
per me, lat., mijnentwege ; - per me
licet, z. licet.
per mese, z. mese; - per mille, per
duizend, van de duizend.
PerrnessIden, r. p1. nimfen ook muzen of zaL.gOdiflflen, naar den P e ren es5 u s, eene beek in Brnotië, waar men mede
bare woonplaats onderstelde.
ver mio, z. mia conto.
permisceeren, lat. (per-ndsc)re) vel',
mengen, verwarren ; - permiselbel,
adj. nw.lat., vernieugliaai ; - permixtie,
f. (lat. permixtto) de vermenging.
permitteeren, lat. (permittWre) veroorloven, vergunnen, toestaan, toelaten, bewilligen ; - gepe rio itteerd, adj. veroor
loofd ; - permIssie, f. (lat. permisso,
fr. permission, spr. --mi -sjóui) de vergunning,
het verlof, de toelating, bewilliging ; avec permission, fr., met verlof, met vergunning ; - periníssu superiörum, lat., met
verlof of vergunning der oppersten, oversten,
der regeering, enz.; -- permis, m. fr.
(spr. -----mi, lat. permissus, verlof) een verlofbriefje, vrijbriefje, geleibriefje ; - permis
de séjour, ii (spr. Per in i d'sezjoer) de verblijfkaart ; - permis–geld, wisselgeld,
acne (gefingeerde) rekenmunt, in welke te
Antwerpen, Brussel, Gent, enz. wissels wor
den getrokken ; - permissie–tonnen,
het bepaalde getal scheepstonnen, dat in
Spanje de raad van Indië vergunde, aan
waren met de galj o e n e n naar Amerika
te verzenden ; - permissive, adv nw.lat.,
bij wijze van verlof, onder toelating.
Permixtie, z. ond. permisceeren.
per mddum, enz., z. ond. modus.
permoveeren, lat. (per-movre) bewegen, roeren, treffen, opwekken ; - permatje (spr. I ts) f. (permotTh) de beweging, aandoening, opwekking.
permuteeren, lat. (permutare) omzetten, verplaatsen, verwisselen ; - permutabel, adj. nw.lat., omzetbaar, verplaatsbaar ; - permuttie (spr. tie=ts'ie) f.
-

-

802 PERNAMBUK
lat. (permutatio) de verruiling, verplaatsing,
verwisseling; Math. de omzetting of ver
grootheden.
-platsingder
Pernambuk, z. v. a f e r n a m b u k,
z. aid.
pernegeeren, lat. (pernegiire) vol
ontkennen, geheel en al loochenen. -strek
perniciëus, adj. lat. (perniciósus, a,
um, van pernicies, het verderf) schadelijk,
verderfelijk, vernietigend ; boosaardig, b. v.
Med. p e r n i c i è u ze. wisselkoortsen.
Perniciteit, f. lat. (pernicitas, van
pernix, behendig, snel) de behendigheid,
vlugheid, snelheid
Pernieten, ni. pl. gr. (van perna, ham)
versteende schelpdieren, die den vorm van
eene ham hebben.
Perniónen, pl. lat. (pernio, pl. perniónes) zoogenaamde winters aan de voeten,
winterhielen, kakhielen.
pernocteeren, lat. (pernoctdre, van
nox, genit. noctis, de nacht) overnachten,
zijn nachtverblijf houden ; — pernoetánt, m. (pernóctans) een overpachter ;
pernoetátie (spr. tie =tsie) f. (later
lat. pernoctatto) de overnachting.
Pero, it. mansn., z. v. a. Pieter.
per obitum, z. o b i t u s; -- per oblfquum,
z. o b 1 i q u u s; — per occasiónem, z. o CC azie.
Perodél, m. een geelachtige, met
graauw vermengde topaas in Brazilië.
Perodynie, f. gr. (van péra, zak, voor
maag) Med. maagpijn, z. v. a. k a r d i a l g i e.
Peróma, n. gr. (van péroen, verlammen) Med. verlamming, beschadiging aan de
zinswerktuigen of organen ; — perósis,
f. de verminking.
per omnes passus et instantias, lat. Jur.
door alle gerechtshoven en instantiën (b. v.
iets winnen of verliezen).
Peróne, f. gr. (perónê) eig. spits, tong
eener gesp, spil ; Med. het kuitbeen, de
kleine beenpijp; =-- peronéen, pl. (nw.lat. musculi peronN) de kuitbeenspieren.
per ora, it., te dezer ure, voor het tegenwoordige, thans, voorshands.
peroreeren, lat. (per)ori re) eene openbare redevoering houden ; eene rede ten
einde brengen, besluiten ; — peroratie
(spr. t=ls) f. de slotrede ; eene openbare
redevoering, inz. eene school- of oefeningsrede.
per os, z. os.
Perósis, z. ond. p e r o m a.
per otium, z. otium.
Peroxyde, z. ond. o x y d e.
per eedes, z. pes.
perpendeeren, lat. (perpendére) eig.
naauwkeurig afwegen ; overwegen, onder
-zoekn.
Perpendiculair, f.. (fr. perpendiculaire , lat. perpendiculum, n. van pendére,
hangen), de loodlijn, loodrechte lijn, die lijn,
welke met de lijn of het vlak, waarop zij
valt, rechte hoeken maakt, de verticale
lijn; als adject.: loodrecht, te lood, recht-
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standig, naar geene zijde overhellend, lijn
naar het middelpunt der aarde ge--recht
richt ; — perpendiculariteit, f. nw.lat., de loodrechte stand, het loodrecht zijn.
Perpéssie, f. lat. (perpessio, v. perpéti, dulden) het dulden, verdragen, lijden,
uitstaan.
perpetreeren, lat. (perpetrdre) begaan, bedrijven, volbrengen, inz. eene slechte
daad; — perpetránt, m. nw.lat., de
bedrijver, volbrenger, uitvoerder ; — perpetrátie (spr. tie=tsie) f. de volvoering,
het bedrijven, volbrengen , het begaan eener
misdaad; — perpetrator, m. de vol
bedrijder, dader.
-trek,
Perpetua, f. lat. (van perpetuus, a,
um, onafgebroken, bestendig) vr.naam : de
bestendige ; — in perpetuum, voor altijd,
ten eeuwigen dage ; — perpetuum mobile, z. mobile perpetuum; — perpetuum silentium, z. s i 1 e n ti u in; — perpetuáne, perpetuelle, ook s e m p i
fr., eig. altijddurend, nooit ver -térne,f.
zeer "sterke, duurzame portu--slijtend,
geesche wollen stof, eene soort van s e r g i e;
— perpetuëel, ad). (fr. perpétuel), altijddurend, onafgebroLen, onophoudelijk, bestendig, levenslang, eeuwig ; — perpetueeren, lat. (perpetudre) voortdurend
onderhouden of voortzetten, vereeuwigen,
altijd doen voortgaan, op de lange baan
schuiven; immer voortduren — pPrpetuãtie (spr. tie--tsie) f. nw.lat., altijddurende voortzetting of voortgang, bestendige
duur; — perpettiiteit, f. lat. (perpetuitas) onafgebrokene voortduring, bestendiga perpétuité, fr. (spr. —twité) voor
heid
altijd, voor eeuwig ; —. perpetuiteiten,
f.pl. eig onophoudelijkheden ; liggende stichtsgoederen, onvervreemdbare grondbezitting.
perplex, adj. lat. (perpléxus, a, um,
eig. verwikkeld, ineengevlochten, verward,
van plectére, vlechten) verward, verlegen,
bedremmeld, onthutst, verbluft, bedeesd;. —
perplexiteit, f. (later lat. perplexitas)
de verlegenheid, bedremmeldheid, besluiteloosheid, angstvalligheid.
per posta, z. ond. pos t ; — per procuratiónem, per procuratorem , z. ond. p r ocureeren.
perquireeren, lat. perquirére, van
quaer) re, zoeken) onderzoeken, nazoeken',
uitvorschen ; — perquizitie (spr. t=ts) f.
nw.lat., het gerechtelijk onderzoek ; - perquizitie–protést, een protest in den
wind, de wisselverwerping, wanneer de betrokkene op den vervaltijd des wissels niet
te vinden is op de plaats der betaling ; —
perquisitor, m. lat., de navorscher, onderzoeker.
per ricápito, it., z. r i c a p i t o.
per risum multum enz., z. ond. risus.
Perron, m. fr. (spr. perrón; voor pieron, van Pierre, steen) een steenen optred,
trap, bordes, stoep voor een buis.
Perroquet, nn. fr. (spr. perroké) eig.
;

;

-

PERROTINE

-

PERSONA.

803

gen, najagen, nagaan, lat. prosequi) de helpers van eenen heraut.
persevereeren, lat. (perseverdre) volharden, standvastig blijven, volhouden, voet
bij stek houden ; - perseverântie (spr.
t=ts) t. lat. (perseverantû) de volharding,
standvastigheid, volhou1ing.
Persico, m. it. (van pdrsiea, perzik.
sp. pérsigo, v. 't lat. perscurn, eig. perzische
vrucht; fr. Versicot) brandewijn op perzikpitten getrok ken, perzikbrandewijn.
Persi,persienne,enz., z. Perzid.
persi fl eeren, fr. (persifler, eig. uitfluiten, van siffler, fluiten, v. 't lat. sibilâre,
Perruque, t. fr. (it. perruca, parruca; sissen, fluiten) op eene fijne wijs bespotten,
iemand tot voorwerp en slachtoffer (dupe)
sp. peluca, dat men van pelo = lat. pilus,
van de spotternij maken, iemand hoonen,
flaar, kan afleiden) paruik. pruik, een
floofddeksel van vreemde haren, haarmuts,
bespotten, bela chelijk maken ; uitjouwen,
voor den gek houden ; foppen ; - persiliaarkap ; ---- perruquier, m. („,pr. —kjé)
een pruikmaker, haarkapper.
flage, f. (spr.
flddzj') bespotting, spotPerry, eng. (ft. poiré, v. poire, peer ternij, hoonende plagerij, fijne bespotting,
= lat. pirurn) peremost ; ook een roode bespottende lof, fopperj ; - persifleur,
Champagne -wijn.
m. een scherp bespotter.
Persimon, m. de dadelpruim, de vir
per saldo, it., z. sa I d a ; - per salturn,
ginische lotusboom, een pronkgewas uit
lat. 3 z. saltus.
Persan, m. fr. eig. een Perzer, inz. Amerika met groote bladeren en purper
roode bloemen (diospyros virginiana).
een Pewoner van 't hedendaagsche Perzid;
Fersio, z. c u d b e a rd ; - persisch,
Arch. een beeld, slavebeeld als drager of
z.perzisch, ond. Perzie.
zuil, een balkdrager (vgi. perzische orde,
ond. Perzie.
persisteeren, lat. (persistdre) op iets
perseribeeren, lat. (perscribre) op- blijven staan, aanhouden, aaudringen, volharden; - persisténtie (spr. tie::.tsie)
schrijven, opteekenen , aanteekenen ; overf. nw.lat., het aandringen op iets, het volschrijven ; - perscrIptie (spr. t=ts)
(lat. perscripto) de opteekening, ter-neder
harden; Ook hardnekkigheid, eigenzinnigheid.
persolveeren, lat. (persolvre) betate-boek-stelling.
-schrijvng,
]en, geheel afdoen, ten volle vereffenen.
per scruti&tum, z. ond. scrutinium.
persdna, f. lat. (eig. een masker) een
perseruteeren, lat. (perscruttire) doorpersoon, d. t. een zedeljk, vrij, op zich
zoeken, uitvorschen, naauwkeurig onderzoeken ; - perscruttie (spr. tie=tsie) 1.
zelve staand wezen, inz. met betrekking tot
zijne standplaats in het leven of de rol,
(perscrutato) het naauwkeurig onderzoek,
scherpe doorzoeking.
die hij in het leven speelt, een mensch,
menschelijk wezen, zonder onderscheid van
per se, lat., op zich zelve, door zich zelve;
- perseïteit, 1. barb. nw.lat., bet op- ouderdom, kunne of stand; Jur. een persoon of mensch, in zoo verre hij bevoegd
of door zich-zelven-zijn.
persecutánt, persecutie, enz. z. is, in de burgerlijke maatschappij zekere
slaaf is)' ;
rechten te hebben (ieder, die geen
ond. p rsequeeren; -- persedes, z. sedes;
in
—Persephône, z. Proserpina.
ook het uiterlijk voorkomen van een' mensch,
Perselteit, z. ond. per se.
b. v. groot of klein van persoon zijn ; ieder
Persenning, t, z. presenning.
afzonderlijk speler in een tooneelspel ; perpersequeeren, lat. (persqui) en sofa infdmis, een eerloos persoon ; p. mipersecuteeren, fr. (persdcuter) vervol- serabgiis, een medeljdenswaardig, ellendig
gen, voortzetten, uitvoeren, tot stand brenpersoon, b. v. een wees ; p. publca, iemand,
gen ; gerechtelijk vervolgen, lastig vallen, 41e een openbaar ambt bekleedt; (in betrek
in de engte drijven, benaauwen ; - per- king tot dat ambt) een staatsbeanibte ; ook
secütie (spr. t=ts) f. lat. (persecuto) iron. een veil vrouwspersoon, eene hoer;
de vervolging, najaging, nazetting ; per- p. suspécta, een verdacht persoon ; p. tur
secütor, m. later lat., de vervolger, na- pis, een berucht persoon ; in persona, in
persoon, persoonlijk, zelf; - personajager, een indringend, lastig mensch; persecutáut, adj. Ir. vervolgend, op- liën, p1. persoonlijkheden, persoonlijke beleedigingen ; inz. de nadere omstandigheden
dringend. lastig vallend.
Perseus, m. gr. (spr. uit als 2 letter- of levensbijzonderheden van een' persoon,
b. v. van een' overledene ; pronomna
grepen) Myth. een grieksche held, zoon van
Jupiter en Danaë, die de Gorgone Me- personal)a, z. ond. pronomen; - perduza bedwong en Andromeda bevrijdde.
sonalizeeren, fr. (personnaliser) persoonPersevanten, m. p1. (v. 't fr. pour- lijkheden zeggen, op den man aan spreken,
beleedigingen zeggen ; - personaliteit,
suivants, eig. partic. v. poursuivre, vervol-

le papegaal (it. parrocchetto, michien z.
a. paapje, van 't lat. paroc1us, sp. parroque, paap, omdat de geestelijketi het eerst
dien vogel gehouden hebben ; gelijk het sp.
papagayo, it. papagallo, letterlijk papenhaan
beduiden) eene soort van veidstoel, vouwstoel met eene rugleuning ; - perruche,
f. (spr. perrsüsj) de langsfaarlige papegaai
der oude wereld.
PerrotIne t. eene door Perrot te
Rouaan tot het bedrukken van stoffen uitgevonden machine, door welke 3 kleuren
te gelijk kunnen opgedrukt worden.
Perruehe, z. and. perroquet.
V.

g
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f. nw.lat., de persoonlijkheid, eigenschap van
een' persoon ; ook riet op zich zelve bestaan
van een verstandig denkend wezen ; — personaliteiten, f. p1. persoonlijke beleedigingen, toespelingen, scherpe beleedigende
zetten, die iemands persoon raken ; -- personaat, n. eene kerkelijke waardigheid
of prove in eene dom- of stichtkerk ; bloot
persoonlijke voorrang zonder kerkelijk gezag
(het tegengest. der ware d i g n i t e 1 t niet
kerkelijk gezag ) -- personeel, adj. fr.
(personnel), als adv. lat. personaliter, fr, personnellement (spr. personell'rnán), persoonlijk,
in eigen persoon, zelf; personeel– arrest,
persoonlijke gevangenhouding; — personeel crediet, n. Knit., persoonlijk v er;

trouwen ; — personeele crediteur,
wie voor zijne schuldvorderingen geen onderpand heeft ; — personeele belas ting, belasting, die men voor zijn' persoon
moet betalen, hoofdgeld — personeel,
als subst. n. het aantal personen, waaruit
een collegie, een bureau, eene werkplaats,
enz. bestaat ; — personificiëeren, verpersoonlijken of persoonlijk maken, in Benen
persoon veranderen, algemeene begrippen,
eigenschappen, enz., levenlooze, onbezielde
dingen, of ook dieren als men^chen voor
als personen sprekend invoeren ; ----steln,
;

personificatie (spr.

t=ts) f.

de voor-

stel li ng eener zaak als persoon, persoon van
verdichting, persoonsverbeelding, z. v. a.
prosopopwie; --- personnagé, f. fr.
(spr. personáázj') een persoon, mensch, inz.
een voornaam persoon, de rol, die iemand
op bet tooneel te spelen heeft ; dikwijls
ook iron. een zonderling mensch, een vreemd
slag van een mensch.

per sortem, z. ond. nors.

Perspectief, n. nw.lat. (van perspi
z. perspiciëeren) een verrekijker,-cére,
kijker; de verte -teekening, de vergezicht schilder- of teekenkunst; de doorzichtkunde,
de ,kunst om de voorwerpen zoodanig af te
beelden, gelijk zij zich van een gegeven
standpunt in vorm en kleur aan het oog
voordoen, en de leer van de grondbeginselen
dezer kunst; ook het uitzicht in de verte,
in de toekomst, bet voorkomen der verafzijnde dingen ; -- perspectivisch, adj.
in de verte geteekend of geschilderd, doorzichtkundig, van verre gezien.

perspiciëeren, lat. (perspicére) doorzien, doorschouwen , naauwkeurig bezien,
bezichtigen, erkennen ; -- perspicaciteit, f. (lat. perspecacitas) de scherpzinnig beid, de scherpe, heldere blik ;
perspi
cue, adv. lat., duidelijk, helder, zonneklaar;
— perspicuïteit, f . (lat. perspicu) tas) de
duktelijkheid, klaarheid, verstaanbaarheid.
perspireeren, lat. (perspiráre) uitdam—

-

pen , zweeten, uitwasemen ; — perspirá bel, adj. nw.lat., uitdampbaar, uitdampend,
zweetend ; — perspiratie (spr. t (s) f,
de uitdamping, het zweet, de onmerkbare
uitwaseming.
--

PERU.
per stirs es, z. ond. stirlp.s.

perstringeeren , lat. (pperstringére)
eig. sterk binden; doorhalen, scherp berispen , hekelen.
persuadeeren, lat. (persuadêre, V.
suadére, raden, aanraden) overreden, overhalen, overtuigen ; doen gelooven, wijs ma-

ken ; — zich persuadeeren, zich inbeelden, gelooven ; --- persuasíbel, adj.
(lat. persuasibzlis, e, fr. persuasible), overtuigend, duidelijk; ook licht te overreden,
te overtuigen ; — persuázie, f. (lat. persu(1sio) de overtuiging, overreding; — persuazief, adj. overredend, overtuigend; --persuasio deni.se, sluwe of arglistige overreding ; --- persuazoria of persuazo riën, n. pl. nw.iat., overredingsgronden,
overredingsmiddelen.

per sub- et okreptiPnem z. ond. s u b r epiëeren.
perte, f. fr., of pérdita, it., verlies, schade;
Kmt. verlies, inz. aan wisselbetalingen.

perterreeren, lat. (perterrére) ver
-schriken,

vrees aanjagen.

per tertium, z. ond. tertius; — per testainentum, z. testament, ond. testeeren.
Pertica, f. lat., eene stang, meetroede;
it., eerre veld- of vlaktemaat te Milaan en
Florence, omtrent 75 vierkante rijnl. voeten of ruim 7 vierkante meters ; -- perticaal , adj. tot stangen of palen dienstig.
Pertinax, m. lat. (v. tenax, vasthoudend, z. ald.) een balsstarige, hardnekkige ;
— pertinaciteit, f. nw .lat., bardnekkigheid, halsstarrigheid, verstoktheid.

pertineeren, lat. pertinére, v. tenére,
houden) op iets betrekking hebben, daartoe
behooren, betreffen, aangaan ; — pertinént, adj. lat. (pertinens) gepast, tot de
zaak behoorend, doelmatig, juist, recht, billijk, behoorlijk, naar den eisch ; — pertinéntie (spr. tie tsie) f. gepastheid,
geschiktheid, schikkelijkheid; — pertinentiën (spr. —tinéntsiën) pl. (lat. pertinentia) het toebehooren, de bijstukken, bij
gronden, akkers of velden ; cum-behornd

pertinentiis, met toebehooren.

Pertizaan, z. partisane.
per traditícnem, z. ond. t r a d e e r e r, ; —
per transactifinem et cessiónenn, z. t r a n sactie.

perturbeeren, lat. (perturb re) storen, verontrusten, verwarren, in verwarring
brengen ; --perturbátie (spr . tie=tsie)
f. de storing, onrust, verlegenheid, ontsteltenis, wanorde, verwarring — pertur batiën, f . pl. Astron. storingen, afwijkingen
der planeten op hare elliptische banen om
de zon, door den invloed van andere planeten
veroorzaakt ; — perturbatio critica, Med. de
spanning, opwekking, welke de beslissing
(k r i s i s) eener ziekte vooraf gaat.
;

per turnurn, z. t u r n u s.
Peru, n. een goud- en zilverrijk land
in Z. Amerika; de schatten van Peru,
de goud- en zilvermijnen van dat land ;

PER UNANIMIA oneg. groote rijkdom, verbazende schatten;
- peruaansehe balsem, m. (lat.
balstmum peruviãnum, een welriekenci, dilvloeibar hars, dat vooral uit het peruaansche balsemhout (rnyroxlom perutfrum)
gewonnen en bij de chocolade gevoegd of

tot reukoliën gebruikt wordt; -- peruaansehe bast, z. kinahast; -- peruvienne, fr. (spr. perawjnn'), of p rusS I e n n e (spr. prusjènn') f. gebloemd g r o s
de tours.
per unanimia, z. unaniem.
peruvienne, z. ond. P e r u.
pervageeren, lat. ( pervagPre ; vgl.
vageeren) doorzwerven; zich uitbreiden,
uitspreiden of verbreiden.
per varios casus, enz., z. ond. varia.
Pervãzie, f. nw.lat. (van t lat. pervad're, doorgaan) de doordringing.
perverteeren, lat. (pervertre ; vgl.
v e rte e r e ii) verdraaijen, vervalschen, bederven, verleiden, ten kwade veranderen ;
pervérs , adj. ( lat. pervdrsus, a, urn),
verward, wonderlijk, verkeerd, verstokt, verdorven, slinksch ; - pervérsie, f. (per•vers)o) de verergering, het heden; de verplaatsing uit een' goeden toestand in een'
minder goeden ; -- perversiteit, t. (lat.
pervers)tas) de verkeerdheid , verdorvenheid,
slechtheid, b. v. van bet hart.
pervestigeeren, lat. (pe) vestigare, v.
vestigbre, opsporen, v. vestigum, voetstap)
uitvorschen, opsporen, doorzoeken, onderzoeken ; - pervestigãtie (spr. tietsie)
f. (pervestiqat)o) de doorzoehing, uitvorsching,
opsporing.
per viarn enz., z. ond. via.
Pervigiliën, p1. lat. (pervigiUa, eig
nachtwaken ) nachtelijke plechtigheden of
feesten, die door de Ouden ter eere van
Ceres, Venus, Apollo, enz. gevierd werden.
pervolveeren, lat. (pervolvre ; vgl.
volve eren) doorbladeren, doorzoeken.
per vostro, z, vostro; —per vota majora,
z. ond. votum.
pervulgeeren, lat. (pervuldre, vgl.
vulgus, enz .) gemeen maken, bekend of
ruchtbaar maken, uitbreiden, onder de menschen brengen ; - pervulgãtie (spr.
t=ts) f. nw.lat., de verbreiding, ruchtbaar
making.
Perzië, n. (gr. Persis, lat. Persis. Persia) een land in Azie ; - perzisch, adj.
tot Perzie belioorende ; daar inheemsch
van daar komend; - perzische aarde,
bet engelsche bruinrood; ---- perzisch
blaauw,donkerblaauw;—perzisch rood,
koraalrood; -de perzische orde, eene
bouworde, in welke slavenheelden de plaats
der zuilen vervangen ; - persienne, f.
fr. (spr. —zjènn') fijn gedrukt perzisch chits;
ook eene soort van zonneblinden van schuins
in een raam gezette plankjes, buiten de
vensterramen.
pes, m., p1. pedes, lat., de voet, inz. versvoet ; - pes equvnus, Med. de paarclevoet .
,
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horrelvoet ; — per pedes, te voet ; - per pedes apostolörum, te voet, gelijk de apostelen.
Pesáde, t. Ir. (spr. pezdád'; van peser,
wegen, door een gewicht nederdrukken en
opheffen, V. 't lat. pensdre, it. pesáre) in de
de rjkunst : de beweging Van bet paard,
waarbij het de voorpooten opheft zonder
de achterste te bewegen, het steigeren ; -pesánt, adj. (spr. iieza) zwaar, wichtig,
lastig, bezwaarlijk ; - pesánte (spr. s=z)
it. Muz. zwaarmoedig, zeer langzaam en
met waardigheid.
Pesjfto, t. syriech (eig. de eenvoudige,
getrouwe) benaming van de oude syrische
ovezetting van bet oude en nieuwe testament.
Peséta, f. (spr. s = z; verklw. v. peso, z. ald.) eene sp. zilvermunt = 1 piaster of omtrent 60 cent.
Peso, m. it. (spr. s=z; van 't lat. pendire, wegen, pensurn, het gewogene) Kmt.
de last, zwaarte, wichtigheid, het gewicht;
in Bologna en Brescia ook een bepaald gewicht :=: 23 libbre ; - al peso, naar de
zwaarte, naar 't gewicht, z. v. a. al marco (z.
ond. mark; onderscheiden van al rnsrnero);
---- peso yrosso, zwaar gewicht, scheepsgewicht ; peso sottile, licht gewicht; -----peso,
ook eene sp. rekenmunt, omtrent = 2 , 5 O et.;
—pesoduro, een spaansche piaster,
harde daalder, stuk van achten ; -- peso
de plata, de zilverpiaster omtrent 1
gI. 80 cents.
pessar)um, pessdlurn en pessum n., pessdlus en pessus, m. lat. (gr. pessds, pessôn)
Med. een moederkrans, eene wiek, en langwerpig rond dotje uit wol, zijde, enz., van
bars of was gemaakt en met geneesmiddelen
gemengd, om in de moederscheede of den
aars te brengen.
pessme, lat. (superl. van pejus, z. pejor)
zeer erg of slecht; - pessimIsmus,
n. nw.lat., de leer of het gevoelen, dat de
wereld door en door slecht is; --. pOS5jmIst, n:i. een verdediger dezer meening;
het tegenst. van o p t i in i s m u s, enz. (z.
ald.) ; res pessThsi exémpli, eene zaak, die
een zeer slecht voorbeeld geeft.
pessulus, pessus, z. pessariurn.
Pestiel, in de streken der Zwarte zee;
een zeer sterk ingekookt pruimemoes.
Pestiléntie (spr. tie=tsie) f. lat. (pestilenta) de pest, pestziekte, besmettelijke
ziekte ; -- pestilentiëel, Ir., pestilen
tiaal, nw.lat. (spr. —tiléntsi---) pestaardig,
naar pest gelijkende; aan de pest blootgesteld;
verpest, aanstekend, giftig, verderfrljk, gevaarlijk, schadelijk ; - pesti1entiarus,
m. een oppasser van pestzieken ; pestpre
diker, de geestelijke, die de pestzieken bezoekt ; -- pestilentie–wortel, m. bet
groote hoefbiad of de brandwortel.
Pet Mon., gr., of petalum, nw.lat. n.
(fr. pétale, m.) een blad, inz. een bloemblad ; - petalIsmus, n. eene verbanning
voor vijf jaren uit Syracuse, waarbij de
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stemming voor den te verbannen persoon
op olijfbladeren (pétala) geschreven werd ;
vgl. o s t r a c i s m u s; -- petaliet, m. eene
soort van veldspaath ; -- petalisch, petaloidisch, adj. naar bladeren, inz. bloembladeren gelijkende ; — petalokéren, pl.
kerfdieren met bladervormige voelsprieten
— petalosomen, pl. bladvisschen, bandvisschen ; — petalurg, m. gr., een blikmunter, blikslager, goudslager.
Petaráde, f. fr. (van peter, een hoorbaar geluid met het achterdeel geven, oneig. kraken, knetteren, lat. pedere, peditusn)
eig. het achtergeblaas van paard of ezel,
met achteruitslaan gepaard ; bespotting, door
nabootsing met den mond van 't bedoelde
geluid; — petarde, f. eene springbus, een
poortbreker, een kegelvormig stuk geschut
om er poorten, muren, enz. mede te doen
springen ; voetzoeker, zwermer , klapbus
stink- of strontpot; chineesche petard e n, eene soort van vuurwerk, dat in de
kamers kan afgestoken worden ; — petardeeren. (fr. pétarder), springgeschut
aanwenden ; — petardier (spr. —djé),
m. een kunstvuurwerker.
Petásus, m. gr. (petásos) een hoed
met breeden rand; inz. de gevleugelde hoed
van Mercurius; oneig. het breede schermblad van vele planten.
PetaurIst, m. gr. (van petaurídzein,
op eene koord dansen, pétauron, de stel
goochelaars, enz.) een koordedan--ladjer
ser, luchtspringer, goochelaar.
Peteehiën, f. pl. (it. petecchia, fr.
petéchie; nw.lat. petechza, mid.lat. peteccia,
van 't lat. pengo, huiduitslag) Med. kleine
roode vlekken op de menschenhuid, gewoonlijk het voorteeken eener soort van
zenuwkoorts.
Petént, z. ond. petére.
Petenuche, I. fr. (spr. —nuusj') eene
soort van fransche zijde, geringer dan flos
-zijde;mn
noemt ze ook g a 1 e t t e.
Peter, z. Pieter.
petére licet, lat. (petére, streven, zoeken;
vgl. petitie) bidden is geoorloofd, men
mag vrij verzoeken, aanzoek doen, naar een'
post dingen ; -- petént, m. (lat. pétens)
een aanzoeker. verzoeker.
Petermanneken, eene voorm. friesche zilvermunt, ongeveer
2 2 cent (naar
bet beeld van den apostel Petrus, dat die
munt vertoonde, dus geheeten).
Petersélie, I. (van 't lat. petroselinum,
gr. petrosélinon, van pétra, steen, en stilnon, eppe) de steen- of rotseppe, het eppekruid, een bekend tuingewas.
Petersinísten, m. pl., eene door P et e r s i n gestichte chiliastische secte in
Duitschland in de 18de eeuw.
Petéster, .m. een turksche wijn.
petilleeren, fr. (pétiller, spr. petielj---;
v. peter; vgl. p e t e ra d e) knetteren, knappen, kraken ; van wijn : schuimen, paarlen;
vonkelen ; — petillant (spr. peti -ljtn) of

petilleerend , adj. schuimend, paarlend,
opbruiscbend ; vurig, levendlg, vonkelend.
Petinet, m. een fijn, naar kant gelijkend weefsel van zijde, katoen en linnen
opschik.
-garento
Petinotheologie of petenotheologie, f. gr. (van peténós, é, ón, gevleugeld)
vrome, geestelijke beschouwing der vogelen.
Petiólus, m. lat., eig. een voetje (ver
pes) de bladsteel, vruchtsteel ; —-klw.van
petiolair, adj. tot den bladsteel behoorend, daaruit voorkomend, enz.
petit, adj. fr. (spr. ptt) klein, gering,
nietig, onbeduidend; — petit, m. bij de
boekdrukkers : eene soort van letter tusschen
garmond en brevier, vgl. druklett e r s; — petit a petit (spr. p'tí ta p'ti),
langzamerhand, allengs, ongemerkt, van lieverlede ; — petit- bourgogne, m. (spr.
—boergOnj' ) geringe bourgogne-wijn , een
fransche roode wijn, die ook als t a v e l
1 i r a c, enz. bekend is ; -- petit grain,
m. eene soort van gros d e Tours ; —
petit-loup (spr. —be), m. een half
masker, dat alleen oogen en neus bedekt ;
— petit-maitre, m. (spr. p'timriètr') een
pronkertje, modegek, windbuil, een jong opgepronkt, winderig, ingebeeld heertje, een
gekje, vgl. e l e g a n t ; — petitesse, f.
de kleinheid, geringheid, nietigheid.
Petitie (spr. —ti-tsie) I. lat. (petitio n
petére, streven, zoeken, verlangen) het verzoek, de bede, het verzoekschrik t, smeek
t ; petitTh princípti, de schijn--schrift,equ
grond, het aanvoeren als bewijsgrond van
dat gene, wat zelf eerst bewezen moet
worden (eene soort van drogrede, eene fout
in het gevolgtrekken) ; — petitie - recht,
bet recht tot het indienen van smeekschriften; ook de grondwettige bevoegdheid der
staatsburgers; om hunne bezwaren, grieven,
enz. aan de regeering te doen toekomen; —
petitionair (spr. --titsi—), m. nw.lat. (fr.
pétitionnaire) een smeekende, die een verzoek bij hooter gezach indient; -- petitioneeren, een verzoekschrift indienen,
aanzoeken, aanhouden; — petitum, n.
lat., het verzoek, aanzoek, de bede, het
verlangen ; cum annéxo petito, met bijgevoegd
verzoek ; sub petito rem-issibnis, onder verzoek of niet de bede om terugzending; —
petitor, m. lat. aanzoeker, dinger naar
een ambt ; Jur. eischer in civiele zaken
— petitorium, n. Jur. eisch of rechts
zake van de rechtsverkrijging-gedintr
zelve (in onderscheiding v. possessor)um,.
waarin voorloopig alleen de vraag over 't
b e z i t der zaak behandeld wordt).
Petit-loup, petit-maitre, z. ond.
p e t i t.
petroeisch, adj. (lat. petraeus, a, urn,
gr. petrel os, a, on, van pétra, rots, steen)
rotsig, steenachtig; petrwisch Arabië,
steenachtig Arabië.
Petrareha, een ital. dichter uit de 1 d
eeuw, beroemd om zijne zuiver platonische
g

PETREFACT

-

liefde voor Laura, enz.; oneig. een echt
e r o t I S c Ii dichter, een rein minnezanger.
Petrefáct, n., p1. petrefáeten (lat.
pet'ce/'dcta, gr.-lat., van 't gr. pdtra, steen, en
` t lat. facere, factuin, maketi) versteeningen,
versteende ligchamen.
Petrél, m. fr. en euig., de stormvogel,
onweêrsvogel, een zwemvogel van de grootte
eens leeuwriks.
Petre1eum,n., z. v. a. petroleum.
petri fi ceeren, nw.lat. (van 't gr. ptra, steen, en facre, maken) versteenen,
tot steen wordet, in steen veranderen
- g e p e tr i I i C e e r d, adj. versteend, in
steen veranderd;vgl. caleb eeren en metaiiizeeren; — petri fi catie (spr.tie=
tsie) f. de versteening, verandering in steen;
- petrilIth, m. gr., veldspaath.
Petriners, m. pi. de in kleine monnikenorden levende wereldlijke geestelijken
bij de R. Kath., die in hof- en huiskapellen
voor een bepaald loon de godsdienstverrichten.
Petrobruziãnen, m. p1. eene secte
der 12 de eeuw in Languedoc, die den kinderdoop en het avondmaal verwierp en de
kerken vernielde, zoo geheeten naar haren
insteller Pieter Bruys.
PetrographIe, f. gr. (van pétra, steen)
steenbeschrjving; - petrogrâphisch,
adj. steenbeschrjvend ; - p e t ro graph i
sche kaarten, landkaarten, waarop de
bergsoorten en hare grenzen aangewezen
zijn ; - petroleum, n. nw.lat., steenolie, bergolie, aardolie; vgl. naphtha; petrologie, f. de leer der steenen, der
gesteenten, steenkunde.
Petro-Johannieten , m. p1. eene
secte der 1de eeuw, die den doop niet als
een genademiddel beschouwde (gesticht door

Pierre Jean.
-

]Petroleum, petrologie, z. ond.
p eto graph ie.

Petronella, Petrowitseh, z. ond.
P i e t e r.

Petto, so. it. (van 't lat. pectus) de
borst, boezem, het hart, binnenste ; i e t s
in petto hebben of houden, in het
hart hebben, hij zich behouden, geheim
houden, verzwijgen.
petulant, adj. lat. (petlans) moedwillig, uitgelaten, dartel ; lichtvaardig, onbeschaamd, brooddronken ; - petulántie
(spr. tie=tsie) f. de moedwil, lichtzinnigheid, lichtvaardigheid, uitgelatenheid
Petum, n. nw.lat. rooktabak ; tabak om
te kaauwen of te pruimen (eig. de inheemsche naam van den rooktabak op het eiland
Tabago, onder welken hij het eerst in Europa [193] bekend werd; oudsp. petun);
- petutha, f. barb.lat. (v. peturn) Bot.
eene plantensoort uit de familie der nathtschaden, die den tabak nabij komt.
Petuntse, n. in China: wit veldspaath,
dat men ter vervaardiging van het porselein
gebruikt.
pest, adv. Ir. (van 't lat. jmucurn) weinig;
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- pour peu (spr. poei—) om weinig, het
scheelde niet veel, op een baar af; -- peu
a peu, allengs, langzamerhand, ongemerkt,
van lieverlede.
Peucednum, n. lat. (van 't gr. peukédanon) Bot. varkensvenkel, eene soort van
schermdragende planten ; - peucedanIne, f. nw.lat. Chem. eene scherp bittere
stof uit den wortel dier plant getrokken.
peupleeren, fr. (peupler ; van peuple
= lat. po$ius, volk) bevolken ; - g e p e upleerd, adj. bevolkt; - peuplade, f. een
volksstam ; ook volkplanting, k o 1 o n ie.
Pevaróni, p1. it., in azijn ingemaakte
peperkorrels.
Pxia, f. gr. (v. pe:1nLnai, vast, stijf of
hard maken, laten stollen of stremmen) Med.
het stollen, de stolling, stremming.
Peys, m. eene boden rekenmunt te
Bombay, iets meer dan 4 cent.
Peza, f. port. (peça = fr. piece, stuk)
eene rekenmunt te Cambaja, Delhi en Sorate 2'ir ropij of ongeveer i centen.
Pezza, f. it. (= fr. pièce) eig. een
stuk; eene veld- of vlaktemaat te Rome;
eene rekenmunt in Toscane; alle pezza,
stuksgewijs; -- pezzo, m. it., een stuk,
geldstuk; p1. pezzi, munten, geidsoorten
- al pezzo, bij het stuk, stuk voor
stuk, stuksgewiJs; - pezzolájo, m. een
kleedingstuk der vrouwen in Genua.
Plennig, m. hoogd., penning, eene
kleine kopermunt, doorgaans bet maar
in sommige staten het T van een' groschen (z. aid.; z. ook penning en penny).
Phacéllus, m. nw.lat. (v. 't grphdkelos
en phd/cellos) een bundel, pakje.
Phaciet, m. gr. (van pisak, iinze, lens)
linze-, penning- of vruchtsteen, eene versteende kamersiak, z. v. a. lenticuliet;
- phacitis, f. Med., lensontsteking, ontsteking der kristallens.
Phaeãken, m. p1. (gr. phai?ilses) de fabelachtige oud-gr. bewoners van bet eiland
Scheria (Corcyra), bij welke, naar bet verhaal van Homerus, Ulysses te land kwam,
en die zich door zeevaartkunde, rijkdom en
gastvrijheid onderscheidden ; van daar oneig.
rijke, in weelde levende menschen.
Phtedra, f. gr. (Phaidra) Myth. gemalin van Theseus, zuster van Ariadne, dochter
van den kretenzischen koning Minos, vermaard door hare liefde voor haren behuwdzoon HippolÇtos en hare wraak op dien jongeling, toen zij zich door hem zag afgewezen.
Phaenaustiskoop, n. gr. , een optische spiegel met eene draaibare figurenschijf daarvoor.
Phenokalligraphie, f. gr., de kunst
om in korten tijd schoon te leeren schrijven.
Phenomeen, n. (gr. phainOmnon, van
pliainest/iai, zichtbaar worden, verschijnen)
verschijnsel, inz. luchtverscbijnsel, lucht- of
hemelteeken; voorval, gebeurtenis ; ook eene
zeldzaamheid, een vreemd en merkwaardig
verschijnsel, een wonder; - phtienome-
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—

nogenie, f. het ontstaan, de voortbrenging
van verschijnselen; — phoenomen.ogonologie, f. de leer van 't ontstaan der
verschijnselen, inz. bij ziekten ; — phtenomenographie, f. de beschrijving van
verschijnselen ; — pheenoménologïe,
f. de verschijnselleer, de leer der natuurverschijnselen, of van de verschijnselen, werkingen, krachten, enz. des geestes in hunne
ontwikkeling en hunnen samenhang; —
ph2enomenoskopie, f. de waarneming
der verschijnselen.
Phaethon, m. gr., eig. de lichtende
(van phaéthein, lichten, verlichten) Myth. de
zoon des zonnegods, die, toen hij op zekeren dag van zijnen vader P h oeb of de ver
afgeperst, zelve den zonne--gunihad
wagen te mennen, zich zoo slecht van die
taak kweet, dat hij de aarde bijna verbrandde en door Zeus met eenen bliksem
werd gedood; een hooge, lichte, on--stral
bedekte wagen ; ook een rijtuig, aan beide
zijden open en alleen van boven met een
zonnedak voorzien ; — phaëthonizeeren, roekeloos wagen, veel op 't spel zetten.
Phagaena, f. gr. (phágaina, van phaoëin, eten) bled. de geeuwhonger, vraat
phagedoena, f. gr. (phagé--zucht;—
daina) eene voortknagende, booze zweer; -phagedieniseh, adj. invretend, bijtend;
— phagedaenische middelen, geneesmiddelen tegen invretende zweren ; -phagedeenisch water, (lat. aqua phagedaenica) eene oplossing van bijtend sublimaat (chloorkwik) in kalwater; -- phago,
m. lat. (van 't gr. phagón, een vreter.
Phai-noeng, een goud- en zilvergewicht in Siam.
Phajofnee, een pleizierjacht der japansche grooten.
Phakos, m. gr. (phakós, eig. linze,
linzeplant) Med. eene lensvormige huidvlek,
inz. in 't aangezicht, zomersproet ; -- phakocystïtis, f. Med. de ontsteking van
het beursje der kristallens in 't oog ; -phakódiseh, adj. (gr. phakdades), linsvormig, met lever- of zonnesproeten ;
phákops , m. een -zomersproetige ; —
phakópsis, íle gevlektbeid met zomersproeten ; — phakoptisáne, f. (vgl.
p t i s a n e) een afkooksel van linzen, linzedrank ; — phakósis, f. eene linzevlek,
donkere vlek in het oog; — phakoskotóma, n. de verduistering der kristallens;
— phakótos, m. een lensvormig heelmeesters -mes.
phalseeiseh vers, n., ook h e n d ek a s y l l á b u s, m. gr., een elfiettergrepig
trochaïsch-daktylisch vers, naar den gr. dichter Pha1aekos benoemd : ( _ v
vv

Phalsenen, f . pl. gr. (phálaina, van
phalós, ón, licht, helder) lichtmotten, nachtvlinders.
Phalákra, f. gr. (van phalakrós, a,
án, kaal) Med. de kaalheid ; -- phala-

PHANTAZ[E.
kródisch, adj. (gr. phalakrddes), kaal
phalakróma, n. een kaal -bofdig;—
phalakrósis, f. het kaalwo; den,-kop;—
uitvallen der haren ; — phalakrótés,
f. de kaalhoofdigheid, kaalheid.
Phalanx of phalange, f. gr., de
gesloten krijgsbende; de legerkern, keurbende van het macedonisch voetvolk, een in
het vierkant naauw ineengesloten geduchte
troep (van 4, 8 tot 16duizend man), met
lange spiesen gewapend, die door het geweld van haren aanval doorgaans de veldslagen besliste ; pl phalangen, krijgsbenden, troepen voetvolk ; Anat. de kootjes
der vingers en teenen ; — phalánge, ook
de voetzool-straf (bastonnade), eene in
't Oosten zeer gebruikelijke straf' — phalangárch, m. een bevelhebber over eene
phalanx ; — phalánger, m (fr. phalanger en phalangiste, wegens de eigenaardige
plaatsing zijner ph a l a n g e ij of teenleden
zoo genoemd) het oostersche buideldier, inz.
op de Moluksche eilanden ; — phalangÓSis, f., z. v. a. t r i c h i a s i s;— phalansterium, n. barb. -lat., of fr. phalanstère, m. phalanx-kazerne, gemeen
woon- en werkplaats voor eene-schapelijk
phalanx, d. i. eene samenwoning van 4 0 0
huisgezinnen, naar het stelsel van den franschen socialist Fourier (pest. 1837).
Phalarísmus, n. gr., eene wreede regeering, gelijk die van den tyran P h al ár s in Sicilië, in de 6de eeuw vóór Chr.,
;

berucht

door den koperen stier, in welken

hij zijne slachtoffers opsloot, wier jammerkreten dan naar het geloei van runderen geleken.
Phallos of phallus, m. gr. (phallós)
het mannelijke lid, de roede, bij de oude
Grieken een zinnebeeld van de teelkracht
der natuur, dat, in hout of steen nagebootst,
bij de bacchusfeesten in statige omgangen
werd rondgedragen; vgl. 1 i n g a m — phallika, n. pl. de gezangen bij opgenoemde
omgangen ; — phallagïe, f. pijn in het
mannelijk lid; -- phallanastróphe, f.
verdraaijing der mannelijke roede ; — phallankylósis, f. de kromming der roede;
-- phallïtis, f. ontsteking van het mannelijke lid; --- phallokareinoma, n.
de kanker aan de roede; -- phallokámpsis, f. de roedekromming; --- phallorrhagïe, f. Med. bloedvliet uit de vaten
van het mannelijk lid ; — phallorrhcee,
f. een druiper, de zaadvloeijing uit de roede.
Phanerogámen, n. pl. gr. (van phanerós, a, ón, zichtbaar, en gámos, huwelijk)
of phanerogámische planten, Bot.
planten met duidelijke, zichtbare geslachtsdeelen (het tegengest. van k r y p t o g a m i
-sche
planten).
Phansigáren of Phansegoeren,
m. pl. hindost., indische roovers en moordenaars, z. v. a. thugs, z. aid.
Phantazie, f. gr. (phanthasia, eig. het
zichtbaar-maken, vertoonen, ten- toon-stellen,
en het zichtbaar-worden, verschijnen, van
;

PHARYNX,

--

PHARAMUND
phantddzeinz, zichtbaar maken) de verbeel-

dingskracht, bet menschelijk vermogen om
zich beelden of gestalten te scheppen, de
verdichtings of uitvindingskracht, het scheppend, dichterlijk vermogen ; verdichting, inbeelding, luchtgestalte, hersenschim, droombeeld, gril, luim, kuur, vreemde inval ; Muz.

z. f a n t a z i e; — phantazeeren, met
zijne gedachten rondzwerven, zich aan levendige voorstellingen overgeven ; versebijningen hebben, gezichten zien, luchtbeelden,
droombeelden of hersenschimmen opwekken;
in ziekte raaskallen, ijlen, onzin spreken;
Muz., z. fantazeeren; -- phanta -

skoop, n. eene tooverlantaren ; — phantaziásten, m. pl. eene secte, welke men
meer algemeen den naam van I n c o r r u p t ib e 1 e n, onverderfelijken, geeft ; — phantasma en phantoom, een schijnbeeld,
Bene herschenschim, een geducht schrik
schim ; -- phan-beld,spokn

tomíst en phantasmatíst, m. een
droomer, dweper, geestenziener; ook droom
-uitlegr;—phansmoie,f.d
schijntooverij, of de kunst om door brandspiegels, rook en dgl. middelen menschelijke
gestalten te laten verschijnen, de geesten
— phantasmoskopie, f.-bezwring
eene soort van verstandsverbijstering, waarbij de lijder spookbeelden ziet ; — phan
een dweper, grillig mensch, die
-tás,m.
de gewrochten zijner verbeelding voor wezentlijk houdt en als zoodanig behandelt;-phantastikon, n. het inbeeldingsvermogen ; — phantástisch, adj. op inbeelding berustend ; zonderling, dwepend,
wonderlijk, grillig, avontuurlijk, mal ; —
Phantasus, m. Myth. de droomgod, een
broeder van Morpheus, die den men schen
;
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achtig, schijnheilig ; --- pharizoeísmus,
n. de huichelarij, schijnheiligheid.
Pharmákon, pharmácum, n., pl.
pharmaka, gr. een artsenijmiddel, toovermiddel, tooverdrank ; vergift ; -- phar-macéum, n. (gr. pharmakP,i on), z.- v. a.
apotheek ; — pharmaceut of pharmaceuticus, m. (gr. pharmaleus of pharmakeutés) m. een apotheker, artsenijbereider;
—

pharmaceutika of pharmacïe,

f. de apothekerskunst -- pharmaceutisch, adj. artsenijkundig, de artsenijkunde
betreffende ; — pharmacites, m. (gr.
pharmakit s) kruidenwijn ; -- pharma
artsenij - scheikunde; —-kochemi,f.d
pharmakodynamika, f. de kennis
van de kracht der artsenijen ; — phar;

makognozie of pharmakognostika, f. de herkenning der geneesmiddelen,
de artsenijkunde ; — pharmakokatagraphologie, de leer van 't voorschrijven der artsenijen, ook enkel k a t a g r ap h o l o g ie, z. ald. ; — pharmakolíth,
m. giftsteen, arsenikzure kalk ; — pharmakologie, f. de kennis der artsenijen,
artsenijleer — pharmakomanie, f.
artsenijzucht, het overdreven gebruik van
of verlangen naar artsenijen ; — phar makopcea, f. bet apothekersvoorschrift,
voorschrift der artsenijbereiding, eene ver
voorschriften ter bereiding-zamelingv
van eenvoudige en samengestelde art.^enien,
het boek der artsenij bereiding (d i s p e n s a;

t o r i u in) ; — pharmakopóla, m. (gr.
pharn takopoles) een artsenijverkooper; —
-

pharmakopolium, n. de artsenijwinkel, z. . a. apotheek -- pharmakosideriet, m. teerlingerts, uit arsenik;

zuur en ijzer bestaande — pharmako ;

theek, f. eene huis- en reisapotheek,

aangename beelden in den droom voor
-spieglt.

eene artsenijkist ; — pharmakotríba of
pharmakotríps of pharmakotrípt,

Phárao, m. (hebr. pare/i, koptisch
pouro, van ouro, koning, met bet mannelijke
lidwoord p; gr. phara0) in 't oude Egypte
Z. v. a. koning, vorst ; — pharaonsmuis of pharaonsrat, z. ichneu-

m. een artsenijwriiver of stamper.
Pharos of pharus, m. gr. (oorspr.
de naam -van een eiland bij Alexandrië
aan den mond des Nijls, waarop een zeer
hooge vuurbaak of vuurtoren stond, die onder
de wereldwonderen werd geteld) een vuurtoren, eene vuurbaak of - baken, een zeevuur
bij eene zeehaven.
Pharynx, in., liever f., gr. (v. pharein,
splijten) Anat. het hoofd des slokdarms, de
keel ; — pharyngemphráxis, f. Med.
de verstopping van het slokdarmshoofd; —

Pharamund , z. Faramund.

mon; — pharaonsvijg, z. v. a. pa-

radijsappel — pharao -spel, ook
pharao en faro, n. een b a z a r d- of
;

kansspel met franscbe kaarten (zoo geheeten, omdat eertijds op een der kaartebladen
de P h a r a o, die in de geschiedenis van
Jozef voorkomt, was afgebeeld).
Pharizseër, m . (kerkelijk lat. Pharisw'i,
rabbijnsch paroesjim, van 't heter. pdroesch,
scheiden , afzonderen) eig. afgezonderden,
zonderlingen, eene secte onder de voorm.
Joden, die meer waarde aan de uiterlijke
dan aan de innerlijke godsdienst hechtten
en de mozaïsche wet door eene menigte
van willekeurige levensregelen, veelvuldig
vasten en bidden, vaak enkel met schijn
stiptheid en heiligheid, vereerden ; hui -bare
schijnheiligen, werkheiligen, pilaar -chelars,
-- pharizoeïseh, adj. huichel--bijters;

pharyngeurísma, n. de ziekelijke ver
-wijdngvahetslokrmfd;—pharyngitis, f. de ontsteking van het slok

; -- pharyngocéle, f. eene-darmshof
verslapping, breuk van het hoofd des slok
waardoor aan zijne wanden zakken-darms,
of gezwellen ontstaan ; -- pharyngographie, f. de beschrijving der keel ; pharyn.golsis, f. de verlamming van

de spieren des slokdarmshoofds, keelverlam-

ming ; — pharyngopalatinisch, adj.
keel en verhemelte betreffende ; -- pha-
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ryngoparalysis, f . verlamming van 't
slokdarmshoofd ; --pharyngoperistóle,

vlieden, en hy'dor, het water) de watervrees,
z. v. a. h y d r o p b o b i e; — pheug-

f. de vernaauwing van het slokdarmsboofd,

dros, m. een waterschuwe:

keelvernaauwing ; -- pharyngoplegïe,

Phiale, f. gr., z..v. a. p h io o 1 (z. aid.)
Phid^.as, m. gr . een uitmuntend beeld
(naar den, beroemden atheenschen-houwer
beeldhouwer van dien naam, die in de 5de
eeuw vóór Christus leefde).
Phiditia of phiditiën (spr . t ts)
n. pl. gr. (pheiditia, v. pheidesthai, verschoonen, ontzien), openbare, gemeenschappelijke
sobere maaltijden der mannen en jongelingen
in 't oude Sparta, ook s y s s i t i a.
Philadélphen, m. pl. 'gr. (v. philos,
lief, vriend, en adelphós, broeder) broeder
sedert 1803 een geheim verbond-lievnd,
in 't fransche leger om het keizerrijk omver
te werpen en de republiek weder te herstellen ; -- philadelphie, f. gr. broederliefde , naastenliefde; -- philadélphiseh, adj. broederminnend; van daar de
philadelphische broederschap in
Engeland en Zweden, welke weldadigheid
ten doel heeft ; — philaléthes of philaleeth, m. een waarheidsvriend ; — philalethïe, f. de waarheidsliefde ; -- phi-

f., z. V. a. pharyngolysis; — pharyngorrhagïe, f . bloeding uit de vaten
van het slokdarmshoofd ; — pharyngo
kramp van het slok-spámu,in.de
keelkramp ; — pharyngo --darmshof,
stenie, m. de slokdarmsvernaauwing —
pharyngotomie, f. de snede van het
hoofd des slokdarms ; -- pharyngo
werktuig voor de kunstbe--tom,n.he
werking der snede van het hoofd des slok
spijskanaal. -darmsofepnigvht
Phaseóle, f. gr. (phásélos, pahaséolos,
lat. phasélus, phaseólus) een plantengeslacht
met peulvruchten of boonen, van welke ver
soorten zeer voedzaam en wel--scheidn
smakend zijn, b. v. de turksche boon, ook
faseole of fisole; — phaseoliet, m.
boonesteen, erwtesteen.
Phasma, z. ond. phase.
Phatagin, m. (fr. phatagin , van 't
gr. phattágis, het schubdier) het langstaartige of viervingerige " schubdier in Azië.
Phatne, f. en phatnion,n. gr. (phátne,
eig. krib, trog) de tandholte ; -- phat
bloeding uit de tand--norhagïe,f.d
kassen.
Phaze, f., pl. phazen, gr. (phásis,
pl. pháseis, d. i. schijn, verschijning ; v.
phainesthai, zichtbaar worden, verschijnen)
;

,

lichtgestalte, lichtafwisseling, schijngestalte,

inz. de verschillende gestalten, waarin de
maan, ten gevolge van hare onderscheidene
standen tegen de zon en . de aarde, zich aan
ons voordoet ; in 't algemeen voor : veranderingen, geregeld afwisselende verschijnselen of gedaantewisselingen in de toestanden
van 't menschelijke leven, enz . ; — phas
-ma,n.
pl . phasmáta, eene verschijning, gestalte, een gezicht, spook, enz.
Phelloplastiek, f. gr. (van phellós,
de kurk) , de kunst om beelden uit kurk te
snijden, het beeldsnijden uit kurk, uitgevonden door eenen kunstenaar te Rome en door
den bouwkunstenaar Mei tot hooger volkomenheid gebracht; — phelloplástiseh,
adj. tot die kunst behoórende.
Phengiet, m. gr. (van phengos, glans)_
de glanssteen, kalkspaath, een doorschijnende teerlingvormige, sterk opbruischende
steen ; — phengophobie, f. Med. de
glansschuwheid, de afkeer van blinkende
voorwerpen, een teeken der hondsdolheid;
van daar ook voor h y d r o p h o b i e;.phengophbbisch, adj . licht-. of glans schuw.
Pherekrátiseh vers, een zeven lettergrepig trochaïsch-daktylisch vers : ( —
'- I— — — / — ^.- ), naar den gr. dichter
Pherekrátes benoemd.
Pherra, f. eene O.ind. munt voor rijst
7.5 eng. ponden of 3i kilo.
Pheugydron, n. gr. (van' pheicgein,

lander, z. opossum ; -- philandrïe,
f. (gr. philandria) mannenliefde ; -- philanthroop, m. (gr. philánthrópos) een
menschenvriend ; — philanthropie, f.
de menschenliefde, menschlievendheid; --philanthropinum, n. nw.lat. eig. eene
menschlievende instelling, menschenschool;
een opvoedingsgesticht naar Basedows grondbeginselen, onder dezen naam bet eerst in
17 7 4 te Dessau gesticht ; -- philanthro
-pinísmu,.het
stelsel van opvoeding
en onderwijs van Basedow en zijne vrienden, volgens hetwelk de zuiver menschelijke
natuur en de oorspronkelijke, zuiver menschelijke . verhoudingen tot grondslag gelegd
en- de vorming der kweekelingen tot praktisch bruikbare, opgeruimde en welwillende
menschen tot het doel der opvoeding gemaakt moet worden, — een stelsel, dat
echter, bij de keuze en veelvoudigheid der
leermiddelen en het streven naar natuurlijkheid en gemakkelijkheid der leerwijze,
alsmede bij de overwegende richting op het
praktisch nuttige, niet volkomen proefhoudend kon bevonden worden; vgl. hum a-

n is m u s; -- philanthrópisch , adj.
menschlievend, minzaam , liefderijk , vergevensgezind, lankmoedig — philanthro pomanie, f. de dweepachtige , overdrevene menscbenliefde ; — philargyrie, f .
(gr. phylargyría, v. árgyros, zilver, geld)
geldliefde, gouddorst, gierigheid, hebzucht;
— Philáster, m. en Philasteria, f.
f. mans- en vr.naam : liefhebber, liefhebster
der sterren, hemelvriend, -vriendin; — philautie, f. (gr. philautia, V. autós, zelve)
de eigenliefde, zelfzucht, het e g o ï s m u s;
— .Philemon, mansn.: de liefhebbende;
— Philemon en Baucis, gr. Myth.
een paar echtelingen in. de gr . oudheid, be-;

PHILOPYEDIE.

PHILIP
roemd door hunne wederkerige liefde tot in
hun hoogsten ouderdom; an daar een paar
oude, trouw en eendrachtig levende echt -

genooten ; -- philharmonisch , adj . de
toonkunst beminnende ; --m. een griekenvriend, voorstander der Grie-

ken — philhelléniseh, adj. de Grie;

ken beminnende, hen voorstaande, grieksgezind ; — philiãter, m. (van iiitrós, een
arts) een vriend of liefhebber der artsenij wetenschap.

Philip of Philíppus, m. gr (Philippos, van philos, lief, vriend, en hippos,
.

paard), bij verkorting Flip, manse., woordelijk : paardevriend; ruiter, ridder; f. Philippine; ook eene zekere spuit der wondheelers; — philipp%ea, f. eene hevige
strafrede, eene krachtige redevoering, waarin
iemand ten toon gesteld, ontmaskerd, doorgehaald wordt, gelijk die de atheensche redenaar D e m o s t h é n e s tegen koning Phi1ippus van Macedonië uitsprak, om de
Grieken af te raden, zich aan hem te onderwerpen ; — philippicte, f. pl. gr.
goud- en zilvermunten, hebbende aan de
eene zijde het beeld van Philippus van Macedonië en aan de keerzijde een paard ; —
philippísten, m. pl. leerlingen en aan hangers van Philipp Melanchton, die
men van kr'pto-calvinismes beschuldigde
ook wel : de aanhangers van L o d e w ij k
Phi 1 i p s, koning van Frankrijk ; — Phí lippïnen., pl. eene secte van oostersche
Christenen ; — Philippónen, m. pl. Bene
russische secte, die een geestelijk opperhoofd,
de heilige synode en de priesterwijding der
russ. geestelijkheid niet erkennen, zoo geheeten naar Philip Pustoswiaet, die haar
in 17 0 0 uit Rusland naar Poolsch-Litthau-
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krompene, platburgerlijke denkwijs, vgl. b a-

nauzie.

philodoxie, f. gr. (philod oxia , van
philos, lief, vriend, en dóxa, meening, roep,
roem) eer - of roemliefde ; — phileenus,
m. een liefhebber van den wijn (gr. ótinos),
een drink ebroér; — philog n, m. (gr.
philóyyrnos. van gynF, vrouw) een vrouwe -

vriend, liefhebber van de vrouwen ; — phi
-logynïe,dvruwif
neiging tot het
andere geslacht ; — philóikos of phiicecus, m, een huisvr iend , familievriend;
— philokalïe, f . liefde voor het schoone,
eerbare, zedige ; -- philoloog, m. (gr.
philólogos, van lógos, rede) een taalvriend,
taalgeleerde, taalkundige, taal- en oudheid
wie zich aan de wetenschappe--vorsche;inz.
lijke studie der talen, letterkunde en geschiedenis van de klassieke oudheid (der
oude Grieken en Romeinen) wijdt; —philologïe, f. de taalliefde, taal- en oudheid
taalwetenschap; inz. klassieke-kunde,
p h i l o l o g i e, de wetenschap of geleerde
kennis der oud-gr. en rom. taal, letterkunde
en geschiedenis ; — p hilológisch, ad).
taallievend, taal- en oudheidkundig, taalgeleerd; tot de taal- en oudheidkunde behoorende of die betreffende ; -- philomathie, f. (gr. philomnátheia, van manthánein,
leeren) de leerlust, leerbegeerte, weetgierigheid ; — philomátisch, adj. leerlustig,
leergierig, weetgierig ; -- Philoméll , f.
gr. (eig. de appel- of ooftminnende, v. r^lon,
de appel) Myth. ale naam der dochter van
Pandion, koning van Athenen, die, nadat
Tereus, de gemaal van hare zuster Prokne,
haar verkracht en vervolgens, opdat zijne
wandaad bedekt mocht blijven, haarde tong
uitgesneden had, in eenen nachtegaal werd

en voerde ; — philippus- daalder,

veranderd ; van daar voor : de nachtegaal ;-

een spaansche daalder, omtrent 3 gl.,
onder Philips II. van 156O-15O voor de
Nederlanden geslagen

philométor, m . een moederlievende, moe

Philistijnen, ni. pl. (hebr. .Plischthi,
pl. Plischt(rn, V. pálasch, rondzwerven, omdolen) de oude grensnaburen der Israëlieten
in zuidwestelijk Palestina ; -- philísters,
m. pl. hoogd., in Duitschland in de studententaal eene verachtelijke benaming van ge-

lomusoS, m. een muzenvriend, beminnaar
der schoone kunsten, kunstenvr iend.

meene burgers of ook wel van alle niet
(Deze benaming ontstond, naar-studern.
men wil, in 1693 te Jena, alwaar bij eene
vechtpartij tusschen studenten en burgers
een student dood op de plaats bleef, en een
geestelijke den zondag daaraanvolgende in
eene heftige preek tegen deze daad zeide :
»het is hierbij gegaan, gelijk in den Bijbel
(Richteren XVI) geschreven staat : de Philistijnen over u, Simson!" waarna de studenten de burgers van Jena Philistijnen of
Philisters noemden.) philister, in 't alg.
een laaggezind inensch, mensch van beperkten geest en gemeetne, platburgerlijke
denkwijs; in engeren zin een paardeverhuurder; een geleend of gehuurd paard;
— philisterei, f . hoogd., beperkte, be-

— philomimezïe, f. (vgl.-dervin
mime, enz.) de navolgingszucht; --- phi;

Philonium, n. lat. (v. 't gr philönion,
scil. phárinakon, z. ald.) een pijnstillend
middel (naar een' ouden arts P h i 1 o n benoemd) .
Philopeedie, m. gr. (van philos, lief,
vriend, en pais, gehit. paidós, knaap, kind)
de liefde tot jonge lieden en hunne opvóeding ; — philopaes, ire. (philópais) een
kindervriend ; — philop2ediseh, ad).
kinderlievend, der opvoeding toegedaan ; —

philopátor, m. een vadervriend, de vaderlievende, iron. bijnaam van Ptolemwus,
koning van Egypte, die zijnen vader ver
d had — philopatridalgie of-gift
;

philopatridomanïe, f. Med . z. v. a.
nostalgie (z. ald.); — philopatrïe,
f. de vaderlandsliefde ; — philophysiCus, m. een natuurvriend, natuurvorscher;

philopinacium of philopinakion,
n. een stamboek ; -- philopolémisch,
adj. (vgl. p o l e ni i s c h) , strijdlieverd ;—
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philopozie, f. drinklust, liefde tot drinkgelagen ;
philopsychie, f. liefde tot
—.

bet leven; lafhartigheid, versaagdheid; —

philoristie, f. (van horidzein, begrenzen,

bepalen) de verklaringszucht ; woordenvitterij ; — philorthodóx (vgl. orthodox,
enz.) een vriend of aanhanger der rechtzinnigheid of orthodoxie; -- philosarkie, f. de vleeschliefde, de neiging tot
vleeschelijke lusten; -- philosomatie,
f. ligchaamsliefde , overdrevene lijfsverpleging, ligchaamszorg ; — philosooph, enz.,
z. ond. p hi 1 o z o o p h — philostorgie,
f. gr. (van stérgein, teeder liefhebben) neiging tot liefde, verliefdheid ; — philoteehnie, f. de kunstliefde; — philotéchnisch, adj. kunstlievend ; — philotechnos, m. een kunstvriend, liefhebber
der kunsten ; — philotéknos, m. een
kindervriend — philoteknie, f. de kinderliefde, liefde tot kinderen ; — philotezle, f. (philotésía ) een vriendschapst o a s t, eene gezondheid ; — Philothéus,
m. mansnaam : z. v. a. G o d l i e f ; — philotimie, f. de eerliefde, roemzucht, eerzucht, eergierigheid ; wedijver ; — philoxenie, f. de liefde tot vreemdelingen, gast vrijheid ; — philozole, f. de liefde tot
het leven, z. V. a. philopsychie.
Philozooph, m. gr. (philósophos, van
philos, lief, vriend, enz., en sophós, wijs,
sophía, wijsheid ; lat. philosóphus) eig. een
wijsheidsvriend ; wijsgeer, wijze, een navorscher door het verstand, een denker, verstands- of wijsheidsleeraar, bij de Duitschers:
wereldwijze (we 1 t w e i s e r); — philósóphus
non carat, lat. een wijsgeer telt dat niet,
verheft zich daarboven ; — ph ilosophaille, f. fr. (spr. —fálj') bet wijsgerig
gepeupel, de groote hoop der zoogenaamde
wijzen ; -- philosophailleeren (spr.
—faljeren) den philozooph spelen, uithan gen ; — philozophánt, m. nw.lat. (philosóphans, van philosoph? ri, philozopheeren)
een verstandskramer, handwerksmatige wijs
-heidvrkop;-m.
een schijnwijze, waanwijze; --- philozophêma, n. een wijsgerig onderzoek, eene
philozophische vraag. beschouwing, meeping,
bewering, eene verstandsT of wijsheidsspreuk;
— philozopheeren (gr. philosophéin,
lat: philosophdri) grondig, verstandig denken, navorschen; uit gronden inzien, besluiten, bewijzen; zich duidelijke begrippen en
voorstellingen van iets zoeken te maken,
wijsgerig eene stof behandelen, de oorzaken
der dingen nasporen : hetphilozopheeren, het grondig navorschen, het verstandsonderzoek ; — philozophie, f. gr. (philosophía) de wijsheidslíefde, wijsheidskunde;
wijsheids- of waarheidsleer, wijsbegeerte,
verstandswet.enscbap, kennisleer, of de wetenschap der wetten en voorwaarden van
de redelijke kennis vin God, den mensch en
de wereld, de wetenschap, die bestaat in
het kennen der dingen in hunne oorzaken
;

;

—

PHLEBEMPHRAXIS.

en gevolgen ; studie der natuur en der zedeleer; het stelsel van dezen of genen beroemden wijsgeer; zekere geestkracht, waardoor de mensch zich boven den invloed van
de wisselvalligheden des levens weet te verheffen ; — philozóphiseh, adj. ver
-standwechplijk,sdmnerdematig; grondig onderzoekend, denkend ; —
philozophische teekens, bij de astrologen : de steenbok en de waterman ; — philozophísmus, n. nw.lat. de gewaande
of schijnphilozophie de leer der valsche
wijsgeren , schijnwijsheid, q u a s i -verlichting; -- philozophíst, m. een schijn
waanwijze, iemand, die, onder voor -wijze,
alle vooroordeelen af te schud--wendslva
den, de algemeen aangenomen gevoelens en
grondbeginselen trotseert;— philozophisteeren, schijnwijsgerig spreken, schijnwijze stellingen voordragen, philozophische beu
-zelprat
voeren.
Philtrum, n. lat. (v. 't gr. philtron,
v. philéin, beminnen) een liefdemiddel, een
liefdedrank, tooverdrank, een drank, eene
kruiderij, enz. om liefde op te wekken ; —
philtromanie, f. de ingedronken liefdewoede, de verliefde bedwelming of roes, door
een f i l t r u m voortgebracht.
Phimosis, f. gr. (van phimoen, snoeren, binden) Med. de vernaauwing der voor
kraag; phiinhsus femini rum,-huid,spance
de vernaauwing van de vrouwelijke scheede
Phiool, f. (misvormd uit het lat. phiála, v. 't gr. phiálé, schaal, urn) eene kogelflesch, een buikvormig glazen vat met
langen, naauwen hals, door scheikundigen
gebruikt ; Mil. eene soort van stormpotten,
met handgranaten, enz. gevuld: s t o r mphiolen.
Phlasis, f. gr. (phlásis, van phláein,.
plat drukken, kneuzen) Med. de breuk van
een plat been.
Phlebemphráxis, f. gr. (van phtebs,
genit. phlebós, bloedader) Med. verstopping
der bloedaderen ; -- phlebeurysma, n.
of phlebektásis, f. de uitzetting der
bloedaderen, aderspat ; — phlebion, n.
een bloedadertje ; — phlebitis, f. de bloed
ontsteking; — phlebódes, adj. vol-ader
aderen; naar aderen gelijkend — phlebographi.e, f. de bloedaderbeschrijving;
— phlebolíth, m. de adersteen, steen
bloedaderen — phle--achtiglmnde
bolithiásis , f. ziekelijk ontstaan van
adersteenen ; — phlebologie, f. de leer
van de bloedaderen ; — phlebopalie, f.
de bloedaderpols, beweging der bloedaderen ;
-- phlebophthalmotomie, f. juister
ophthalmophlebotomie, f.kunstmatige
opening der oppervlakkig liggende aderen
van het oog, aderlating aan het oog; —
phleborrhagi.e, f. en phleborréxis,
f. de scheuring eener ader, na welke bloeding volgt; — phlebotoom, n. het laat
werktuig, waarmede men de ader-ijzer,ht
opent; -- phlebotomie, f. de aderla;

;

PHLEDONIE
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ting — phlebotomist, m. een ader later ;. — phlebotomanie, f . de ader
;

neiging tot aderla -latingszuch,over
— phlebotrauma, n. Bene bloed -ten-;

aderwond.

Phledonie, f . gr. eig snapachtigheid,
praatzucht (van phledón, snapper, v. phléO,
ik snap) Med. ijlhoofdigheid, verstandsverbijstering; — phledonÓdes, adj. ijlend,
raaskallend.
Phlegéthon, ook pyriphlegéton,
m. gr. (van phlegethein phlégein, branden) Myth. een fabelachtige vuurvloed, hellevloed, die, in plaats van water, vuurstroomen met gloeijende rotsbrokken voortstuwde.
Phlegma, n. gr. (van phlégein, branden, verbranden) oorspr. brand, vlam, enz.;
Mad, slijm, het slijmig, taai vocht in het
bloed, taaije slijm (misschien daarom zoo geheeten, omdat vloeistoffen, over het vuur
gekookt, taai en slijmig worden); slijmbloedigheid, koud-, laauwbloeiligheid, natuurlijke
ongevoeligheid en traagheid, onverschillig
waterige,-heid,onpgwkt;Chem.
smakelooze, dat na de overhaling van de
geestige deelen, b. v. van den brandewijn,
overblijft ; -- phlegmagogieu ii, n.
nw.lat., pl. phlegmagogiea, liever
phlegmagóga, Med. slijmrafvoerende of
-verdunnende middelen ; — phlegmap ra, liever phlegmatop^ra, f . de slijmkoorts; -- phlegmatieus, m . een slijm bloedige, koudbloedige, ongevoelige en trage;
-. phlegmatie (spr. t— ts), f Med.
water- of slijmgezwel ; phlegmatia elba dolens puerperárum, de witte, pijnlijke dijzwelling der kraamvrouwen ; — phlegmá
vol taaije slijm, slijmbloedig;-tisch,adj.
.

koudbloedig, laauwbloedig, onverschillig, ge-

voelloos, onopgewekt, onwerkzaam, traag,
lui, lamlendig ; traag, koud van natuur (vgl.
temperament); — phlegmatische
t e e k e n s, bij de astrologen: de kreeft, de
schorpioen en de visschen ; — phlegma-

torrhagi.e of phlegmatornccee, f.
Med. slijmvloed, afleiding of afvoering van
vochten bij verkoudheid ; -- phlegmazie, f., z. v. a. p h o g o s i s, z ald.; —
phlegmóne, f . Med. ontsteking; een bloed
ontstoken gezwel ; -- phlegmo--gezwl,
nódes, adj. ontstekingachtig, aan eene
ontstokene zwelling gelijk ; -- phlegmy menl.tis,f. (van phlegma en hymen, z.
ald.) eene slijmvliesontsteking.
phlegraeiseh, adj. (lat. phlegraeus, a.
um, van 't gr. phlegr?i os, a, on) van Phlegra (ontstaan uit phlegyrá, scil. gé, d. i.
brandend land) van een landschap in Macedonië , waar de met de Goden strijdende
Giganten door den bliksem van Zeus vernietigd werden; in 't algemeen voor brandig, vurig; -- phlegroeische velden,
de brandvelden, inz. eene zwavelrijke vlakte
bij Cumw in Beneden-Italië.
Phlogiston, n. gr. (van phlogidzein,
branden, phlox, vlam) in de oudere schei-

kunde de brandstof, bet brandbare beginsel,
de zuiverste en eenvoudigste brandbare grondstof, door S t a h 1 in het gebied der chemische wetenschap op den voorgrond geplaatst,
maar door L a v o i s i e r uit die eereplaats
verdreven ; —. phlogístiseh, adj. brandbaar, met brandbare stoffen opgevuld ;
phlogistizeeren, met brandstof verbin-

—

den ; ---- gephlogistizeerde lucht of
gephlogistizeerd gas, z. gas —
phlogistiek of phlogurgie , ook
phlogochemie, f. de leer van de brand;

b are ligchamen ; -- phlogódes, adj. ont-

stoken, vlammig; — phlogop^fra, f. eene
ontstekingkoorts ; — phlogósis, f. Med.
plaatselijke ontsteking; eene vliegende hitte,
voorbijgaande roodwording van het aangezicht; — phlogoskoop, n. eene rookverbrandende spaarkagcbel, die niet alleen
moet verwarmen, maar ook verlichten.
Phloioplastie, f . gr. (v. phloiós, schors,
en plássein, vormen, plastikós, vormend)
schorsvorming, eene door den franschen doeter Eugène Robert uitgevonden kunstbewerking aan boomen, waarbij men de door insecten beschadigde schors tot op den bast
wegneemt cep daardoor eene nieuwe schorsvorming te weeg brengt.
Phlomis, f, gr. (phlomis en phlomos,
voor phlogmis en phlogmós, v. phlégein, branden, omdat de dikke en vette bladeren in
plaats van pitten in de lamp dienden) Bot.
de wolbloem, het kaarskruid, jeruzalemsche
salie, een pronkgewas van vele soorten, b. v.
de leeuwestaart, het leeuwenoor, de saliestruik.

Phloridzine of liever phlorrhizine, f. barb.gr. (v. 't gr. phloiórrhidzos, met
schorsachtigen wortel, v. phloi-ós, schors, en
rhídza, wortel) Chem. eene organische grond-

stof (radicaal) in den verschen wortelbast
van appel -, pere-, kerse-, en pruimeboomen.
Phlox, f. gr. (eig. de vlam, v. phlégein,
branden) de vlambloem, een pronkgewas uit
Nieuw -Holland van velerlei soorten.
Phlyakographie, f. gr. (van phi tax,
gezwets, pots; ook de grappemaker) een
kluchtspel.
Phlykteena, f., pl. phlykteense of
phlyktides, gr. (phlyktaina, phlyktis, pl.
phlflktainaí, phlyktides, van phl yein, phlyd zein,
zieden, overkoken, opborrelen) Med. waterblaasjes, inz. in het oog; — phlyktsenódes, adj. blaar- of blaasachtig ; —
phlysis, f. het uitbreken van waterblaasjes op de huid — phlyzakion of phlyzacium, n., z. v. a. phlyktaena.
phobodípsos, adj. gr. (van phóbos,
vrees, schrik, en dipsa, dorst) Med. eig.
dorstscbuw ; waterschuw, hondsdol ; — phobodípson, n. de watervrees, hondsdolheid.
Phóca, f. lat. (v. 't gr. phóke) de rol),
zeehond — phoesena, f . (gr. phóka.ina)
eene walvischsoort, de dolphin.
Pheebus, m. gr. (Phoibos) d. i. de lichtende, glanzende, een bijnaam van Apollo,
;

;
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de zonnegod, de zon ; oneig. gezwollenheid
in de rede, hoogdravende schrijftrant, b o mb a s t; — Phoebe, f. (gr. Phoibé) d. i.
de heldere, lichtgevende, een bijnaam der
maangodin, Artemis of Diana ; -- phcBbolepsie, f. de dichterwoede, poëtische
razernij.
Pheenice, f. gr. de poolster, eertijds
zoo geheeten, omdat de P h ce n i c i ë r s, een
volk, dat een smal kustland aan de Middel
bewoonde, bij hunne zeetoch--landschez
ten zich hoofdzakelijk naar deze richtten.
Phcenicine, f. gr. (van phoinix, purper, purperrood) purperpoeder, een purper
bij oplossing van den-rodenslag,i
indigo in zwavelzuur door _ bijvoeging van
zoutzuurkalk wordt verkregen ; — ph0eniCísmus, m. Med. de mazelen en het
roodvonk ; — phcBnígmus, m. Med. de
ziekelijke roodheid van het aangezicht; ook
een roodmakend middel voor het vel.
Phcenik, ni. een turk. zilvermunt, on(rent 3 gl. waard.
Phoenix, m. gr. (phoinix, d. i. de purperroode of vuurkleurige) de zonnevogel, een
fabelachtige wondervogel, van wien men ver
dat hij 500 jaar leefde, en dan op-halt,
een door hem zelven bereid leger zich verbrandde, om uit zijne asch weder te voor
te komen; bij de Ouden (volgens-schijn
sommige mythologisten) het zinnebeeld eener
periode van 500 jaar; bij ons dat der
zeldzaamheid, voortreffelijkheid en onvergankelijkheid ; -- phoenix– compagnie,
eene brandwaarborg-maatschappij in Engeland.
Phóis, f. gr. (v. phódzein, roosten, ver
brandblaar; ---- phoi--hiten)Md.r
des of phódes, p1. brandblaren.
Pholáde, f. gr. (phólás, van pholëin,
zich verschuilen, in sluipboeken liggen), pl.
pholáden, boorschelpdieren, steenboorders,
zeedadels, die in de hardste oeverrotsen boren en in het duister licht geven ; — pholadieten, pl. versteende boorschelpdieren.
Phonaseie, f. gr. (phonaskia, v. phónê,
geluid, stem, en askin, oefenen) eig. stemoefenine, zang- en redekunst der Ouden;
— phonáseus, m. (gr. phónaskós) een
zangmeester, stemleider; - -- phonétiseh,
adj. (van phonëin, klinken, toon geven) klank gevend, het geluid, inz. het spraakgeluid
voortbrengend of betreffend — phonetisch schrift, klankschrift — phonetika, f. de klankleer, stemleer, het
juiste gebruik der stem bij spreken en zin.
gen ; — phonika, f. de klank-, gehoorof toonleer; — phoniseh, adj. klinkend,
b. V. het phonisch middelpunt, bet
stem- of klankpunt, eene plaats, waar de roepende persoon bij eene enkelvoudige echo
moet staan; --- phonisch kaleidoskoop, z. kaleidoskoop; — phonísmus, n. het kunstgeluid — phonognomika, f. de stemkunde, de gevolgtrekking van de stem of spraak van een' mensch
;

;

;
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op zijne denkwijze; — phonographie,
f. klankschrift; — phonographika, f.
de klankschrijfkunst, de voorstelling der woorden door schrijfteekens voor de spraakgeluide n ; — phonográphiseh, adj. klankschrijvend; phonographisch schrift,
zulk schrift, dat geheel met de uitspraak
overeen komt, daar het alleen de werkelijk
uitgesproken geluiden door bepaalde schrijf
voorstelt; — phonokampsie,-tekns
f. de stembuiging, klankbreking ( -- phonokámptiseh, adj. stembuigend, klankbrekend ; phonokamptisch middelp u n t, het stembuigingspunt, de plaats, van
welke het geluid bij eene echo wordt terug geworpen ; — phonoklástiseh, adj.
stembrekend, inz. van echo's; -- phono11th, m. de klanksteen, eene gemengde
steensoort; — phonologie, f. de klankleer, de wetenschap van de spraakklanken ;
— phonometer, m. de klankmeter ; --phonozophie, f. de klankleer, de klankkunde ; — phonurgie, f. de wetenschap
van de tonen en den weêrgalm, de klankkunst.
Phoranthium, n. nw.lat. (van 't gr.
phérein, dragen, phui irrnos, draagbaar, eii
ánthos, de bloem) Bot. de bioembodem.
Phorkos of Phorcus, ook Phorkys, m. gr. Myth. een zeegod en vader
van wonderbare zeegestalten; — Phorkíden, f. pi. (gr. Piorkídes) de dochters
van Phorkys, de drie G o r g o n e n (z. ald.)
Phorminx, f. gr. (v. phérein, dragen,
phórimos, draagbaar) de draagbare cither,
eene soort van harp of either, het oudste
snaarspeeltuig der oude grieksche zangers.
Phormium, n. nw.lat. (van 't gr.
phormion, vlechtwerk van biezen of riet,
ook de naam eener ons onbekende plant,
verklw. van phormós, iets uit biezen of riet
gevlochten) de vlaslelie, het nieuw- zeelandsche vlas, bij ons hoofdzakelijk een pronk
-gewas.
Phorométer, m. gr. (van phérein,
dragen ; voeren, bewegen) draagkrachtmeter,
een werktuig ter bepaling van het draag
bruggen, gewelven, enz.; ook-vermogna
in den landbouw : een teelkrachtmeter; —
phorometrie, f. de leer der lastmeting
en lastdraging, een gedeelte der hoogere
werktuigkunde ; — phoronomie, f. gr.
de bewegingsmeetkunst, wetenschap van de
beweging der vaste en vloeibare ligchamen,
een gedeelte der hoogere werktuigkunde;
— phoronómiseh, adj. beweging-metend of de bewegingsmeetkunst betreffende.
Phosgenium–gas, n. gr. (van phós,
het licht, en géne'in, voortbrengen) door het
licht verwekte lucht, de door het zonnelicht bewerkte verbinding van kooloxydegas met chloorgas ; — phosphorus of
phosphor, m. (v. 't gr. phósphóros, lichtbrengend. v. phérein, dragen, brengen) lichtdrager, lichtstof, eene in 1699 ontdekte, niet metallische grondstof ; phosphorus bononién,

PHOTINIANEN
sis, de liclitsteeti, glanssteen, z. b o I o gn eezerspaatli; - phosphãten, m. p1.
phospboszure zouten ; -- phosphieten,
B. p1. phosphorigzure zouten ; - phosphorensis, f. de ziekte uit gebrek of
overmaat van phosphorzuren kalk in de beenderen ; - phosphoresceeren, in het
donker of duister licht geven, geluk h. v.
de glimworm en vele zeedieren ; - bet
phosphoresceeren of de phopho
rescéntie (spr. t=ts), f. het licht geven
in het duister of de eigenschap van vele ligchamen om zonder verbranding in het duister licht te verspreiden ; - phosphoriet, m. eene soort van a p a t i e t (z. aId.);
- phosphorzuur en phosphorig
zuur, verbindingen van bet phosphor met
zuurstof tot zuren.
Photiniãnen, m. p1. eene secte van
den bisschop P II 0 t I n u s in Pannonie, in de
de eeuw.
Photogenium, n. gr. (van phd.c, genit.
pliPtós, het licht; vgl. phosgenium) de
lichtstof ; .- photogéniseh, adj. door
licht voortgebracht (P. v. leekeningen, beelden); - photographie, f. liclitteekening, bet lichtschilderen, de kunst om lich
op metalen-beldnvort g,hezij
platen (d ag U er reot y pie), hetzij op papier
(talbotypie); ook een lichtbeeld (z. v. a.
p h o t o t y p e), in z. een lichtbeeld op papier;
- photogrâphisch, adj. in lichtbeelden
voorgesteld ; ook tot lichtbeelden dienstig (bv.
photograpbisch papier); - photographíst, m. vervaardiger van lichtbeelden; - photokámpsis, f. de buiging
of breking der lichtstralen ; - photolo
gie, f. de lichtleer; - photomagne-

tIsmus,

n. het door inwerking der hebt-

stralen verwekte magnetismus; --photometeören, n. ph. hichlgevende luchtverschijnselen ; photométer, m. een
lichtmeter ; - photometrïe, f. de lichtmeetkunst, meting van de sterkte (les hichts;
- photométrisch, adj. hichtnietend;
- photophobIe, f. de hichtschuwheid
der ooghijders ; - photophóbisch, adj.
lichtsehuw ; - photophobophthd
mus, m. Med. een hichtscbuw oog; photophobophthalmïe, f. de oogontsteking, met groote hichtschuwheid verbonden ; - photopsïe, f. een ziekelijk
hichtzien, het flikkeren van de oogen uit
inwendige oorzaken, z. v. a. m a r a u g i e;
—photorrhëxis, z. v. a. p h 0 to kamp s is ; - photoskiaterika, f. de leer
van licht en schaduw ; - photoskoop,
m. een hichtbeschouwer, hichtmeter ; photospheer, f. de hichtkring; - phototechniek, f. de verhichtingskunst; phototpe, n. het door de da g u e r re otype (z. ald.) voortgebrachte beeld, lichtbeeld ; - phototypie, f. de kunst om
zulke hichtbeelden te vervaardigen.
Phoxos of phoxus, m. gr. (van
phoxôs, a, On, spits) Med. een spitshoofd,

-
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een mensch met een zeer spits toeloopend
hoofd.
Phratria of phratre, f. gr. (phrd tra, phratrja) in bet oude Griekenland: eene
oorspr. door stamverwantschap verbondene
volksafdeehing, een geslacht, gilde ; in Athenen : eene onderafdeehingder phyle (z.ald.);
- phratriârch, m. stam-, gildehoofd;
- phratriást, phrãtor cf phrätër, m. stam- of gildegenoot.
Phráze, f. gr. (phrá.cis, van plu ádzein,
spreken), p1. phrazen, de spreekwijze, uitdrukking in het spreken ; minachtend : zinledige, schoonklinkende uitdrukkingen ; phrazeologie, f. eene verzameling van
spreekwijzen ; ook de leer van de eigenaardige, niet letterlijk over te brengen zegswijzen eener taal ; - phrazeologIsmus, inz, zinledige, bloemrjke taal, fraaiklinkende, maar veinig zeggende woordenpraal, en de neiging daartoe.
Phrenezie, f. (lat. plirenPsis, fr. frénl
sie) en phrenitis, f. gr. (van phrPn,
oorspronkehijt : middelrif; dan geest, zin, gemoed, verstand) de hersenontsteking ; krankzinnigheid, verstandsverbij stering, razernij,
dolzinnigheid - phrenëtisch oi phrenitisch, ad). onzinnig, raaskallend, razend;
- phrenogâstrisch, adj. middelrif en
maag betreffende ; - phrenologie, f.
de hersenleer, leer van den bouw der hersenen ; verstands- of gemoedsleer; - phrenopathie, f. lersen lijden , geesteskrankbeìd ; - phrenosplönisch, adj. middeirif en mitt betreffende.
Phrikâsmus of phriködes, m. gr.
(van phrjx, gen. phrikôs, ruwe oppervlakte,
het ruw-worden) Med. de koortskoude,
koortsrilhing, het zoogenaamde kippevel.
Phronsis, f. gr. (van (phronatn, denken, verstandig zijn) verstand, wijsheid, inzicht, beleid.
PhrontIst, m. gr. (phrontistPs, van
phrontidzein, nadenken, overleggen) , ph.
phrontIsten, nadenkers, navorschers uitpluizers ; beschouwende Christenen ; phrontisteron of phrontisterium,
n. gr. de overpeinzingsplaats; de schoolvos
pedanterie, geleerdheidskramerij-serj,chol
(een iron. gevormd woord); later ook : gehoorzaal, school van eenen phrontist.
Phrygie, n. (gr. en lat. P1tryga) voorm.
naam van een landschap in voorhiggend
Azië; --- phrygiseh, adj. in Pbrygib
te buis behoorend of van daar afkomstig;
phrygische muts, eene roode muts van
bijzonderen vorm, als zinnebeeld der vrIjheid; ph rygi sche steen, een sponzige
steen, dien men tot roodverwen gebruikt;
phrygische toonsoort, eene toonsoort
der oude Grieken van hevig opwekkende
werking.
Phryne, f. gr., de naam eener boeleer
ster te Athenen, de geliefde (onder anderen)
'van Praiteles en Hyperides, eene om bare
uitstekende schoonheid en rijkdom vermaarde
-

-

;

-
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Vrouw; van daar In 't algemeen eene ver
-leidjk,born
schoonheid.

Phtha, m. gr., of Phthas, m. nw.lat.
egyptiscbe godheid, zinnebeeld der wereldziel of 't natuurvuur, voorgesteld 'met een'
dikken buik, grooten mond, groote. oogen en
ooren, welke godheid in 't oude Memphis
werd vereerd en door de Grieken met H ep h'ae s t o s (z. ald.) gelijk gesteld werd; —
Phtháïmen, pl. een reuzengeslacht uit
de egypt. mythologie, opvolgers der E m ep h i m e n, wier kruin bijna de sterren raakte,
en gevolgd door een kleiner reuzenras, de
Cygiuen.
Phthaniet, m. gr. (?) kiezelschiefer,
kiezellei.
Phtharetieum, n. gr. (van phthar-

---a

PHYSA.
Phylax, m. gr. (van phylássein, waken,
bewaken) een wachter, beschutter, als bondenaam gebruikelijk ; -- phylaeíst, m.

tós, te vernietigen, sterfelijk) een vergift,

(lat. 'phylacísta, van 't gr. phylakistés) de
gevangenbewaarder, kerkermeester, cipier;
— phylakterium, n. (gr. phylaktêrion)
een wachtpost, wachthuis; een behoedmiddel, afweringsmiddel ; een middel tegen tooverij, vgl. a in u 1 e t ; eene gedenkceel der
Israëlieten met de tien geboden, die zij aan
het voorhoofd of op de borst droegen ; een
reliquiënkistje ; — phyláktiseh , adj. (gr.
phylaltikós, é, ón) bewakend, beschermend,
beschu ttend.
Phyle, f . gr. (phjlé) in het oude Griekenland eene volksafdeeling, orde, klasse,
van. welke er te Athenen aanvankelijk 4,
later 10 waren ; ook eene legerafdeeling;

dat spoedig doodt.

—

Phthiriasis, f. gr. (phtheiríasis, van
phtheirián, luizen hebben, van phtheir, de luis)
Med. de luisziekte, luiszucht; -- phthirophaag, in. luizeneter; — phthirophagi.e, f. het luizeneten.
Phthisis, f. gr. (van phthíein, phthínein, uitteren) de uittering, tering; phthisis
abdominális, lat , de buiktering; phth. bron
de .luchtpïjptering; phth. hepatica,-chiáls,
de levertering; phth. laryngéa, de strotten boofdstering; phth. lieni lis, . de milttering;
phth. ocularl'a, bet verdwijnen, wegteren
van den oogappel ; phth. pulmondlis of pul
ook p. simplex, de longtering (on--monari,
derverdeeld in phth. petuitósa, exulceri ta en
tuberculó<< a, slijm -, etter-, en knobbeltering);
phth. reni lis, de niertering; phth. trachel lis,
de tering van de luchtpijp; — phthisïCus, m. een teringlijder; — phthisisch
of phthinódes, adj. gr., teringachtig,
teringzuchtig ; — phthisiologle, f. de
leer of verhandeling over de tering; -phthisiopneumie, f . etterachtige longtering met ontsteking; -- phthisiurie,
f. de uittering door overmatige pislozing,
z. V. a. diabetes.
Phthoë., f. gr., z. v. a. p h th is i s; -phthóisch, adj z. v. a. phthisisch.
Phthora, f. gr. (phthóra, van phtheírein, bederven) het verderf, de verwoesting,
vernietiging — phthorieu.m, n. (gr.
phthorikón) Med. een uit- of afdrijvend geneesmiddel ; -- phthor, n., phthore
of phthorine, f. de bazis van het vloei
omdat dit zuur-spatbzur(ogehn,
de :kiezelhoudende stoffen verteert en doet
verweêren), z. v. a. fluor (z. ald.).
Phyciet m., pl phycieten, gr .
(van ph)7kos, zeegras, zeewier) versteend
zeewier ; — phykologie, f. de leer van
de wierplanten.
Phyganthropie, f. gr. (v. phygein,
pheugein, vlieden) de mensehenschu.wheid.
Phygethlon , n. gr. (phygethlon )
Med. een ontstoken roosachtig gezwel, loopende roos.
Phykologie, z. ond . p h y c i et.
,

;

.

phylárch, m. aanvoerder of hoofd

eener p h y l e.

Phyllon, n. gr., het blad, inz. kelkblad ; — phyllánthus, m. de bladerbloem, eerie soort van ruit; — Phylli s , f., d. i. de groeiende, bloeijende, een
gr. vr.naam, inz. in herdersdichten gebruikelijk; —=- phyllieten, m. pl. versteende plantenbladeren of afdruksels van
bladeren — phylloblásten, pl. blad
-kiemn,z.vadpolykten e n ; --- phyllódisch, adj. bladvormig,
naar een blad gelijkende — phyllophágen, m. pl. loofeters, loofetende dieren;
inz. eene familie der buideldieren ; — phyl;

;

lorrhodomantie (spr. t=ts) f . waarzeggerij uit rozebladeren, die men op de hand
doet stuk klappen ; — phyllostóma, n .,
pl. phyllostomata, bladmuil, bladneus,
eene soort van vleêrmuizen.
Phylon, n. gr., pi. phyla, phylen
vgl. p h y 1 e) stam, geslacht, soort, familie,
verwantschap, maagschap.
Phyma, n. gr . (ph^'na, eig. gewas,
van phyein, voortbrengen) Med. ieder gezwel;
uitwas of harde verhevenheid, inz. klier
phymátiseh , adj. gezwel -gezwl;—
gezwollen; — phymation, ook-achtig,
phymatódes, n . een klein gezwel, klein
uitwas, builtje.

Physa of physális, f. gr. (van physi n, blazen) eig. ademtocht, wind Med.
eene blaas, blaar, waterblaas; — phy —
sagogum, n., pl. physagóga, midde len tot verdrijving der winden, z. v. a. c a r-

m i n a t i e f; -- physalieten, m. pl.
blaasslakken, kievitseijeren, eene slakversteening ; -- physalíth, of p y r o p h ys a l i th, m. eig. blaassteen, eene soort van
topaas, die in de soldeerlamp luchtblazen
ontwikkelt; — physéma, n. of phySBSis, f. de opblazing, opzetting van den
buik door winden, de trommelzucht; —
physéter, m. een blaasbalg ; ook de
spuitvisch, eene soort van walvisch ; —
physharmonika, f . een in 18 21 door
H a n k e i, te Weenen, uitgevonden orgel
speeltuig, welks tonen door middel-achtig
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PHYSIATER
van metalen tongen worden voortgebracht
door den wind.
Physiáter, m. gr. (van ph`sis, natuur,
en igtrós, de arts) een natuurarts, die inzonderheid op de geneeskracht der natuur
vertrouwt ; — physiatrie, f. gr. (van
ph?'sis, en iatreia, genezing) natuurgenezing,
heelkracht der natuur; -- physiautokratie (spr. tie tsie) f. vgl. a u t o k r at i e) eig. de zelf heerschappij der natuur, de
geneeskracht der natuur.
Physika, f. gr. (physikê, van physis,
natuur, en dit van ph^ein, voortbrengen,
laten groeijen, telen), in 't alg. natuurkunde, natuurwetenschap; doorgaans in engeren zin de wetenschap van de wetten
en oorzaken der natuurverschijnselen, in zoo
verre deze niet van organische en chemische
grondkrachten afhangen , de naiuurleer
experimentale physica, z. experi
m e n t; — physisch (gr. physikós, ë, ón),
physiek , adj. natuurlijk, zinnelijk, lig
dierlijk, uiterlijk, ook somwijlen-chamelijk,
aar dsch ; -- physicálisch , adj. gr.-lat.,
overeenkomstig met de natuurleer, daartoe
behoorende, natuurkundig ; — physieus,
m. lat., pl. physici, een natuurkundige,
natuuronderzoeker; ook een door de overheid aangestelde stads- of plattelands -geneesheer ; — physiko – mathemátiseh, adj. de natuur- en wiskunde te
gelijk betreffende, natuurkundig met wis
berekening — physiko –me--kundige
dicálisch, gr.-lat., natuurkundig, met
betrekking op de geneeskunde ; — physiko –theologie, f. gr., de natuurkundige godgeleerdheid, of de leer van God,
uit de verstandelijke beschouwing der natuur en hare doeleinden geput; — physiko-theológiseh, adj. daarop betrek kelijk, daartoe behoorend; het p h y s i k otheologisch bewijs voor het aanzijn van God, het bewijs voor Gods bestaan, dat uit de gesteldheid en ordening
der dingen in de tegenwoordige wereld
;

wordt genomen.

Physiogenie, z. p h y s i o g o n i e.
Physiognoom of physiognomist, m. gr. (van physis, natuur, en gndmdn, kenner, beoordeelaar ; eig. de natuur

beoordeelend of naar de natuur oordeelend,
van daar bet karakter der menschen naar
zijne natuurlijke vorming of zijnen ligchaamsbouw en inz. uit zijne gelaatstrekken beoordeelend) een gelaatkenner, gelaatkundige;
-- physiognomie, het uitzicht of aan zien van een mensch, en in ruimer beteenis ook van een dier, eene plant, een oord,
enz., als uitdrukking der innerlijke gezondheid en welvaart ; inz. de gelaatstrekken,
gezichtsvorm, in zoo verre die eene blijvende, natuurlijke gesteldheid van den geest
uitdrukt; de gelaatsuitdrukking — phy;

siognomika liever physiognomon.ika of physiognomonie, f. de gelaatkunde, verklaring der gelaatstrekken, of

de wetenschap om uit de trekken van het
aangezicht tol de eigenschappen van 's menschen geest en gemoed, zijn' aanleg, enz. te
besluiten, gelijk zulks L a v a t e r heeft beproefd ; — physiognómisch of physiognomónisch , adj. gelaatkundig, tot
de gelaatkunde betrekking hebbende ; --physiognomizeeren, zich met de gelaatkunde bezig houden, den gelaatkundige
spelen of uithangen ; — physiognomist, zie phy siognoom;—physiognozie, f. natuurkennis, natuuronderzoek;
-- physiognot ype, f., of fr. phy –
sionotype, f. een nieuw uitgevonden
werktuig tot spoedige opvatting der gelaatstrekken en uitvoering van borstbeelden.

Physiogonie of physiogenie, f.
gr. (van p1i sis, natuur, en ginesthai, worden, ontstaan) de eigentlijke geschiedenis
der natuur of de leer van het ontstaan der

natuur; — physiograaph, m. een natuurbeschrijver ; — physiographie, f.
de natuurbeschrijving — physiográphiseh, adj . natuurbeschrgvend ; — physiokratle (spr. t ts) f. de natuurkracht,
het vermogen der natuur; — physiokratiseh, adj . de natuurkracht betreffende
of daarop gegrond ; p h y s i o k r á t i s e h s ys te e m, in de staatswelenscbap : het leerbegrip, volgens welks grondbeginselen de hoog
bloei van den landbouw de eenige bron-ste
van den rijkdom des volks is, welks zuivere
opbrengst alzoo den Staat recht geeft tot
eene enkele belasting (grondbelasting);
het draagt ook den naam van agricultuur-systeem; vgl. mercantiëel-syst e e m;— physiokráten of ae c o n o m i s t e n, aanhangers van dat staatshuis;

houdelijk stelsel; --

physiokratísmus,

n. de wijsgerige beschouwing, volgens welke
de natuur de hoogste werkende oorzaak is;
— physioloog, m. (gr. physiológos) een
natuur- of ligchaamsonderzoeker, een kenner of onderzoeker der menschelijk- dierlijke
natuur; — physiologie, f. eig. natuur leer (p h y s i c a) , inz. de natuurleer der
dieren- en planten -ligchamen, verhandeling
over de economie e der dieren en planten,
menschennatuurleer of leer van de gesteld
inrichting van het menschelijke-heidn
ligchaam ; ook de openlegging van de gesteldheid en inrichting der maatschappelijke
verhoudingen, enz., van het burgerlijke lig
stad, enz., b. v. de p h y s i o--chamenr
logie van Amsterdam; -- physiológiseh, adj. daartoe behoorende ; —
physionomie, f . (vgl. n o m o s, 2)) de
leer of kennis der natuurwetten ; — phy-

sionomie, physionomisch, physionomist, enz., liever p b y s i o g n—,
zie ond, p h y s i o g n o o m — physiophi
-los,n.
een natuurvriend, beminnaar der
;

natuur; — physiophilozooph, m. een
natuurwijsgeer ; — physiophilozo-

phie, f. z. v. a. natuurphilozophie, z.
ald.; — physioplastiek, t. de natuur -
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lijke vormvervaardiging; -- physiozo-

phie, f. de natuur wijsheid ; — physiozooph, m. een natuurw ijze — phy;

sioteleolOgiseh, adj. op de doelmatige
inrichting der natuur berustende; ph y s i oteleologische geloofsgronden, zulke,
die uit de doelmatigheid der natuur geput,
dus op ervaring gegrond zijn.
physisch, z. ond. p h y s i e k.
Physithezieten, m. pl. gr., aanhangers van Italus, die omtrent de op de godheid toegepaste woorden p h y s i s en t h esis afwijkende begrippen had.
Physkón, m. gr. (v . physké, het onderlijf met den dikken darm) een dikbuik,
dikpens; — physkonie, of lat. physcunia,
f. de buikopzwelling, opzetting van het on-•
derlijf; in 't algemeen : opzwelling van een
orgaan.

PIANO.
met naar planten gelijkende teekeningen;
— phytonomie, f. de leer van den
plantenwasdom, van de wetten des planten
planten -le^ns;—phytomi,f.de
een-benomig;—phyta,.
planteneter; — phytophylaeium, n.
eene broeikas; — phytophysiologie,
f. de plantennatuurleer; — phytotheologie, f. de planten godgeleerdheid, de leer
van God uit de verstandelijke beschouwing
der gewassen ; — phytotherapie, f.
de plantenheelkunde ; — phytotomie, f .
de plantenontleding ; — phytotopologie, f. de leer an de standplaatsen der
planten ; — phytotypolíthen, m. pi.
plantenafdrukken op steenen — phytozóon, n. een plantdier ; — phyturgie,
f. de plantenteelt, de kennis der planten
— phyturgiseh, adj. daartoe-kweing
behoorende.
pi, f. gr., de naam der grieksche letter
71 (p) ; het getal pi, het getal, dat aan
boe groot de omtrek des cirkels is,-duit
wanneer de middellijn = 1 wordt gesteld,
het Ludolphiaanscbe getal, z. diameter.
pia causa, f. lat., z. causa.
piacere, it. (spr. piatsjere = lat. placëre)
bevallen, behagen ; — a of al piacere of al
piacímnénto, ook enkel piaciinónto (spr. piatsji—), Muz. naar welgevallen, naar believen:
z. V. a. lat. ad libitum; — piacevole (spr.
piatsjéwole) of piacevolménte, Muz. bevallig,
;

;

Physocële, f. gr. (v an pt,ysa, z. aid.)
z. v- a. pneumatocele; -- physoeephálus, m. Med. de hoofdwindzucht, een
windhoofd ; — physoccelie, f. de trom
; — physódes,-melzucht,windbkg
z. v. a. emphysema ; — physométra,
f. Med. de trommelzucht der baarmoeder;
— physóneus, m. het windgezwel, lucht
trom -gezwl;physoámu,.de
kramp van de darmbuis ver -melzucht,dor
-orzakt;physie,f.dmt
geruisch verbondene ontlasting van winden
of van lucht; — physothórax, m. het
windgezwel der longen en der borstholte.
Phytalie, f. gr. (phytaliá, van phytón,
plant, V. ph^ein, voortbrengen, laten wassen,
groeijen) planting en planttijd — phyteuma, n. (van phyteuein, planten) bet
geplante, de plant ; — phyteusis, f. het
planten, zaaijeu ; — phyteumakólla,
f. plantenlijm, eene gomachtige plantenstof;
— phyteutérion, n. eene boomkwee
versteende-kerij;—phytobla,1.
plantenbladeren of bladafdrukken ; — phytobiologie, f. de leer van het planten Ieven; — phytochemie, f. de planten
;

-- phytoehloraínon, n,-scheikund;
z. v. a. c h 1 o r o p h y I 1 e (z. ald.) ; — phy togenium, n. het plantentelende, plantverwekkende, de plantenstof; — phytogeographie, f. de planten - aardrijkskunde,
de wetenschap van de verspreiding der
planten op aarde ; — phytogeográphiseh, adj. die wetenschap betreffende
of daartoe beboorende; — phytoglyphen, m. pl. steenen met plantenafdrukken ; — phytognomothka, f. de plantenkennis , de wetenschap om de planten en
hare krachten naar hare uiterlijke gesteld beid te beoordeelen ; — phytograaph,
m een planten- of gewasbescbrijver; —

phytographie en phytologie, f. de
plantenbeschrijving, plantenleer, gewas- of
plantenkunde (b o t a n i k a) ;— phyto

-gráphise,adj.lntebschrijvnd;—

phytolíthen, m. p1. plantenversteeningen ; -- phytomórphen, m. pl. steenen

aangenaam.

Piaculum, n. lat. (van piáre, verzoenen) een zoenoffer, verzoeningsmiddel ; —
piaculair, adj. verzoenbaar, ter verzoening dienende ; — piátie (spr. t—ts) f.
(piano) de verzoening, zoen.

Piadeh of naar fr. schrijfwijs piadét,
f. turk. (v. 't perz. piadah, een voetganger,
lakkei) een snelroeijend vaartuig, eene gondel; turksche sloep.
pia desiderya, lat., z. desiderium; —
piae mernoriae, z. memoria.

piaffeeren, fr. (pia fier) fier stappen,
van het paard gebruikelijk, wanneer het,
zonder van de plaats te gaan, de voorschenkels zeer boog opheft en met kracht neêrzet, terwijl het door de achterbeenen zich
in evenwicht houdt, ook de spaansche pas
geheeten.

pia fraus, z. fraus.
Diakiep, f . groot rooversvaartuig, in de
Molukken gebezigd.
Piali - pasja of piri -pasja, eene voor stad van Constantinopel aan gene zijde der

haven.
pia mater, z. ond. m a t e r.
piáno, it. ( lat. pli nus, a, um, eig. vlak,
effen) Muz. zacht, zwak, stil ; chi va piano,
va sano, wie zacht gaat, gaat veilig; —
pianissimo (spr. -níés—), zeer zacht, bij
uitstek zacht of stil ; — piano, n., z. v. a.
piano-forte, z. forte-piano ; — pianíno, f. eene nieuwere soort van vertikale
of rechtstandige piano, omstreeks 1830 door

PIANS

PIGOTIN.

--

Camille Pleyel uit Engeland in Frankrijk
ingevoerd ; — pianist, m. en f. een fortepiano- speler of - speelster.
Pians, naam eener soort van venerische ziekte, in zuidwestelijk Afrika en op
de Antillen.
PiarIsten of Pisren, m. pl. leer- of
schoolmonniken, eerie geestelijke orde in het
begin der 17de eeuw te Rome gesticht,
welker leden zich patres schoidrum pidrum,
d. i. vaders van vrorrie scholen, noemen en
de jeugd in de volksscholen om niet onder
-richten.
Piásten, n,. pl. eene oude familie van
poolsche regenten, afstammelingen van Plast, die in de 9de eeuw uit een' lagen
stand tot hertog van Polen verheven werd ;
zijne nakomelingen regeerden tot 1386.
Piaster, m. (it. piastra, d. i. eig. metaaiplaat; mid.lat. glastra) eene rekenmunt
in verschillende landen en van verschillende
waarde, meest tusschen 1 gl. 80 en 2 gl.
'70 ct., b. v., in Italië 2 gl. 2 5 ct. à 2 gl.
35 et., in Spanje ongeveer = 2 gl. 60 ct.
courant ; in Turkije aanvankelijk meer dan
1 gl. 80 ct., later niet meer dan 751 ct.,
en sedert het besluit van den di an in
1856 geldt hij naauwelijks 12 et.; — piastrino, m. eene zilveren rekenmunt in
Toscane, ongeveer 60 ct. courant.
Piatie, z. ond. piaculum.
Piatkopeke, f. russ., eene zilvermunt,
omtrent -= 10 cent.
Piátta, f. it. (van piatto, plat, vlak,
verwant met het gr. platys, plat, breed)
een plat vaartuig, zonder masten en zeilen,
op de reeden tot het lichten van groote
schepen gebruikelijk ; — piátto, m., pl.
piátti, (eig. een tafelbord) bekkens, in
gebruik bij de Janitzarenmuziek.
Piazza, f. it. (spr. pidtza ; provenc.
plassa, v. 't lat. platea, platëa, straat, breede
plaats, gr. plates, straat, v. platy's, plat,
breed; vgl. place) eene openbare plaats,
marktplaats, eene markplaats in Italic ; eene
breede straat.
Pibroch, m. eng. (spr. pibbrolï ; v. 't
gael. piobair, een doedelzakspeler, v. piob,
de doedelzak) de strijdzang, krijgsmuziek
der Bergschotten voor den doedelzak.
Pie, m. fr., z. v. a. pico; ook eene el,
lengtemaat op verscheidene plaatsen in het
Oosten ; in Algerid doet de turksche p i c of
of pik 6 2, 3 centimeter, en de arabische of
noorsche 4 6,7 centim.
pica, f. (van 't lat. pica, de ekster) Med.
belustheid der zwangere vrouwen naar dingen, die men anders niet eet (naar de wijze
der eksters).
Picadíl, n., fr. (spr. pikadiel) geel of
donkergroen glas.
picador, m. sp., eig. de steker (van
pisar, steken) de met eene lans gewapende
kampvechter te paard bij de stierengevechten
in Spanje.
Picaillon, m. fr. (spr. (pikaljón) eene
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kleine kopermunt in Piemont, omtrent
cent.
Pical, m. eene rekenmunt op de kust van
Koromandel, omtrent 8 4 ct. courant; 132
pical doen eene zilveren ropij.
picant, z. piquant ond. piqueeren;
-- picanterie, z. p i c; o t e r i e, ond. p i
— picarden, z. ada mia--cotern
n en.
Piearo, m. sp. (oud-it. piccaro) een
spitsboef, schurk, schelm ; van daar p i c ar i s c h e roman, een schelmen- of bede
gelijk de Spanjaards Mendoza-larsomn,
en Quevedo die leverden.
Picátie (spr. t s) f. en pieátum,
n. lat. (van picdre, met pik of pek, pix,
bestrijken) eene pikpleister.
Piecánte, m. it. eig. scherp, stekend,
van piccare, steken; vgl. piquant) een
ital. wijn uit de omstreken van Pavia..
Piccolléto of piccolet, m. ital,
wijn uit Friuli en de omstreken van Gnrz.
piccolo, piccolíno, it. (van picco, sp. pico,
spits, punt) klein ; van daar piccolo—
fluit, een kleine dwarsflui t van helderen
toon ; — preeolo, ook pieeíolo, m. eene
rekenmunt te Venetië, bijna = 2 cent, op
Sicilië minder dan 2 cent.
Pico, f. eene rekenmunt in Indië
51. ropij.
Pichi, nw.gr. (péché, spr. pichi, v. 't
oud.gr. pachys, elleboog) eene lengtemaat in
Griekenland, ongeveer 7 palmen.
Pichnamaz, m. pl. geestelijken bij de
Perzen, ongeveer wat de imams bij de
Turken zijn.
Pickles, n. pl. eng. (spr. pikkels; van
pickle pekel) in azijn ingemaakte, sterk
;

=

gekruide plantenspijzen.
Pieknik of piekenik,

z. p i k e n i e k.
Píekpoeket, m. eng. (van pick, pluk
bestelen, en pocket, zak) een zakke--ken,
rolder in Engeland.
Pico, m. sp. (it. pisco, fr. pic, vgl. piccolo) eig. een spits ; een hooge, spitse berg,
piek.
Picol, z. pikol ----- picoleto, z.
piccoleto.
Picóte of picótte, f. (waarsch. van
't fr. picoter, z. p i c o te e r e n) een anjelier
met éénkleurige zachte zijstreepen aan den
rand der bladeren, op een' witten of gelen
grond. Bestaan deze zijstreepen niet uit eene
enkelvoudige, maar uit verschillende kleuren, dan heet de bloem een p icot-b i z a r d.
pieoteeren, fr. (picoter, van piquer,
zie p i q u e e r e n) steken, prikken; plagen,
beet hebben ; door middel van bet picot e e r ij z e r in de houten platen voor de
katoendrukkerij stiften zetten, om daarmede
fijne punten op te drukken ; — picoterie, f. (niet, gelijk men doorgaans hoort,
p i c a n t e r i e) stekelachtige rede, bekeling
plagerij, twist om kleinigheden ; — picots,
pl. (spr. pikó) smalle garenkant.
Picotin, m. fr. (spr. —tèn ; eig. verklw.
;

820 PICRO--v. picot, boomstomp ; punthamer, V. picoter,
prikken, steken, z. p i c o t e e r e n) een maatje, eene fransche maat haver, de hoeveelheid
haver, die men het paard doorgaans op
eenmaal geeft.
Piero—, z. p i k r o--.
Pietographie, f. lat.-gr. (v. 't lat.
pictus, geschilderd, van pingcre, schilderen,
en gráphein, schrijven) de schrijfschilderkunst, de kunst om ieder handschrift en
eiken afdruk sneller dan door de boekdruk
te vermeerderen ; de kunst om te-kunst
drukken zonder telkens zwart op te dragen ;
pietomaan, m. een schildervriend
zonder -talent, schilderijengek; -- pietomanie, f. de overdreven zucht voor schil
piettira, f. de schilderkunst;-derijn;—
het schilderwerk.
Pieus, m. lat. (eig de specht, die bij
'de Ouden als een voorspellende vogel gold)
een oud-ital. profetische boscbgod, zoon van
Saturnus, vader van Faunus, die door
Circe, wier liefde bij versmaad had, in
eerren specht werd veranderd.
Pié, m. sp. (fr. pied, van 't lat. pes)
de voet; een voet als lengtemaat.
Pièce, f. fr. (spy. ])iè'ss' it. pezza,
pezzo, provene. peza, pessa, mid.lat. pecia,
pechia, petia, petiuin, v. telt. oorspr.) een stuk,
geldstuk; een stuk geschut; een tooneelstuk, klein geschrift, los blad, vlugschrift;
een gerechtelijk bewijsstuk ; een kamertje,
kabinet, vertrek, b. v. eene woning van 12
pièces , van 1 2 vertrekken ; — pièce à
tiroir (spr. —tiroár) eig. een schuifladestuk,
een onsamenhangend tooneelstuk, waarin
men meer de uitwerking van enkele tooneelen, dan de eenheid der handeling op het
oog heeft gehad ; — piècette, f. fr. (ver
v. pièce; sp. pezeta, z. aid.) eene spaan -klw.
zilvermunt — 2 realen of ruim 48-sche
ct., in Mexico ongeveer 66 ct.; eene reken kenmunt in Algerië, omtrent = 24 ct.
pied, m. fr. (spr. pjé; van 't lat. pes) dc
voet ; — à pied, te voet ; pied à terre, m.
optrek, optrekje, klein verblijf, kleine w oniug, die men ergens heeft, om er nu en
dan kort te vertoeven ; — piedestál, n.
fr., pédestal (d. I. pied-estal, van pied en
estaler, étaler stellen ; vgl. eta 1 e er e n ; it. piedestállo) het voetstuk, voetgestel van eene zuil, van een standbeeld.
Piek, z. p i c o ; — piek, f. (fr. pique,
sp. en port. pica, it. pitta; vgl. pik e eren) de spies, lans met een' langen steel
of schaft ; — piekenier, m. (fr. piquier)
een spies- of lansdrager.
piéno, it. ( =lat. plenus, a, um) Muz. vol,
volstemmig ; pieno organo, met volle werk.
Pieríden, f. pl. gr. (Pierides) benaming
der Muzen (z. aid.), als dochters van P i ér o s, of naar den haar gewijden berg P ieros in Thracië.
Piéro, m. it. naam ( fr. Pierre) z.
V. a. P i e t e r ; op het it. tooneel : de rol van
den onnoozelen bediende (vgl. pierrot) .

-- PIFFERO.
Pierrier, m. fr. (spr. pjérjé; van nierre,
steen) Mil. een steenstuk, klein kanon op
de galeijen, enz., om steenen te werpen;
ook een mortier van 16 , kaliber, tot
verdediging der sterkten.
Pierrot, m. fr. (spr. pjèrró; verklw.
van Pierre, Pieter) eig. Pietje ; de onnoozele, altijd gefopte, vaak afgeroste hansworst
van 't fransche tooneel (vgl. har 1 e k ij n) .
Piéstrum, n gr. (piéstron) een werktuig om de hoofdbeenderen eener doode
vrucht te verbrijzelen.
Piëteit, f. lat. (piétas, van pius, a, um,
vroom, naauwgezet, plichtmatig) de vroomheid, godzaligheid ; ook kinderlijke liefde,
liefdevol aandenken, dankbare liefde en onderdanigheid jegens ouders, weldoeners, enz.,
inz. overledene ; ital. pietá, ook eene voor
lijk van Jezus, dat, van 't-stelingvah
kruis genomen, op den schoot der moeder
rust en door haar bewaakt wordt ; ook
wel eene Maria met het kind Jezus op den
schoot; -- pietist, m. nw.lat. (pietísta)
een fijnvrome, fijnman, schijnheilige kwezel;
in de luthersche en gereform. kerk (sedert
S p e r n e r 1670) eene secte, die bijzondere
samenkomsten tot oefeningen der vroomheid
houdt ; een pilaarbijter, bidbroêr; — piëtisteríj, f. of piëtísmus, n, fijnvroomheid, kwezelarij, wonderbekeringsgeloof, de
neiging om de godsdienst inz. door het gevoel op te vatten, als ook de zucht tot bij
geheime vroomheids- oefeningen -zonder, ;
eene ziekelijke godsdienstrichting, aan welke
de menschelijke natuur als geheel verdorven
en al het door menschen verricht wordende
goede als een werk van onmiddellijke goddelijke genade verschijnt; ,— piëtístiseh,
adj. fijnvroom, kwezelachtig; —pietóso (spr.
s=z) it. Muz. vroom, statig, plechtig, medelijden opwekkend; — pie*uS, adj. (fr.
pieux, lat. pius) vroom, enz., z. Pius.
Pieter, Peter, m. (van 't gr. Pétros,
een steen, rots) manse.: rotsman, onwankelbare, bestendige; verklw. Piet, Pietje;
— Pietje, ook de naam eener voorm.
nederl. zilvermunt, een zevend'halfje 3.
cent z. ook p i t i s ; — Peter—Simonswijn, eerre soort van spaanschen wijn, uit
druiven van den Rijn gewonnen, die een
Hollander, Pieter S i m o n s z, naar Spanje
bracht ; — Petronélla, gem. Pieternél, vr.naam : de rotsvaste, bestendige ; —
Petrowitsch, russ., z. v. a. Peters zoon;
-- pieterman, m. eene zekere soort
van zeevisch.
Pieton, m. fr. (spr. pjetón ; van 't fr.
pied, lat. pes, genit. peiles voet) een voet
-ganer.
pietoso, p i é u s, Z. ond. pieteit.
Piezometer,m. gr. (van piédzein, druk
drukmeter, een werktuig tot meting-ken)d
van de samendrukbaarheid der vloeistoffen.
Piffero , m. it. (spr. ----pief-- ; sp.
eifaro, v. het duitsch pfeifer, fluitspeler)
fluit, dwarsfluit, ook een dwarsfluitspeler.
;

PIGEON -Pigeon, n. fr. (spr. pizjón, oudfr. pipion,
provenc. pijon, it. piccione, V. 't lat. pipio,
een jonge piepende vogel, een duifje, enz.,
V. pipire, piepen) de duif; eene soort van
lijnen appel ; ook eene soort van fransch papier; — pigeonnier, m. (spr. pizjonnjé)
een duiveslag, duivenhok.
Pietot, m. eene kleine munt op Malta,
omtrent
2 cent.
Pigmeën, z. p y g m ae ë n.
pigment, n. lat. (pigméntum, van pingere, schilderen, malen) verfstof, verw;
kleur, blanketsel, bestrijksel ; a dj e c t i e v e
pigmenten, verfstoffen, die, om op doek
te hechten, een bijtmiddel noodig hebben;
substantieve pigmenten, zulke, die
onmiddellijk op het doek hechten; — pigméntum indi cum, n., z. V. a. indigo ; -pigmentum nigrunz., n. bet oogzwart, aan de
binnenvlakte van het adervlies des oogs ;
— pigmenteeren, nw.lat. , verwen,
blanketten.
Pignatelia, f. it., eene ital. inhouds1 liter.
maat, ongeveer
Pignble, f. it. (pignólo,m., spr. pienj—),
z.v.a. pinie, z. piniën.
pignus, n., pl. pignóra, lat., een pand,
onderpand; pandverdrag, pandrecht; pignus
imperii, een rijks- of regeeringsonderpand;
-- pignoreeren (lat. pignorári of pignerári), verpanden, iets tot pand nemen of
geven, verzetten ; — pignorátie (spr.
t=ts) f. (pignorati o) de verpanding; -pignoratief, adj. nw.lat., pandsgewijs;
— pignortor, m. lat., een pandnemer.
pus manT bus, z. ond. p i u s.
piis mathbus, z. ond. manen.
Pijp, f. (sp. en port. eipa, it. pippa,
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1 4, 5 3 oude Amsterdamsche
ka t t i's
61,513 kilo, doorgaans op 60
ponden
kilo gerekend ; in vele oorden van Amerika
een gewicht van 10 kilo.
pikrochólisch, adj. gr. (ven pikrós,
a, ón, bitter, en chólos, gal) bittergallig,
opvliegend, driftig, — pikroehOlos, m.
een galzuchtige ; -- pikroglyei.on, n.
(van glyk's, zoet) het bitterzoet, eene eigene stof van den bitterzoetstengel (van
solánum dulcaini ra) ; — pikrolí.th, m.
bittersteen, eene variatie van den s e r p e nt ij n ; — pikroméli of pikromél, n.
de bitterstof, galstof, eene bijzondere stof
in de ossegal ; -- pikrotoxine, f. (vgl.
toxicum) het bittergift, een eigenaardig
bazisch plantenvormend deel in de kokkelskorrels (van menispérmum cocc4.clus).
Pikul, z. pikol.
pila, f. lat. een bal, speelbal ; Med. een
bal of bundel van pluksel ; — pilae marinae, pl. in de Middellandsche zee : door de
golven samengerolde ballen uit de vezels der
gestorvene posidonia oceanica, een zeegewas.
Pilaar, m. (van 't lat. ptla, sp. pilar),
een pijler, een steunzuil — pilaar–dollar, m., spaansehe dollar; in onze W. indische koloniën vastgesteld op 2 gl. 50 et.;
— piláde, f , pl. piláden, nw.lat., hou
pijlers in 't midden der rijbaan, om welke-ten
men paarden aan de 1 o n g e of lange leireep laat rondloopen ; — pilaster, m. (fr.
pilastre, sp. pilastra) een vierkante pilaar,
kantige of hoekige zuil.
Pilatus, lat. (van pilum, werpspies) fr.
Pilátre, manse.: de met eene werpspies
gewapende, krijgshaftige.
Pilau of pilaw, n. perz. en turk.
;

wegens de buisvormige gedaante) een lang

(perz. pilaw) rijstmoes, eene geliefde spijs

smal vat ter verzending van wijn en olie,
inz. in Spanje, waar het doorgaans 5 emmers of 300 maten bevat; ook eene maat
van gelijke grootte in Denemarken, Hamburg, Madrid, enz.; — pijphout, n. in
den houthandel : eiken staafhout of duighout ter vervaardiging van pijpen en andere vaten.
Pík, z. pie; z. ook ond. piqueeren;
— pika, f. de egyptische el ; de groot e
p i k a, de pika van Constantinopel, omtrent
2 8 eng. duimen of omtrent 68 centimeters.
pikant, z. piquant ond. piqueeren
pikanterie, z. p i c o t r i e en
piquanterie.
Pikeniek, m. (fr. piquenique ; van 't
eng. . pick, uitkiezen, en nick. juiste tijdstip;
of v. a. van 't fr. piquer, pikken, prikken,
en nique, eene oude munt, als wilde men
zeggen, een maaltijd, waarbij elk in den
schotel p i k t voor zijn nique, voor zijn geld)
een gemeenschappelijke maaltijd, waartoe ieder deelnemer bijdraagt, een botje-bij-botje.
Pikét, z. piquet, ond. piqueeren.
Pikol, pikoel, ni. maleisch (v. pikoel, dragen; een last) een handelsgewicht
in Java, in Madras, China, enz. = 100

der Turken en andere Oosterlingen, rijst
in vleeschnat gekookt, waarover gesmolten
boter wordt gegoten.
Pilchard of pileher, m. eng. (spr.
piltsjerd, píltsjer) een naar den haring gelijkende visch, die inz. aan de zuidkust van
Engeland gevangen en even als de haring
toebereid wordt.
pileus, adj. lat. (p ilósus, a, um, van
piles, het haar) behaard, hang — pilo
f. nw.lat., de harigheid, ruigheid.-zite,
piléus, m. lat., de hoed (in de Med. en
Bot.) ; — piledta major, f. (van 't lat. piledtus, a, um, met eenen hoed voorzien)
Muz. eene 8 tot 1óvoets- orgelstem; pil. minor, zulk Bene van 1 voet.
pilleeren, fr. (pillen, spr. pi-lj. —, V.
't lat. pildre, expildre, enz.) plunderen, rooven ; -- pillerie, f. (spr. pi-lj'ríe) de
plundering, berooving, afpersing.
Pillory, n. eng. (spr. pillen; mid.lat.
Pillory,
piloriurn, van het lat. pila, pilaar) in Engeland de kaak, de schandpaal, bet halsij
fr. pilori, m. in Zwitserland ; de-zer;—
schandsteen ; -- pilloreeren , ( eng. to
pillory, fr. pilorier), aan de kaak stellen.
pillow, n. eng., een hoofdkussen, peuluw;

e

,

;
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— pillows, pl. (doorgaans gehoord als
pilo) eene geschoren stof van half linnen
en half katoen.
Piloot, m. (fr. pilote, it. piloto, pilota,
waarschijnlijk van duitschen oorsprong; vgl.
peilen, de diepte meten, en 1 o o d, peillood) een stuurman, loods, loodsman, wiens
taak het is om door zijne kennis van de
havens en de omliggende streek den uiten binnenloopenden schepen den weg te
toonen ; N. H. een kleine visch, die den
haai vergezelt en hem naar zijnen buit
schijnt te geleiden ; — piloteeren, fr.
(piloter) loodsen, schepen over en door gevaarlijke plaatsen te brengen ; Arch. beijen,
palen inslaan; — pilotage,f. (spr.—táázj')
het loodsgeld, loodsloon ; Arch. het paal
palen, b. v. tot den grond--werk,inhjd
slag van eenen waterbouw ; — pilotiden,
pi. de abstracten in een orgel, de smalle
latjes, die aan de klavieren van het orgel
vastgehaakt zijn, en naar de welborden en
windladen loopen, om bij het nederdrukken
der toetsen de c a n c e l-v en t i 1 e n te openen.

--

PI NIK A .
Pinang, maleisch , z. `'. a. a r e k a
(z. aId.).
Pinas, m. eene oostind. slof uit boombast of uit de vezels der ananas-biaderen.
(Zie ook 't volgende woord.)
Pinásse or pinás, f. fr. (sp. pinaza,

Piloziteit, z. ond. pi 1 e us.
pilula, I. pl. pilulae, lat., verkiw. van
pila, z. ald.) pillen, balletjes.
Pilum, n. lat., de werpspies van het
oud-romeinsche voetvolk.
Pimelíth, m. gr. (onjuist gevormd van
pimelé, vet, en lithos, steen) vetsteen, groene

it. pinassa, pinazza, eng. pinnace; van 't
lat. pinus, fr. pin, pijnboom, schip van dennenhout) eene soort van sloep (z ald.)
met ten minste 6 riemen ; ook een lang,
smal jacht of postschip (korvet), met plat
achterdeel en riemen ; voorts een klein tweemastvaartuig, ongeveer als een schooner betakeld, een spiegelschip.
Pináster, m. lat. (v. pinus, pijnboom)
de gemeene denneboom of pijnboom.
Pineérna, m. lat., een schenker.
Pincétte, f. fr. (spr. pènsétt; van pincer, knijpen) de haartang, het nijpertje, eene
kleine tang der wondheelers.
Pinchbeck, n. eng. (spr. pints]--) een
metaal, dat het goud nabootst, geelkoper,
pinsbek, een gemengd metaal, gelijkende
naar het prinsmetaal, similor, enz., uit koper, tin en ijzer bestaande, en zoo geheeteri
naar den uitvinder Pinchbeck, een' eng.
werktuigkundige uit de 18de eeuw. (Anderen zeggen naar de plaats der uitvinding
P i n c h b a c k in Engsland.)
Pincher, m. eng. (spr. pintsjer; van
to pinch, knijpen) eene soort van eng. honden met scherp gebit.
Pindarees, m. pl. eng. (spr.pinderies),

chrysopras- aarde, eene uit nikkel, kiezel-

d. i. vrijbuiters, naam der rooverbenden te

aarde, enz. bestaande steensoort ; — pimelornccea, I. Med. een ziekelijke vetafgang.
Pimént, ni. fr. (sp pimienta, peper;
mid.lat. pigmentcm, kruiderij, kruidenwijn)
jamaïca- peper, wonderpeper, specerijmengsel, de onrijp gedroogde, zwartbruine en
kruidige beziën van de myrtus pirnenta in
0. Indië.
Pimpeltje, n. Mar. maatje drank; van
daar pimpelen, niet kleine teugjes drinken, pooijen.
Pimpernel, z. p i m p i n e l l e.
Pimpernoot, f. (van 't hoogd. pi.mpeln, klapperen) eig. de klappernoot, z. v. a.
pistache (z. ald.).
Pimpinélle, f. (nw.lat. pimpinella, mid.
lat. bipinnella, bedorven uit bipinn(la, d. i.
dubbel gevederd; doorgaans ook pimpernel, fr. pimprenelle) eene als geneesmiddel gebruikte plant met eenen wortel van
scherp brandenden smaak (b e v e r n e 1; ook
eene soort van kelkbloem, een goed voederkruid ; de pimpinelroos, pimpernelroos, eene soort van laagwassende rozen.
Pimpleíden, f. pl. gr., naam der Muzen, naar de geheiligde bron en bergstad
P i m p 1 a of P i m p 1 e i a, in 't macedonisch
landschap Pieria.
Pinakotheek, I. gr. (van pinax, m.
tafel, tafereel) eene verzameling van schil
beelden, enz., een kunstka -derijn,plat
-binet,muz.

paard in britsch 0. Indië, welke in 1816
overwannen en verstrooid zijn
pindárisch, adj. in den smaak van
P i n d á r u s, een uitstekend gr. lierdichter
(gest. 441 jaar vóór Chr.) ; hoogdravend,
gezwollen ; — pindarísmus, n. de navolging van den pindarischen stijl ; — pindarizeeren, bloemrijk, opgesmukt spreken , verhevene, dichterlijke uitdrukkingen
gebruiken.
Pindus, m. gr. (eindos) een Muzenberg, de aan Apollo en de Muzen geheiligde
berg in 't oude Griekenland (tegenwoordig
Mezzovo.)
Pineolen, pingelen, z. ond. pin i ë n.
Piney–talk, I. (eng. piney-tallow) een
witgeel, aangenaam riekend plantenvet, van
vateria ind2ca.
pingue remediuni.. n. lat. (van pinguin,
pingue, vet), z. ond. r e m e d i u m; -- pinguior emtor, m. een vetter, d. i. een beter
kooper; — pinguecula, f. nw.lat. Med. een
vetvlies in het oog ; — pinguin, m. N.H.
de vetgans, een zwemvogel in Afrika, Amerika en Zuid-Indië; — pinguïet, m. de
vetsteen.
Pinhoën–olie, f. port. eene sterk buik zuiverende olie uit Brazilië. waarsch. uit
de vruchtpitten der iatrópha multi f ida.
Pinie, f., pl. p i n i ë n. z. ald.
Pinika, I. gr. (van pinein, drinken) de
drinkleer, leer van het drinken; — pínisch,

Pilotage, piloteeren, pilotiden,
z. ond. piloot.

-
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adj. tot de drinkleer behoorende (iron. gevormde woorden).
Piniën, pingelen, pi. (fr. pignons,
spr. pi-njón; van 't lat. nu.r pinéa, van pl nus, pijnboom) de zoete noten van den piniepijnboom (pinus pinea) in Z. Europa, die
in smaak en grootte naar amandelen gelij-

ken ; — piniólen of pineólen, de
vruchtkernen der pinien, pinie -noten ; ^--pinlne, f. nw.lat. het dennenhars ;
pinine —zuur , n, dennenharszuur, een
bestanddeel van 't kolophonium.
Pink , f. (eng. pin/c, fr. pinque) een plat,
groot vrachtschip, van voren en van ach
gelijk rond ; een russ. oorlogschip met-tern
18 tot 2 4 zesponders, algemeene naam der
visschersvaartuigen aan de nederlandsche
kusten ; ook eene jonge koe.

Pinkster, pinksteren, n. (van 't
gr. pentècostë, stil. hérmera; d. i. de vijftigste dag, nl. na paschen) bij de oude Hebrwën bet feest van den oogst ; bij de
Christenen het feest der uitstorting; van den
H. Geest.
Pinnace, eng. (spr. pinnees), z. v. a.
pinasse, pinas.
Pinnacidiën, pl . de vizieren of kijk
meettafel. -gatenophliv

Pinnánt, penánt,

in.

een muurstijl,

tusschenmuur.

Pinnieten, in. pl. versteeningen eener
soort van lange spitse schelpdieren.

Pinsbek, z. pinchbeck.
Pint, f. (fr. pinte; sp. en port. pinta,
eng. pint, een teeken ; vochtmaat ) eene
oude nederl vochtmaat, s m e n g e] of
stoop; ook eng. (spr paint) eene wijnmaat in Engeland en Schotland; — pinta,
f. it., eene vochtmaat in Alexandria, Genua
en Milaan , in de laatste stad ook eene korenmaat = 12 liter ruim ; -- pinta, f. fr.
(spr. pent') eene vochtmaat in Frankrijk, te
Parijs 0,916 liter; ook eene kroeg, knip.
Pintádos, m . p1. sp. (pintádo, geschilderd, van pintar, schilderen) geschilderde of
gedrukte katoenen of linnen stoffen.
pinxit, lat. (van ping)re, schilderen), afgek. pinx., hij heeft het geschilderd (op
schilderijen bij den naam des schilders).
Piómbi, m. pl. it. (van den sing. pi-

ombo lat. plumbum, lood) loodstukken ;
boden daken, b. v. van de voorm. kerkers
in Venetië.
Pion, in. fr. (spr. pión; eig. een voet
peon, pezon, it. pedone, v.-ganer,povc.
't lat. pes, genit. pedis, voet, fr. pied) de
looper of boer in het schaakspel ; eene
schijf op het dambor d ; -- pionnier, ni.
oorspr. een voetsoldaat; een schansgraver;
— pioneers, ilL. pl. eng. (spr. pai,oniers)
de schansgravers of wegbaners, in N. Amerika de eerste kolonisten in een nog onbebouwd gebied, die den later komenden als
ware 't den weg banen.
Pipa, f. (inheemsche naam) de surinaamsche schildpad ; z. ook pij p.

Pipála, f. oostind. (p)pal, m.) de hei
vijgeboom (ficus religiosa) in Indië, ook-lige
a s w á t t b a geheeten, en (Ie vrucht daarvan.
Piperie, f. fr. (van piper, d. i. eig.
vogels met de lokfluit lokken, een klanknabootsend woord p i e p e n) bedriegerij in
het spel ; -- pipeur, m. een valsch speler.
Piperine, 1. nw.lat. (van 't lat. piper,
peper) de peperstof, eerie bijzondere stof,
eerie kristalachtige zelfstandigheid in de
zwarte peper ; — piperínen, f. pl. pepermuntblaadjes of - koekjes; —piperíno,
in. it., z. v. a. peper 1 n o (z. ald.) ; — piperïtis, f. lat. peperkruid.
Pipétte, f. fr. pijpje ; eene in 't midden tot eenen bol uitgeblazen glazen buisje
om vloeistoffen, die op andere drijven, op te
zuigen en weg te nemen ; een proefglaasje,
trechtertje, p i p é t; een steekheveltje of
kleine wijnkooperspomp.
Pipeur, z. ond. piperie.
Pipot, m. fr. (spr. pipó) een fust te
Bordeaux, inz. voor honig.

Pippeling, pipping, m. (eng. pippin,
V. pip, punt, vlekje, wegens de gevlekte schil)
een zeer kruidige appel ; inz. in Engeland.
Pipris, f. sloep van de Negers aan de
kust van Guinea en aan de Groene-Kaap.
Piquenique, z. p i k e n i e k.

piqueeren of pikeeren, fn. (piquer; vgl. ons p i k k e n, steken, prikken; tot
toorn prikkelen, beleedigen, belgen, krenken,
gevoelig treffen; — gepiqueerd zijn,
gevoelig beleedigd zijn ; --- zich piqueeren, zich eene eer uit iets maken,
trotsch, fier op iets zijn, zich inbeelden,
laten voorstaan op iets; — piqueeren,
fr. of pieceeren (ital. _piscare) Muz. op
éénen streek met den strijkstok vele op
elkander volgende noten zeer kort afstooten;
-- piquant of pikant, adj. stekend,
prikkend, bijtend, prikkelend, scherp, puntig,
stekelig, treffend, raak; p i q u a n t e saus,
scherpe saus ; -- piquanterl.e, f., z.
p i c o t e r i e; ook wel voor beroeps -, ambachtsjaloezie, broodnijd, wangunst (de franscbe taal heeft het woord niet) ; -- pique, f. (spr. piek') de heimelijke haat, bedekte nijd; eene pique (een pik) op
iemand. hebben, het op iemand geladen
hebben, hem niet genegen zijn, enz. ; ook
voor spies, z. p i e k ; nog in het kaart
kleur, welker teeken het ijzer eener-spel:d

piek is, schoppen ; -- piqué, n. (spr. piké)
eene katoenen stof, welker weefsel gestikt
schijnt te zijn, ook q u i 1 t i n; -- als adj.
gestikt, gestoken ; — piquet , n. (spr.
pikét) Mil. eerie veldwacht, legerwacht, een
troep soldaten (gewoonlijk 50 man ), om
den vijand gade te slaan en eene onverhoedsche overrompeling te voorkomen ; een
bekend kaartspel tusschen twee personen
met 32 bladen; ook eene voorm. fr. inhoudsmaat, ongeveer z 9 liter; — piquetten, pikétten, het genoemde kaart
spelen ; ---- piquétte, f. een geringe,-spel
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slappe, zure wijn in den franschen handel,
wijn van de tweede persing; -- piqueur,
m, een jager te paard; jachtknecht bij de
parforce - jacht ; ook een voorrijder; berijder, paarden-africhter, paarden -d r e s s e e rd e r; ook wel iron. een meisjesjager, liefhebber van vrouwen, enz.
Piraat, m. lat. (pirizta, gr. pc'iri tés,
van peirán, beproeven, zijn geluk beproeven, op avontuur of buit uitgaan), een zeeroover; — piraterie, f. fr. de zeerooverj ; — pirateeren (fr. pirater), zeerooverij drijven, rooven ; - pirátiseh, adj.
zeerooverachtig, op zeerooverswijze.
Piri—pasja, z. piali- pasja.
Piróggen, p1. rus. (sing. piróg) een
gebak met gehakt vleesch gevuld, eene
pastei.
Pirógue, fr. (spr. piróg'; sp. piragua,
een oorspr. amerlk. woord) eene praauw,
een roeischuitje der Indianen in Z.Amerika,
uit een' uitgeholden boomstam vervaardigd,
z. V. a. canot.
Pirol, z. b u l o w.
Pirouette, f. fr. (spr. eiroe -étt'; eig.
het draairadje, v. pied, voet, en roue, rad,
dus rouette, radje) in de danskunst: de kring
draaisprong, omdraaijing op den-draijng,
hiel van éénen voet ; in de rijkunst : eene
soortgelijke zwenking van een paard, zonder van plaats te veranderen ; — pirouetteeren (fr. pirouetter), zich in
eenen kring omdraaijen, eene cirkelzwenking
maken.
pis- aller, n. fr. (spr. pi-zallé; van pis,
erger.', le pis, het ergste, en aller, gaan),
bet mislukken, het ergste geval; -- au pis
aller (spr. o—), in het ergste geval.
Pisang, z. pizang.
Piscri tie (spr. t ts) I. later lat. (piscatio, van pisci ri, visschen, van piscis, m.
de visch) de vischvangst, visscherij ; -- pis-.
catórisch, adj. (lat. piscator)us, a, um),
de visscherij betreffend of daartoe behoorend ; =-- piscicultuur, I. nw.lat. de
kunstmatige vischteelt of vermenigvuldiging
der visschen ; -- piseina, I. lat.. een
vischvijver, eene vischkaar; — piseivórisch, adj. nw.lat. viscbetend, zich met
visschen voedende; — pisces (pl. van piscis)
de visschen, het laatste der 12 teekens van
den dierenriem.
Pisé, m. fr. (spr. pizé; van 't lat. pinsire, pisere, stootgin, stampen) ineengeslagen aarde, waarvan men soms de muren
van huizen maakt, stampaarde ; van daar
pisébouw, pisé- muren.
Pisolíth, ni. gr. (van pisos of pison,
lat. piscm, erwt) de erwtsteen, een rond
kalksteen.
-korelig
Pisóth, m. een gewicht in Zevenbergen (Transsylvanië) omtrent 2 gramme.
Pispotten, n pl. Mar. naam, dien men
aan de brassen van de bezaansroede geeft.
Pissasphalt, n. gr. (van píssa, pik,
en ásphaltos, z. asphalt) bergteer, berg•

PITHANOLOGIE.
pik ; — pisseloeum, n. gr. verbinding
van bars en olie, ook teer.
Pissoir, m. fr. (spr. pi-sodr ; van pisser
pissen) eene pis- of waterplaats, een
pishoek ; — pissotière, I. een pishoek.
Pistache, I. fr. (spr. pi-stásj ; gr.
pistd1c , pistakáon, lat. pistac)'um, van 't
perz. pistap, arab. foestak of foestoek) de
groene amandel, de olieachtige, welsmakende, naar de hazelnoten gelijkende vrucht
van den pistaeheboom (pistacia vera,
L.), in het Oosten en Z. Europa; de wilde
pistache (staphylea pinnata, L.) heet ook
pimpernoot, klappernoot; — pistaciet,
m. eene meestal pistache -groene steensoort.
Piste, I. fr. (spr. piest' ; sp. pista, it.
pesta, van 't sp. pistar, it. pestare = lat.
pistáre, stampen, vertreden) het spoor der
paarden ; bet spoor van bet wild.
Pisteodíke, I. gr. (van pistis, I. het
geloof, en diké, het recht) rechtvaardiging
of verdediging van 't geloof; — pisteologie, I. de geloofsleer; — pi stévon of
pistèuon, m. (van pisteüein, gelooven,
vertrouwen) de geloovige; — pistika, I.
de geloofsleer, geloofsverdediging.
Pistil of pistillum, n. lat. de stamper,
looper, wrijflooper (in apotheken) ; Bot. de
stuifweg, het bevruchtingsbuisje, het vrouwelijke bevruchtingswerktuig in de bloesems
der planten, dat uit drie deden, n.l. den
stempel (gereten of ovariuin), het stijltje
(stilus) en liet vruchtbeginsel (stigma) bestaat ; vgl. a n t h e r e n; — pistillair,
wat daarop betrekking heeft.
Piston, m. fr. (spr. pi-stói; it. pestone,
een groote stamper, v. pestáre, lat. pistdre,
stooten, stampen) de pompstok, zuiger ; de
stempel, het stiftje voor slaghoedjes aan
slaggeweren.
Pistool, I. 1) (fr. pistole) eene goudmunt in onderscheidene landen, inz. in Spanje, van verschillende waarde, doorgaans echter ongeveer 9 2 à 10 gl. ; ook pistolétte; zoo men wil dus geheeten naar P 1 st o j a in Italië, alwaar zij bet eerst zouden geslagen zijn ; — 2) n. (fr. pistolet)
een kort schietgeweer, zadelgeweer, zakgeweer (misschien van het lat. pistillum, vijzelstamper, wegens de overeenkomstige gedaante; v. a. mede van de stad P i s t. o j a);
par pistolet, fr. (spr. --pi-stole) in het bil
zonder de band of de queue op-jartspei:
het biljart te leggen (stooten).
Pistrinum, n. lat. bij de oude Romeinen een molen, rosmolen, waarin het koren gestampt werd, en waarheen men overtreders en boosdoeners verwees.
Pite, I. eene oude fr. munt . den i e r.
Pithanologie, I. gr. (van pithanós, g,
ón, gemakkelijk overredend) de overtuigings-.
leer, overredingsleer; — PItho, f. (gr.
Peithd) Myth. de godin der overreding bij
de Grieken ; vgl. S u a d a ; ook de gave der
overreding; overtuigende welsprekendheid.

PITHOM ETER -----Pithométer, n. gr. (van pithos, in.
vat) een vatmeter ; — pithometrie, f.
de vatmeting, vatmeetkunst ; — pithométrisch, adj. die kunst betreffende.
Pith., m. eene kleine spaansche munt .—
1 cent.
Pitis, m. maleisch (ook pietjes, naar
bollandsche schrijfwijze), eene kleine (soms
boden) munt, waarvan 600 een' spaanscben
daalder uitmaken, op de Oost-Ind. eilanden;
ook in 't algemeen voor klein geld, pas- of
brokkelgeld.
Pito, een uit maïs gebrouwd bier in
het binnenland van Afrika.
pitoyable, adj. fr. (spr. piloajábl' ; v.
pitié, medelijden) erbarmelijk, jammerlijk, beklagelijk, ellendig, armzalig.
Pitrepite, m. fr. (spr. pi-tr'píét') een
zeer sterke drank in de fr. koloniën van
Amerika.
Pitsj aar,, m. ('t eng. pitch-yard, uitgestoken steng) Mar. sein om het volk of de
passagiers, die aan wal zijn, aan boord te
roepen, of ook om de sloep naar boord te
doen terug keren ; — pitsjaren, door
middel van bepaalde seinen aan boord roepen ; ook voor een dag aan wal gaan, passagieren.
Pittaeium, n. lat. eig. eene pleister,
een met zalf bestreken, samenrolbaar tafeltje of 'blad, waarop de dagteekening van de
ordenatie der geestelijken weleer geschreven
en hun overhandigd werd.
Pittah, in 0. Indië eene afgesloten stad
of voorstad.
Pittiziet, m. (van pitíidzejn, naar pik
gelijken, van pitta, pissa, pik) ijzerpikerts,
zwavel- en arsenikzuur ijzer.
pittorésque , fr. , of pittorésk,
adj. (it. pittoresco, als kwame 't van een
lat. woord pictoriscus, v. pictor, schilder,
en dit v. pingere, pictum, schilderen) schil
schoon, schilderachtig, tot eene-derachtig
schilderachtige behandeling geschikt, b. v.
eene landstreek; schilderachtige voorstellingen bevattende, de verbeeldingskracht zoo
levendig en aangenaam doende werken, alsof
men het beschrevene werkelijk voor oogen
bad, b. V. zulke gedichten, reizen, enz. ; —
pittorésken, f. pl. schilderachtige voor
-steling.
Pituita f. lat. Med. slijm, taai vocht
in het ligcbaam ; --- pituiteus, adj.
(lat. pituitósus, a, um), slijmig, verslijmd,
vol slijm
Pityriasis, f. gr. (van pityron, zemelen)
Med. de schilferachtige haarworm, zemel
-achtige
huiduitslag op het hoofd.
piu (spr. pioe), it. ( lat. plus) meer;
b. v. piu adagio (spr. —dzjo) Muz. langzamer ; piu forte, sterker ; piu lento, lang
piu moto, p. mosso, p. presto of p.-zamer;
stretto, sneller; p. piano, zachter; --- piu
tosto, vroeger, eerder.
Pius, a, um, vroom, godvruchtig, plicht
Pius, mansn.: de vro--matig,pëus;
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me, gewijde ; pius usus, m. , z. v. a. pia
causa (z. causa); — piuin corpus, n. eene
menschlievende of weldadige stichting; —
pium desiderium, z. d e s i d e r i u m ; — pus
manibus, aan de zalige zielen der afgestorvenen.
Pivori, m. de cassave-brandewijn.
Pivot, m. fr. (spr. piwó; voor pipot, v.
pipe, pijp ; it. piuolo, pin, nagel ; laddersport)
de spil, duin, bar, bet draaipunt.
pix, f. lat., pik of pek ; pix alba, wit
pik ; p. liquida, vloeijend pik, teer ; pix
navális, scheepspik ; pix nigra, zwart pik.
Pizáng, m. maleisch, de paradijs- of
Adams-vijgeboom, een waar pronkgewas in
Azië, Afrika en West- Indië, vgl. banaan;
-- de pizang— lijster , eene amerik.
lijstersoort.
pizzicándo en pizzicato (bij verkorting
piz.), it. (spr. Piets --; van pizziccire, knippen, knijpen) Muz. met de vingers geknipt,
niet met den strijkstok aangestreken (op
muziek voor strijkinstrumenten), waarna gewoonlijk volgt coll'arco (z. ald.).
Pjaták, m. russ. (van pjatj, vijf) een
vijfkopekenstuk (vgl. kopeke), eene russische zilver- en kopermunt, bijna 9 2 cent
waard.
plaan, z. ond. planos.
Plaat, f. (v. p 1 a t, fr. plat, verwant
met het gr. platys, plat, breed) een min of
meer breed en vlak ligchaam .-, eene dikke
plank, bodemplank, regel ; eene vlakke zand
voor haven en riviermonden, bank,-ophing
zandbank ; vlak stuk metaal, waarin iets
gegraveerd of geëtst is; de afdruk daarvan,
prent.
plaeábel, adj. lat. (placabilis. e, van
placdre, bevredigen, stillen) verzoenlijk, vredelievend ; — placabiliteit, f. (placabilitas) de verzoenlijkheid.
Placage, f. fr. (spr. plalzáázj' ; van
plaquer, beleggen, bekleeden, platteeren ; v.
plaque, plaat; nederl. plakken) ingelegd
houtwerk ; --- placard, m. (spr. —plaledr) eene sierlijke houtbekleeding boven
Bene deur ; ook z. v. a. p l a c a a t, z. p l a kkaat.
Place, f. fr. (spr. glass' ; proven e. plassa,
it. piazza, sp. plaza, van 't lat. platea, gr.
platéia, d. i. eig. de breedte, voorts in 't lat.
de straat ; later de voorhof, de hofruimte,
enz. ; vgl. p i a z z a) de plaats, elke vrije,
opene ruimte, het plein, inz. het markt
place d'armes, f. (spr. —-plein;
dárm') eene wapenplaats, oefeningsplaats,
exerceerplein voor eene bezetting ; --de ralliement (spr. —ralli'má)i), de
verzamelplaats ; — place de repos
(—r'pó) eene rustplaats; --- placement,
n. (spr. plass'mán) de plaatsing, uitzetting
van geld; het uitgezette geld zelf; --plaeeeren (fr. placer; spr. glass—), plaatsen;
ieman d p1aceeren, hem eene plaats aan
aan zijne plaats zetten of stellen, b.-wijzen,
v. in eene bediening, eenen post ; beleggen,
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uitzetten, aanleggen, b. v. geld; — placeering, f. plaatsing, uitzetting, enz.
placénta, f. lat. (gr. plakoes, plalcóeis, vlak,
platte koek) de koek, Med. de moederkoek;
Bot. de zaadkoek, zaadlob; —placénta sanguinis, f. Med. de bloedkoek ; pl. uterina,
de moederkoek, nageboorte ; — placentaal, adj. nw.lat. tot den moederkoek beboorende ; — placentátie ( spr. tie tsie)
f. Bot. de vorming der zaadlob.
Piacentijn, in . nw.lat. (van 't lat. plactRre, behagen, bevallen) een behaagzuchtige,
oogendienaar, jabroêr; --- placet, lat. bet
behaagt, wordt ingewilligd, toegestaan, goed
placet, n. nw.lat., z. v. a.-gekurd;—
placitum; — placet of placétumn regiem,
n. koninklijke toestemming, inwilliging der
landsregeering, b. v. tot bekendmaking en
uitvoering van pauselijke verordeningen ; —
plaeét , n. fr. (spr. plasè) een verzoek
smeekschrift, request; ook een stoel -schrift,
-t
je zonder leuning.
,

—

placeeren, z. ond. place.
Placét , enz., z. ond. placentijn.
Plachmal of plachmahl, n. hoogd.
.(een woord uit de smelthutten) doorzwaveld
zii^'er, zwavelzilver.

Placidus, lat. (placidccs, a, um, zacht,
vreedzaam) mansn.: de zachte, vriendelijke,
zachtmoedige ; — Plaeida, f. vr.naam:
de zachte, vreedzame; — plácido en placidaménte, it. (spr. platsji—) Muz. bedaard,
zacht, liefelijk ; — plaeiditeit, f. lat.
(placiditas) zachtmoedigheid, gelatenheid.
Placitum, n., pl. placita, lat. (van
plac^re, behagen) het goedvinden, de wils
verordening; ad bene placitum of-menig,
ex bene placito, naar welgevallen, naar believen; vgl. a bene placito; — placitum
iinperii, eene rijksverordening; --- plaei teeren, nw.lat. goedkeuren, bewilligen,
toestemmen.

Plaeoiden of liever plakorden, pi.
gr. (van plas, genit. plakós, plaat, blad, bord,
enz.) kraakbeenvisschen.

Pladaróma, n. en pladarósis, f.
gr. (van pladarós, á, ón, nat, pládos, n.
vochtigheid, zwammigheid) Med. een week
spekgezwelletje in het celweefsel der oog
-ledn.
Plafond, m. fr. (spr. pia fó) ; ontstaan
uit plat fond, d. i. platte grond of bodem)
de kamerzoldering, het bovengedeelte van
eene overdekte plaats, van eene zaal, een
vertrek, enz., gewoonlijk met pleister bedekt
en soms met schilderwerk versierd, de gipszoldering ; een dekstuk, dekschilderstuk ; —
plafonneeren (fr. pla fonner), de zoldering eener kamer bekleeden.
pldga, f. lat. (gr. plégé, v. pinssein, slaan)
een slag, bouw, stoot; Med. een gezwel
door slag, val, enz., buil.
Plagiaat of plagium, n. lat Jur.
menschenroof, menschendiefstal ; gew. oneig.
een letterdiefstal, gedachtenroof, de uitschrijving, boekenplundering, de onrechtmatige

toeëigening van eens anders letterarbeid ; --

plagiarius of plagiator, m. Jur. een
menschenroover, zielverkooper; een boeken
letterdief; pron--plundera,gchtif
ker met eens anders vederen; — plagi-

áriseh, adj. uitgeschreven, gestolen (van
geschriften).
Plagíédron of plagiéder, n. gr. (van
plágios, a, on, dwars, scheef) een dwarsvlak; — plagiostóma, n. de scheefmond, dwarsmuil ; verscheidene schelpsoorten.
Plagium, z. plagiaat.

Plagoskopium of verkort plagoskoop, n. gr. (van plágos, lat. plaga, zijde,
streek, oord) eig. een aanwijzer van de hemelstreek, een windwijzer.
Paid , m. eng. (spr. pled; van het gaelisch plaide, beddedeken, grove wollen stof,
samengetr. uit peallaid, schagevel) de mantel der Bergschotten van geruite wollen
stof; ook z. v. a. plaiding (spr. plë--)
een grove, bontgeruite omslagdoek voor
vrouwen.

plaideeren, fr . (plaider, spr. plèd –;
van plaid lat. placitum [z. ald ] ; mid.lat.
placilare, plaitare) p 1 e i t e n, bepleiten, p r oc e d e e r e n, een rechtsgeding voeren, inz.
mondeling als advocaat voor de balie verdedigen ; gerechtelijk woord voeren ; — plarideur, m. pleiter, woordvoerend rechts
-- plaidoyer, n. (spr. plè--verdig;
doajé) eene verdedigingsrede van eenen advocaat voor de rechtbank, een pleidooi;
— pleidoyeeren, z . v. a. pia ideeren.
Plaine, f. fr. (spr. plein'), p 1 e i n, de
vlakte, effen plaats, het vlakke veld, vlak
land.
plaisánt, adj. fr. (spr. plèzán; van plaire
lat. placére, behagen) behagelijk, ver -

makelijk, aangenaam, grappig, schertsend,
boertig, koddig; belagcbelijk, zonderling; —
plaisanteeren (fr. plaisanter), schertsen,
boerten, kortswijlen, gekscheren, beet hebben ; — plaisanterie, f. (spr. plèzan( 'ríe) de scherts, kortswijl, boerterij, snakerij, grap; — plaisanterie apart (spr. —apdr),
scherts ter zijde, in vollen ernst, alle gek beid op een stokje; — plaisir, n. (spr.
plèzier) vermaak, vergenoegen, vreugde, ver
welgevallen, geneugte, grap, p 1 e i--lustign,
z ie r ; tijdverdrijf; gunst, vriendschap, dienst;
— tel est noire plaisir (spr. tel è notr'--),
dat is ons welgevallen, zoodanig belieft of
gevalt het ons ; in de kanselarijtaal der oud
voorvaderlijke slotfor--franschegid
mule der verordeningen, enz.; — plait-il
(spr. plètí)? wat belieft u? wat is er van
uwe dienst ? wat zegt ge ? ook als subst.
euphemistisch gebezigd voor sekreet, geheim gemak, in de wandeling de p l a t i e.
Plak , m. een oud -groningsch muntstuk,
doende 2 grootken of greugjen (z.
groot).
Plaket, z. plaquette.
Plakkaat, n. (mid.lat. placiiturn, V.
placare = p 1 a k k e n) een openbaar afge-
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kondigd en aangeplakt bevel "van le iegeering, plaksehrift.
P1akoiden, z. p 1 a c 0 1 d e n.
Planche, f. fr. (spr. pldsj; provene,
planca, planclia, van 't lat. planca, nederl.
plank)eene plaat, metalen tafel in de
munt ; ook eene gegraveerde koperen plaat;
- planchette, f. (spr. p1asjtt') een
meettafeltje ; het plankje of de balein Nóór
in een rijglijf of korset, hot p 1 a n C h e t ; de
borstplaat van onderscheiden ambachtslieden
bij zwaar boorwerk.

planconcaaf, planconvex ; pianeerhamer, z. ond. planus.
Planeet, f. gr. (plantes, m., van pianbsthai, ronddolen) eene dwaalstar, een hemelbol, die, gelijk de a a r d e, op zich zelven
donker is, zich om de zon van het westen
naar het oosten beweegt en van haar het
licht ontvangt, b. v. M e r c u r i u s, Venus„
enz.; - bet pianeetjaar, de omloopstijd eener planeet om de zon ; - planëtisch of pianetth'isch, adj. ronddwalend, omdolend; - planetarium, n.
nw.lat. eene lijst der planeten ; ook een
kunstwerktuig om de bewegingen der pIaneten, inz. de wederzijdsche verhouding van
de aarde tot de maan aanschouwelijk te
maken ; - p1anetolabum, n. een
dwaalstermeter, werktu ig tot w aarneming
der planeten.
Planëte, f. mld.lat. en sp. (pianéta, v.
't gr. plants, omdolend ; vgl. p i a n e e t)
een lang misgewaad.

Planeur, planigiobium, pianimetrie, planirostrum, enz., z. ond.
planus.

Planieten, p1. (van 't lat. planus, vlak)
zeeooren, eene slakversteening.
piano (in), Z. oM. planus.
Planodie, f. gr. (pianodia, van pianos,
dwalend, op een dwaalspoor leidend, en
hodOs, weg) een verkeerde weg, dwaalspoor.
Pianorbieten, p1. nw.lat. (van planus,
a, urn, vlak, en orbis, kring, schijf) versteende tafelbordvormige schelpdieren; pianospirieten , m. p1. (van 't lat.
spira, krul, kronkel) versteende schijfschelpdieren.
Piantaadje, piantage, plantagie, z. planteeren.
pianta pedis, lat. de voetzool ; - plantair, adj. (lat. piantaris, e) de voetzool betreffende ; - piantigrádus, adj. nw.lat.
op de voetzolen gaande.
pianteeren, lat. (piantifre, v. planta,
plant) planten, stellen, zetten; oneig. (fr.
planter) iemand ergens laten steken, hem
als ware 't ergens plaatsen en verlaten of
in den steek laten ; - piantage, f. fr.
(spr. plantaazj'), piantaadje, plantagie, ook piantatie (spr. tie=tsie),
de beplanting, het plantsoen,inz. eene streek
lands door de Europeanen in 0. en WIndie met tabak, rijst, suikerriet, enz. beplant; - piantarum, n. eene boom-
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of plantkweekerj; pianteur, m. fr.
een planter, aanbouwer, inz. boomkweeker .
Plantigraden, z. ond. planta pedis.
pianuin, enz., z. ond. planus.
Pianurle, f. gr. (van pianos, omzwervend, en oeron, pis) Med. de pislozing langs
ongewone wegen.
planus, a, urn, lat., piaan (plan) vlak,
effen, gelijk, glad, plat; olieig. algemeen
verstaanbaar, duidelijk, bevaltelijk; - in
piano, in geheele, ongevouwen vellen of
bladen papier; - de piano, Jur. kort en
goed, dood eenvoudig, zonder omstandigheden ; - plan, n. (lat. pianurn, fr. piaine,
eig. de vlakte, vlakke plaats) het ontwerp,
de scbets, omtrek van een gebouw, platte
grond, grondteekening; bet ontwerp, voornemen; - planurn inclindtum, n. lat. eene
schuine of hellende vlakte, een afgaande
grond ; - plan de site, in. fr. (spr. plan
d'siet') de grondvlakle, grondteekening ; -pianc3oncaaf, z. a o n c a a f; - planconcaafgias, zulk een glas, dat aan de
eene zijde plat, aan de andere hol gebogen
is; - pianconvex, z. convex; planeeren, nw.lat. (Ir. planer) effenen.
gelijk, effen of glad maken ; -- bij boekbinders: lijmen, door met aluin gekookt lijmwater (planeerwater) halen; - pianeerhamer, een hamer der goud- en kopersmeden tot hel glad maken des melaals;
- pianeur, m. Ir. een effen- of gladma
ker (polijster) ; - pianigiobum, ook
pianisphtierum n.. of pianispheer,
I. nw.lat. een aard- of hemelbol op een plat
vlak voorgesteld ; eene wereldkaart ; - pianiméter, n. lat.-gr. de vlaktemeter, een
werktuig ter bepaling der uitgebreidheid van
vlakke figuren, door welke rechte of krornm&
lijnen zij ook mogen ornsloten zijn, uitgevonden door Ernst te Parijs; —plani
metrie, f. de vlaktemeetkunst, vlaktetneting ; - pianimétrisch, adj. vlaktemetend ; vlaktemeetkundig ; - pianipénnon, pl. nw.lat. N. H. platvleugeligen, eene
soort van insecten ; - pianiróstrum,
n. nw.lat. een plat- of vlaksnavel.
Plaque, f. fr. (spr.plak'; vgl. placage)
de plaat, het blad, blik, b. v. cijferblad,
steekblad, beslag, enz. ; - piaqueeren
(fr. plaquer) of piateeren, piatteeren,
met plaatjes beleggen of overdekken, inz.
met goud- of zilverblaadjes vergulden of
verzilveren;geplaqueerd, geplatteerd
e r k, met zilverblaadjes belegd, overzilverd werk ; - piaquétte, I. of piakét, n. eene oude zilvermunt in Brabant,
ongeveer lit et.
Piasdank , nederd. (verbasterd van
piaysdanck, van plaire, behagen) dankbetoofling, om daarmede iemands gunst te winnen.
Plasma, n. gr. (van pidssein, vormen)
het beeld, beeldwerk ; N. H. eene groene
variatie van den chalcedoon ; - plastiek
of plastische kunst, f. de kunst om
uit harde of weeke stoffen beelden en figu-
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ren te maken ; de boetseerkunst in gips,
leem, was, enz.; in 't alg. voor ligchamelijk
vormende kunst, ook de beeldhouwkunst
(s c u 1 p t u u r) en beeldgieterij omvattende;
— plastisch, adj. (gr. plastikós, lat.
plastcus, a, urn) ligchamelijk vormend, gedaan tegevend ; scheppend, boetseerend ; p1 a st i s c h e 1 y m p h a, Med. vormstof, eene
vloeistof, die ten gevolge van ontstekingen
of ook in wonden uitzweet, dan stolt en
een' organischer vorm aanneemt ; — plas
f. nw.lat. geschiktheid ter vor--tice,
ming, vormbaarheid ; — plasticísmus,
n. de vormdrift de wet der algemeene vormdrift — plastograaph, m. gr. een
schriftvervalscher; -- plastographie,
vervalscht, nagebootst schrift ; geschriftvervalsching; — plastoloog, m. een leugenaar.
Plastron, n. fr. een borstharnas, borststuk der schermmeesters; ook het steekblad.
Plata, f. sp. (eig. metaalplaat, oudfr.
plate, verwant niet het gr. platys, platéia,
platy, plat, breed) zilver, bij munten in tegenst. met v e l l o n (koper) gebraikt.
Platánus of plataanboom , ook
plataan, m. (lat. platánus, gr. plátános,
f., van plat's, breed, wegens de breedte zijner bladeren of de uitspreiding zijner takken)
de buitenlandsche ahorn- of mastboom.
Plat de menage, z. plat menage.
Platéa, f. (van 't gr. platys, platéia,
platy, plat, breed) Med de breede bandworm.
Plateau, n. fr. (spr. —tó; van plat, p 1 a t)
eene houten weegschaal ; eene tafelplank,
een theeblad ; ook eene bergvlakte, hoogvlakte ; — plate– bande, f. (spr. plat'
bánd') smal tuinbed langs een' heining of
muur of om een bloemstuk; vgl. rabat;
— plate–forme, f. (spr. plat' form' )
Arch. een plat huisdak, plat op een huis;
eene rij balken, die het timmerhout van het
dak dragen ; bij horlogiemakers : de deel
raderen ; Fort. de-schijftoadelngr
bedding voor 't geschut op eene hoogte ; in
tuinen, wandellanen, enz.: eene kunstmatig
opgehoogde en vlak gemaakte plaats, van
waar 'men een vrij uitzicht heeft; vgl.
terras.
plated, adj. eng. (spr. plétid, van to
plate, met een blaadje van edel metaal overtrekken, platteeren) met goud- of zilverblaadjes overtrokken ; als subst.: geplatteerd metaal, pleet.
plateeren, z. V. a. p 1 a q u e e r e n, z.
aid.
Platfond, z. plafond.
Platforterésse, f. Mii. eene soort van
bolwerk, op het midden der lange cour
tine, bij onregelmatige werken.
Platiasmus, n. gr. (plateiasmos, van
plateiádzein, plat of breed uitspreken, van
platys, plat, breed) bet gebrekkige breedspreken, de breede uitspraak met opgesperden
mond, veroorzaakt door een gebrek der tong.
Platilles, pl. fr. (spr. platiélj'; sp. pla;

;
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ti/las) verscheidene soorten van fijn silezisch en boheemsch, ook fransch en engelsch
lijnwaad.
Platina, f. sp. (van plata, zilver) n. eig.
klein zilver, half zilver (als verklw. van
plata, zilver) wit goud, het zwaarste,
eerst sedert 1750 in Europa bekende metaal van blaauwachtig -witte kleur, enz.; —
platina–amalgáma, n. platina-kwik,
eene verbinding van platina en kwik, door
middel waarvan men platineeren, d. i.
met platina overtrekken, kan.
Platíne, f. fr. (verklw. van 't oudfr.
plate; vgl. ptata) een metaalplaatje; slotplaatje van eene deur, van een geweer.
Platitude, f. fr. (van plat, plat) de
platheid, eene gemeene, lage uitdrukking.
Platmenage, f. eig. plat–de–menage (spr. pia d'm'náázj'; van le plat, de
schotel, v. plat, p 1 a t) een tafelstel met allerlei vaatwerk voor suiker, peper, olie,
azijn, enz. (in Frankrijk niet gebruikelijk,
maar in den zelfden zin : surtout).
platonisch, adj. wat P l a t o (een' beroemden griekschen wijsgeer, leerling van
Socrates) betreft, van hem afkomt, met zijne
wijsgerige leer overeenkomstig is; — p 1
tonischh jaar, Astron. de omloopstijd van
den ganschen sterrenhemel; — platonisehe liefde, eene bovenzinnelijke, louter
geestelijke, van al het zinnelijke ontdane
liefde; — platonische maaltijd, een
maaltijd, waarbij meer over geleerde zaken
gehandeld dan gegeten wordt
platonische republiek, het voorbeeld eener
volkomene staatsinrichting, gelijk Plato die
ontwierp; — platonísmus, n de leer
en het stelsel van Plato ; het streven der
kerkvaders, om de platonische wijsheid met
de christelijke leer in verband te brengen;
— platonizeeren, Plato navolgen, vrij
van alle zinnelijkheid beminnen.
Platrométer, m. gr. een werktuig om
de breedte der plaatsen door de elektriciteit
te kennen.
Platta, f. (vgl. plata) een oudzweedsche koperen daalder, 12 voet lang, 1 voet
breed, 3 duim dik.
platteeren, z. plaqueeren.
Platurus, m. gr. (van platys, plat,
breed, en oera, staart) platstaart, breedstaart, eene slangesoort; -- platyeephálus, m. breedkop, platkop (een visch;
ook een kever) — platykrinieten, m.
pl. eene soort van e n k r i n i e t e n, z. aid.;
— platypus, m. platvoet, eene soort van
schorskever; ook het snaveldier; — platyrrhjrnchus, m, platsnavel, eene soort
van zangvogels; — platyspérmen, pl.
platzadigen, eene soort van schermplanten;
— platysma, n. eene breede vlakte.
plaudite! lat. (van plaudére, in de handen
klappen, toejuichen) klapt in de handen,
juicht toe ! inz. bet einde `an een tooneelspel aanduiden; — plausus, m. lat. het
goedkeurend handgeklap, de bijval; —plau; —

;

PLAVEÏJEN

-

zIbel, adj. (lat. plausiblis, e) eig. toejuichenswaard ; aannemelijk , geloofwaardig,
schujnliaar, waarschijnlijk ; - plauzibiliteit, f. nw.lat. de waarschijnlijkheid, aannemelijkheid.
plaveijen, (met ingeschoven I, van 't
oude paveIj en, fr. paver, eng. to pave, v.
't la t. pavire, z. pavé) bev toe ren, l)estraten,
met steenen beleggen ; - plavei, f. vloertegel.
Plebs, f. lat. (genit. plebis) gemeen volk,
gepeupel ; -- plebãnus, m. mid.lat. een
R. Kath. geestelijke, die de sacramenten aan
't gemeene volk uitdeelt stadsprethker, die
van geen sticht afhangt; - p1ebjer, m.
een burger of burgerman, in 't Oude Rome
ieder, die niet tot den stand der senatoren
en ridders behoorde, in tegenst. met patriciër; de gemeene man, burgermati, in
minachtende tegenst. met den adel ; -adj. onadelljk ; gemeen, tot het
gepeupel, het graauw behoorende, daaraan
eigen; pleliej ische gevoelens, zeden,
gebruiken, enz , gemeene of lage gevoelens, enz.; - plebiscitum of plebisciet, n. een volksbesluit; verordening van
den buigerstand hij de oude Romeinen ; piebokratie (spr. tts), f. tat. -gr. gepeupelheerschappij, de regeering van het gemeen (liever 0 c ii I o k r a tie).
Plectrum, n. lat. of piektron, n.
gr. (plktron, van plssein, slaan) een elpen
houten of metalen stift of staafje,-ben,
waarmede de Ouden de snaren der either
sloegen of tokkelden ; een oud-gr. muziekinstrument, door S a p p h 0 uitgevonden ; pleetrânthus of plektránthos, n.
de harpbloem, een pronkgewas van de Kaap.
Pleet, Z. plated.
Plegorrhlza, f. gr. (van pl7q, slag,
wond, v. piacsein, slaan) wondwortel.
Plein, z. plaine.
Pleinpouvoir, z. plenipotentie,
ond. plenum.
Pleit, t. (mid.lat. plattea, hoogd. platte
of pldtte) eene soort van platte vaartuigen,
weleer op de binnenwateren in gebruik ;
ook n., z. v. a. rectitsgeding, pleidooi, z.
p 1 a i d 0 y e r.
Plejáden, f. p1. gr. (Pleiddes, van plein,
varen, dewijl de scheepvaart met (len opgang
van dit gesternte begon, met zijnen ondergang eindigde) het zevengesternte, een gesternte in het sterrebeeld van den stier;
volgens de Myth de door Zeus onder de
sterren verplaatste I schoone dochters van
Atlas en PlejOne.
Plektopóde, m. gr. (van plektós, gevlochten, en poes, genit. podOs, voet) dieren
met ineengevlochten voeten of saarngewassen
achtervinnen ; - piektoptèra, m. p1.
dieren met vereenigde vleugels of buikvinnen.

Plemmyrie, t g r. (plamrnyris, of plmmyrIa) Med. de vloed, het overvloeijen ; de
volsappigheid, ophooping van vochten.
Plemp, m. visschersschuitje, zoo als
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men weleer op het Haarlemmermeer gebruikte (van daar de naam van 't beroemde
geslacht der Plempen); plempe, f.
eene kleine visschersboot in de Noordzee.
plenum, n. lat. (van plenus, a urn, vol)
de gezamentlijkheid, voltallige vergadering;
in pleno, in volle vergadering, voltallig;
plenapotéstas, z.v.a. plenipotentie;
plena propri?tas, z. p r o p r i e t e i t; - plenum dorninum, z. d o m i n i u m and. domnj-

—
—

ness; --- pienus venter non studet iibtnter,

sprw.: een volle buik studeert niet gaarne,
of met eene volle maag gaat het leeren niet
wel; - pieno clioro, Muz. met vol koor,
met alle stemmen pieno jure, met volle
recht; - pienare, adv. nw.lat. ten volle,
geheel; plenarid re stitueeren, ten
volle vergoeden, terug geven; - plenarium, pleuaar, n. een boekvormig reliquienkistjc ; --- pleniiuthum, n. lat. de
volle maan ; - plenipoténtie (spr. tie
=tsie), f. nw.lat., of pleinpouvoir, n.
fr. (spr. —poewoár) de volmacht, onbeperkte
macht tot uitvoering van eenig werk ; ook
een machtbrief of eene schriftelijke volmacht
- plenipotentiarus (apr. ti=tsi),
nw.lat. , of plenipotentiafr (spr. —taIsiër), in. (Ir. J)lénipotentiajre) een gevolmachtigde, gevolmachtigd gezant ; --- plenIst, in. een wijsgeer, die beweert, dat
er in de natuur geene ledige ruimte is
(Cartesiaan) ; - plenizeeren, barb.lat.
voltallig vergaderen, samenroepen.
Pleonâsmus, m. gr. (pieonasmôs, in
't alg. overvloed, overmaat, van pieonâdzein,
overvloedig zijn, v. pWön, piëon, meer) Log.
de woorden-overvloed, overtollige uitdrukking, opeenhooping van gelijkheteekende
woorden ; Med. te sLerke ontwikkeling van
een ligchaamsdeei ; - pieonâstisch, adj.
overvloedig, overtollig, overladen met gelijkbeteakenende woorden of uitdrukkingen ;
pleonâst, m. zwarte spinel, ijzerspinel )
eene variatie van het spinel.
Pleonexie, f. gr (pieoneaIa, van pieon,
meer, en ëcliein, hebben) hebzucht, gewinzucht, onverzadeljkheid ; — pleonékten,
m. p1. hebzuchtigen, begeerljken, eigenbatigen ; - pleonéktisch, adj. hebzuchtig.
Pleorïma, n. gr. (van piefn, varen, en
/sôrdrna, vertooning) een scheepvaartbeeld,
oeverbeeld, een bewegelijk tafereel, dat zich
voorbij den beschouwer schijnt te bewegen,
als of hij zelve in een schommelend vaartuig
de tegenovergestelde voorwerpen voorbij voer.
,Pleröma, n. gr. (van pieroen, vullen,
plrPs, vol) eig volheid, aanvulling; de
lichtzee, naar de leer der Gnostieken de
woning van God, den oorsprong van al het
goede ; - pierophorie, 1. de volledige
zekerheid of overtuiging aangaande eene onderzochte zaak ; - plerösis of pleröse,
f. Med. de vulling eener wond, herstelling
van verlorene deden ; het aansterken eens genezenden ; - plerotka, ii. p1. opvullende,
vleeschmakende middelen ; vgl. s a r k o t i k a.
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Plesiosauros, ni. gr. (eig. de hagedis
nabijkomend, V. pplésios, nabij, en sáuros, hagedis) de zeedraak, de halshagedis, eene
voorwereldlijke bagedissoort an 6 tot 2 5
voet lengte, met zeer langen hals en kleinen kop.
Plethi, z. Krethi.
Plethomerie, f. gr. (van pléthos, n.
volheid, menigte, en inéros, n. deel) Med.
het overtal van de deelen des ligchaams,
b. v. zes vingers; — plethora, f. (gr.
p1ét1iï7ré, van pléthein, zich vullen) de vol beid, aanvulling; Med. de volbloedigheid;
opvulling der bloedvaten ; — plethóriseh,
adj. volbloedig, overrijk aan vochten.
Pléthra, f. eene oud-gr. lengtemaat,
omtrent 31 meters.

Pletka, f. cuss. (spr. pliotha; verklw.
van pletj, zweep van samengevlochten riemen) eene kleine, van voren gesplitste zweep
tot tuchtigingen in Rusland.
Pleumódes, m. gr. (van pleur cin
pneumón, long) Med. een longzuchtige, een
longlijder; — pleumonie, z. v. a. p n e umon ie.
Pleura, f. gr. (pleura) de zijden des
ligchaams, de ribben, het borst- of ribben vlies ; — pleuralgie, f. Med. zijdewee,
pijn onder de ribben ; — pleuritis ,
gr. of pleurezie, fr., ook wel pleuris, f. de ontsteking van het ribbe- of
borstvlies , zijdesteek , zijdewee, bepaalde,
stekende, oppervlakkig zittende zijdepijn,
aamborstigheid, droge hoest met koorts; pleurëtiseh, adj. aan borstvliesontsteking
lijdend of daaruit voortspruitend ; — pleuridynie, f. uitwendige borstpijn, onecht
zijdewee ; — pleuropneumonie, f. of

pleuroperipneumonie, eene longontsteking, gepaard met die van bet borstvlies;
— pleuropyësis, f. borstvliesverettering; — pleurorrhaea, f. ophooping of
zlekeljke uitstorting van Benig vocht in de
borstvlieszakken ; — pleurorthopneea,
f. (vgl. o r t h o p n oe a) belemmerde ademha
zijdewee, dat-lingdorebstvkwal,
door het ademhalen in opgerichte houding
verlicht wordt; — pleurospásmus, m.
de kramp in het borstvlies, eer, vaak voor
verschijnsel in de vrijsterziekte ; —-komend
pleurostósis, f. de verbeening van het
borstvlies ; — pleurothotónus of pleurotonus, m. de kromming des ligchaams
ten gevolge van de rechtstijvigheid (tetanus).
Pleures, f. pl. fr., wol van doode schapen.
Pleureuse, f. fr. (spr. -- reut'; van
pleurer = lat. 1alorure, weenen) een treurof rouwband, rouwfloers ; de zwarte rouwrand aan papier.

Pleuris, pleuritis, enz. — pleurotonus, z. and. pleura.
Plexeoblásten, pl. gr. (van pléxis,
het slaan, stooten, splijten, scheuren, v. pléssein, slaan, stooten, enz., en blastós, kiem)
Bot. planten met dubbele zaadlobben.
Plexus, m. lat. (van plectére, vlechten)

—
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het vlechtsel, weefsel ; inz. Med. een vlecht
weefsel van vaten en zenuwen; ----selof
plexus sollris, de zonnevlecht, het weefsel
der peesknopen in den middelbuik of in de
maagstreek ; — plexifórm, adj. nw.lat.
vlechtachtig, als ineen gevlochten.
Pli, m. fr. de vouw, plooi ; de buiging,
het gewricht; de gewoonte, vaardigheid,
buigzaamheid, gemakkelijkheid in de manier
van zich voor te doen, bevallige uiterlijke
houding, welgemanierdheid ; ook de omslag
of 't c o u v e r t van een' brief ; — pliëeren (fr. plier, van 't lat. plicáre) vouwen,
in vouwen leggen ; buigen, inz. van speel
wankelen, deinzen, wijken„-karten;Mil.
terug trekken ; in de rijkunst : een paard
gewennen om vaardig links en rechts te zwenken ; — pliábel, pliant, adj. buigbaar,.
buigzaam; gedwee, inschikkelijk, gehoor-

zaam, kruipend -- plioir, m. (spr. pliwdr) het vouwbeen.
Plica, I. nw.lat. (plica polonica; fr. pl- que, v. 't lat. plicáre, vouwen) de poolsche
vlecht, eene in Polen vaak voorkomende haarziekte, die uit onzuivere sappen haren oor;

sprong neemt.

plieábel, nw.lat. (van 't lat. phi care),
z. V. a. p 1 i a b e l (z. ond. p l i); — plicatuur, I. (lat. plicatura) het vouwen, de
ombuiging, vouw.

pliëeren, z. ond. p 1 i.
Plint, I. (gr. plinthos, I. eig. een tigchel,
baksteen) Arch. eene plaat in den vorm
eener vierkante tafel aan de bazis of aan
het kapiteel der zuilen ; ook de platte strook,
die om een gebouw loopt eu de v erdiepingen afscheidt, gording.
Plioir, z. ond. p 1 i.
Ploce of ploke, I. gr. (ploké, van plékein, vlechten ; eig. het vlechtsel) verwarde
rede ; Log. de herhaling van een woord in
verschillenden zln.
Plomb, n. fr. (spr. plop, van 't lat.
plumbum, z. aid.) het lood, loodgewicht, enz.;
á plomb, naar het lood, te lood; loodrecht,
rechtstandig, p e r p e n d i c u 1 a i r; —
plomb, n., of plombe, f. het lood, zegellood — plombeeren, met lood stempelen, verzegelen, met het zegellood of looden zegel voorzien, een boden teeken aan
lood aanvullen of volgieten.-hange;mt
(holle tanden) — plombage, I. (spr..
—b(iázj') het verlooden, de zegeling met
lood; -- van daar het plombage -ambt,
enz.; -- plomberie, f. de loodgieterij, het
loodwerk ; de loodzegeling.
plongeeren, fr. (plonger; spr. plonzj—;
provene. plombar, indoopen, doen zinken, it.
piombdre, loodrecht nedervallen, v. 't lat. plumbum, lood) duiken, onderduiken ; Mil. de mond
van het kanon laten duiken of zakken, nederwaarts schieten ; plongeersehot, een
duikschot; p 1 o n g e e r b a d, een stortbad ;-- plongée, f, fr. (spr. plonzje') Mil. de
afhelling der borstwering .— plongeur
(spr. plonzjeur), m. een duiker.
;

;

;
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plorábel, adj. lat. (plorabili-i , e, van mentelling of van den positieven toestand
ploy re, klagen, weenen) beklagenswaard, be- der grootheden, zijnde een rechtstaand kruisje
weenenswaard, jammerlijk.
(+); -- plus, n. een overschot, te veel,
Plotnik, m. russ. (v. plat, een vlot, meerder bedrag ; plus minus, meer of minder,
eene pont) een schipper, scheepskapitein; ongeveer zoo veel; plus o f'erénti, aan den
een timmerman (v. plotitj, samenvoegen).
meer of meest biedende ; — plusmaker,
Ploton, z. peloton.
m. lat. een geldsnoeijer; — plusmake_
Plott, m zw. (plat, eig. metaalplaat) rij, geldsnoeijerij ; — plusquampereene voorm. zweedsche zilvermunt 90 ct. féCtum, n. (d. i. eig meer dan voleinP10tus, m. gr. (plotós, varend, drijvend) digd) Gram. de voleindigde verledenheid of
de zwemmer, slangvogel, eene soort van naauwkeuriger : de tijdvorm (het tempus)
moerasvogel.
der voleindigde handeling, de volmaakte ver
ployeeren, fr. (plover; spr. ploaj—;
tijd, P. v. ik had geschreven ; —-ledn
V. 't lat. plicáre, vouwen, plier, z. p 1 i plurális, lat. (pluralis numérus) of plu
ë e r e n) buigen, plooijen, samenvouwen ; —
fr. pluriel, n. Gram. het meervoud,-ral,
ployement, n. (spr. ploaj'mán) de plooi
meervoudig getal (vgl. singularis); --samenvouwing, op elkander schichting.-jing,
pluralísmus, n. nw.lat. de gemeengeest,
Pluche (spr. piuusj'), of pluus (eng. bij Kant het tegengest. van e g o ï s m u s;
plush, fr. peluche, it. peluccio, v. 't lat. pepluralísten, m. pl. zij, die meer dan
lus, haar) wolfluweel, halffluweel, een sa
ééne geestelijke prove hebben ; — plurakemelshaar en vlasdraden.-menwfslva
liteit, f. (pl-uralitas votórum)de meerderheid,
Pluim, f. (fr. plume, lat. pluma) veder, stemmenmeerderheid, de meeste stemmen;
pronkveder, z. p l u m e, — pluimaadje, — pluraliter, adv. lat. in het meervoud;
f., z. plumage --- pluimgraaf, m. plurima vota valent, de meeste stemmen
iron. titel van den man, die aan boord met gelden.
de zorg voor 't pluimgedierte is belast : —
Pluto, lat., of Pluton, gr. m. Myth.
plumagé, z. und. plume.
de hellegod, de god ot koning van do, onderPlumbum, n. lat. het lood, boden wereld, van het dooden- of schimmenrijk, bij
zegel, zegellood ; plumbum album, bij de oude de Grieken ook Hades, de broeder van
Romeinen voor tin ; pl. fulminans, knallood; Jupiter en Neptunus, en gemaal van Propl. ustum, gebrand lood ; — plumbttgo, f.
serpina Behalve de P a r c e n en Fupotlood, looderts, z. v. a. g r a p h i e t; ook
riën, behoorden tot zijne hofhouding Mivlooijekruid ; — plumbagine, f. eene
nos, ácus en Rhadamánthus, die
stof, die uit het uitgedampte aftreksel des uitspraak deden omtrent het lot van de
wortels van plumbago europaea verkregen
schimmen, die in de onderwereld aankwawordt; — plumbáta, f. nw.lat. eene men en door den veerman Charon wermet lood voorziene werpschicht ; de met den overgevoerd. Aan den ingang van het
lood voorziene geeselkoord of -riem ; — schimmenrijk (den T a r t ) ru s), vóór Pluto's
plumbatie (spr. t ts), of plumbapaleis, lag C e r b é r u s, een driehoofdige
tuur, f. de verlooding, z. v. a. fr. p 1 o mbond, om aan iedereen den terugkeer tot
bage.
de bovenwereld te beletten ; -- plutoPlume, f. fr. ( lat. pluma, de pen
níst, m. nw.lat. iemand, die de aarde als
inz. de pronkveder, p l u i m; — plumet,
uit vuur ontstaan beschouwt, ook vu l k an. (spr. —plumé) de hoedveder, hoed- of
n i s t ; — plutonium, n. nw.lat. Phys.,
mutspluim ; de pluimhoed ; --z. v. a. barium.
f. (spr. —máázj') het gevederte; de vederPlutos of Plutus, m. gr. (plates, de
bos, pluimentooi, het pluim- of vederwerk op rijkdom)' Myth. de god des rijkdoms; -hoeden, mutsen. helmen, de pluim a a d j e; plutokratie (spr. t=ts), de geldheer
-- plumerie, f. nw.lat. (plume?- a) eene
macht, de regeering van het geld.-schapij,de
hooge, schoone broeikasplant uit W.Indië
Pluviale, n. nw.lat. (van pluvia, remet groote roode of witte welriekende bloe- gen, pluvii lis, e, den regen betreffende) een
men ; — plumeeren, lat. (plumdre) be- regenmantel ; naar een' mantel gelijkend, van
vederen, met vederen bedekken of versie
voren open priestergewaad, dat bij de r.
plumeus, adj. (lat. plumósus,-ren;— kath. namiddag- godsdienst en bij eenige ana, um) bevederd, met vederachtige baren
dere plechtige verrichtingen buiten de mis
bezet (van planten) .
wordt gedragen : — pluviëus, adj. (lat.
Plumpudding, m. eng. (van plum, pluviósus, a, um) regenachtig; — pluViopruim, razijn) een pudding (z. aid.) met
méter, m. lat.-gr. de regenmeter, een
pruimen of razijnen, een groote razijnkoek.
werktuig om de hoeveelheid gevallen regen
pluralis, enz., z. ond. plus.
te bepalen ; — pluvióse, ni. fr. (spr.
Pluranium, n. een door O s a n n in pluwióóz') de regenmaand, de 5de maand
't oeralisch platina ontdekt metaal, dat nog
in den kalender der eerste fr. republiek, van
weinig onderzocht is.
den 2O januarij tot den 18 februarij ; —
plus (gehit. plus-is), lat. meer; in de rehluviuS, m. lat. de regengever, een bij
ken- en stelkunst gebezigd voor : geteld bij;
-namvJupiter.
het plusteeken, het teeken van de saPluvier, m. fr. (spr. pluwjé) een wa;

—
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terhoen, pluvier, een trekvogel van de
grootte eenex duif.

pneumonographie, f. de longbeschrijving ; — pneumonolithiasis, f. de

pluviëus, pluviometer, pluviose, enz., z. ond. pluviale.
Pneometrïe, f. gr. (van pnéin, ademen) de ademmeetkunst .— pneométer,
m. de ademnieter ; — pneuma, n. gr.

vorming van longsteenen, het longsteenlijden ; — pneumonologïe, f. de leer
van de longen ; — pneumonomalacie,
f. longverweeking ; — pneumonom.antie (spr. t—ts) f. waarzegging of voor
uit de longen ; longproef ; — pneu--speling
monometer, z. V. a. p n e u m o m e t e r,
z. boven ; — pneumonoparalsis, f.
de longverlamming; — pneumonopathie, f. longziekte, longlijder ; — pneumonopátiseh, adj aan longziekte lijdend; — pneumonophthisis of pneumonophthóë, f. de longzucht, longtering; — pneumonopleuritis, f. borstvlies- en long- ontsteking — pneumonorrhagïe, ook pneumorrhagïe, f.
de bloedvliet uit de longen, bloedspuwing,
het bloedhoesten ; — pneumonorrheoe,
f. het bloedspuwen ; — pneumonoseírrhus, m. de longverharding — pneumo–
nospásmus, m. longkramp -- pneumonotomie, f. de longontleding; —pneumonotómiseh, adj daartoe behoorende.
Pnigalion of pnigalium, n. gr. (van
pnígein, verstikken) Med. de nachtmerrie ;
— pnigmus, n. (gr. pnigmós) het stikken, verstikken ; — pnigma, n. de stik
-vloeijng.
Pnyx, f. gr. de plaais tot volksvergaderingen in het oude Athenen ; ook de volks
zelve aldaar.
-vergadin
Poacieten, m. pl. gr. (van pod, gras,
kruid) versteeningen of afdrukken van gras
planten.
-achtige
Pocaal, z. bokaal.
Poche, f. fr. (spr. posj ; provinciaal
poque, pouque, eng. poke, pocket, angels.
poca, poha, pocca, ijst. polei, mid.lat. pochia)
zak; — pl. poches, zakken, rokzakken;
— dictionnaire de poche, eng. pócket-dictionary (spr. diksjonérri) een zak-woordenboek;
— poechetta, it. (spr. potsjétta), fr.
poche, f. eene zakviool, ten gebruike van
dansmeesters; -- poehette, f. (spr. posjétt') een kleine zak voor vrouwen ; eene
zakviool, kleine viool.
pochissimo, z. ond. poco.
pocket-dictionary, n. eng., z. ond. poche.
poco, it. ( = lat. paucum) Muz. weinig,
eenigszins; a poco a poco, allengs, langzamerhand ; — un poco (spr. oen —), een
weinig; — un poco allégro of poco allégro,
eenigszins vrolijk; p. forte, eenigszins sterk;
p. lento, eenigszins langzaam, niet te lang
p. piano, eenigszins zacht ; — poco-zam;
piu (spr. pioe) en poco meno, iets meer en
iets minder; — pochissimo (spr. pokies--),
zeer weinig.
Poeulum, n., pl. poccla, lat. de beker;
de drank of dronk ; inter pocula, bij de bekers, bij het drinken of bet drinkgelag; —
poculum hilaritlitis, n. de beker der vrolijk
pociclum vo -heid,vroljksn;—
een braakdrank van spiesglans;-mitoru,

;

de adem, wind, lucht ; de levensgeest, ziel ;
ook de heilige Geest ; — pneumatias
of pneumatódes, ni. een kortademige,
aamborstige ; -- pneumatiei, z. m o nt a n i s t e n, ond. coons; — pneumatika,
f. de luchtbewegingsleer, of de leer van het
gewicht, de drukking en beweging der luchtof gassoorten ; de geestenleer, geneeskunde,
ook pneumatologie, f.; — pneumátisch, adj. daartoe behoorend, luchtaardig, tot de geestenkunde behoorende ; ook
het ademen betreffende; pneumatische
machine,deluchtpomp; pneumatische
s e c t e of school, geneesheren in de oud
alle levensverschijnselen uit eene-heid,
het ligchaam doordringende lucht verklaarden ; — pneumatísmus, n., z. v. a.
spiritualismus (z. ald.);— pneuma–
toCele, f. Med. eend lucht- of windbreuk;
— p ;umatoehc n ie, f. de chemische
bearbeiding der gassoorten ; -- pneumatochórde, f de windharp ; — pneumatódes of pneumatódisch , adj.
opgeblazen, opgezet; ook : engborstig; —
pneumatomáehus, m. een bestrijder
van de persoonlijkheid en godheid des heili
Geestes ; — pneumatomaehïe, f.-gen
diens gevoelen of stelsel ; ook geestloochening, verloochening van het geestelijk deel
in den mensch ; — pneumatomphalus, m. of pneumatomphalocéle, f.
de navelwiiidbreuk ; — pneumatoperieardium, n. luchtophooping in den hartzak ; — pneumatophobie, f. de geestenvrees, vrees voor geesten ; — pneumatórrhachis, f. luchtophooping in de
ruggegraatsholte ; -- pneumatósis, f. de
opzetting van het onderlijf, windgezwel ; —
pnamatothórax, f. de luchtborst, de
aanwezigheid van ingedrongen lucht in de
borstholte.
Pneumométer, n gr. (van pneí món,
long) de longmeter, een door K e n t i s h
uitgevonden en door H i m 1 y verbeterd
werktuig, om de ruimte (capaciteit) der
longen voor lucht in den gezonden en zieken toestand te bepalen ; — pneumometrïe, f. de longmeting (met betrekking
tot de grootte der luchtruimte) -- pneumonalgie, f. de longpijp; — pneumonemphráxis, f. de longverstopping ; —
pneumonïe, f. eene longziekte, inz. z.
V. a. pneumonitis, f. longontsteking;
— pneumónisch, adj. de long betref
pneumonische middelen-fend;—
of pneumonika, n. pl. longmiddelen,
longartsenijen ; — pneumonoeéle, f. de
longbreuk — pneumonogástriseh,
adj. de long en de maag betreffende ; —
,

;

;

;

;

;

PODAGRA

--

— poculeeren,

nw.lat. bekeren, lustig
en ruim drinken, zuipen.
Podagra, n. gr. (van poes, podós, voet)
de voetjicht, het voeteuvel, gem. pootje ; —
podágrisch, podagreus , adj. (lat.
podagracus en podagrósus, a, urn) voetj ichtig , met de voetjicht behebd -- podagricus of podagrist, m. een voetjicht lijder, met het voeteuvel behebd persoon;
— podalgie, f. gr. zenuwachtige voetzoolpijn; voeteuvel, z. v. a. podagra ; —
podarthritis, f., z. v. a. podagra ; -podarthrocáce, f. Med. ontsteking van
de gewrichtsvlakken van den voet; — po
nw.gr. een voet.
-dari,
Podding, z. pudding ; -- poddingzak, in. met kabelgarens, enz. gevulde zak, die aan de buitenzijde van 't
scheepsboord wordt afgehangen, om de gevolgen van een' schok te voorkomen, wrijf
-worst.
Podésta, ook podestaat, m. it. (van
podestd, f. lat. potestas, macht) een
machthebber ; ambtman , landvoogd ; stadsrechter of burgemeester in Italia.
Podex, m lat. (v. pedére, een' wind
lozen) het achterste, de aars, de stuit.
Podium, n. lat. (van 't gr. pód-ion,
verklw. v. poes, podós, voet) eig. een optred, eene verhevenheld, liet voorste deel
van het tooneel, dat door de gordijn wordt
afgesneden.
Podolatrie, f. gr. (van poes, podós,
voet) de voetvereering, voetaanbidding ; het
gebruik der Chineezen om, naar hun begrip
van schoonheid , door kunstmiddelen den
vrouwevoet klein te houden ; — podologie, f. de leer van de voeten ; — podométer, m. een voetmeter, schreden- of
pasteller, wegmeter; ook hoefvijl ; — po
( van niptein, wasschen)-donIpte,i.
voetwasschers, dweepzieke g eder(loopers in
de 1 Ode eeuw. die ook de voetwassching
voor een sacrament hielden ; --- podophthálros, ni. eig. voetoog, naam eener
soort van kreeft; — podophyllon, ni.
Bot. voetblad, eene plant; — podoptera,
pl. N. H. voetvleugeligen, platvoetige zwemvogels; — podopteriseh, adj. vleugel
podorrhéuma, n. Med. een-voetig;—
geringe graad van voetjicht; — podospermium, n. Bot. de uit het kiemkuiltje voortgaande kiemontwikkeling ; — pedozóon, n., pl. podozóa, voetdieren,
veelvoeters, eene dierklasse, welke de insecten, schaaldieren, spinnen, enz. bevat;
— podüren, pi. (van oercc, staart) N. H.
voetstaartdiertjes, zeer kleine insecten.
Poe, eene chineesche lengte- of wegmaat, ongeveer _ ` d.uitsche mijl.
Poecile of poekle (soil. s to a) , f. gr.
(poilsilé, van poilsilos, bont) de bonte zaal,
eene beroemde zuilenzaal in liet oude Athenen met wandschilderijen van Polygnotos.
Poed, n. een russisch gewicht van 40
pond = 16,.- $ kilo.
;
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Poeddy, n. eene oostind. maat voor
olie en melk te Madras = s kandv.
Poeder, z. p o u d r e.
Poëet, poëma, poëtisch, enz., z.
ond. poezie.
Poeliahs, z. ond. pariah.
Poefs, eene rekenmunt in perz. Georgië
z i 1 i to m a n of iets minder dan
11 cent.
poena, f. lat. (gr. poiné) straf, boete; Jur.
poena arbitraria, eig. eene willekeurige straf,
d. i. eene straf, de niet door de wet vastgesteld,maar van het goedvinden des rechters afhankelijk gemaakt is; p. capitdlis, de levensstraf of doodstraf ; p. certa, eene bepaalde
straf; p. convénta of conventiondlis, de rouwkoop; p. corpóris a f ictïva, ligchaamsstraf;
lijfstraf; p. ecclesiastica, kerkstraf, kerkboete ; p. pecuniarta, geldstraf ; p. sangugnis,
doodstraf; — poenae aggracatio of exasperato, verzwaring of verscherping der straf;
sub poena, op straffe ; sub poena con féssi et
convicti, op straffe van voor bekennend en
overtuigd te woorden gehouden ; sub poeha
praeclusi of praeclusiinis, op straffe van uit
peenaal,-sluitng(z.pryec1dn);—
penaal, adj. (lat. poendl is, e) de straf betreffend of daartoe belloorend, lijfstraffelijk;
— paenále codex, ni. het strafwetboek ;
— poenale wet, strafwet; — pcenaal
vonnis, strafvonnis, enz. ; — pwniténtie, penitentie (spr. tie=tsie) f. (lat.
poenitentia, van poenitére, berouwen) bet berouw; de boete, boetedoening; straf, pijn,
marteling; — pcenitentiále (spr. ti=
tsi) n. nw.lat. een boetboek, kerkboek der
R. Katte. over biecllt, boete en aflaat ; —
pcenitentiarius ( sp r. ti Witsi) m. een
boetpriester, toetrechter, strafrechter, biecht
hoofd der pauselijke regen--vader,inz.ht
ten, die in bijzondere gevallen in naam van
den paus dispensatie verleent ; — pee.ni–
tentiaria, f. of peenitentiaire ka–
nier (it. la penitenziaria) de pauselijke vierschaar over pumitentie- zaken, die dispensatidn uitreikt en aflaatbullen uitvaardigt.
Poeni, nl. eene bengaalscbe rekenmunt
t1 gandans of ongeveer 1 ropij.
Poeschtoe, n. perz. de inheemsche
naam in Perzië van de taal der Afghanen.
Poet, n. een achterindisch gewicht
4 eng. pond; ook Bene munt van tin.
Poëzie, poëzij, f. lat. (po -sis, van 't
gr. poIësis, van poiain, maken, voortbrengen, verdichten), fr. poésie, de dichtkunst,
het dichten ; dichterlijk gevoel, de aanleg
tot dichten; eene verdichting, een gedicht;
het tegengestelde van p r o z a — poëma,
gr. (poiéma) een gedicht, dichtwerk ; —
poëet, in (lat. po ta, gr. poietes), een
dichter; — poCta laurel t2Us, lat. een gelauwerd, met den lauwerkrans bekroond dichter — poëtaster, m nw.lat. een prul
rijmelaar ; — pOë--dichter,vzsm
tasteríj, f. de verzemakerij, rijmelarij
--- poëterij, f. het dichten, de dichterij :

= ,

,

;

;
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— poëtlka, f. (lat. poëtica, gr. poii tilcP)
de dichtkunde, leer der dichtkunst, dicht
theorie der dichtkunst; ---wetnschapof
poeticus, m. een dichtkundige, kenner en
leeraar der dichtkunst ; — poëtisch, adj.
(lat. poet cus, a, um, gr. poiétikós) dichter
wijze van een gedicht ; --- pO6--lijk;opde
tizeeren, dichten, verzen maken ; de dichterlijke voorstellingswijs nabij komen.
Pognerée, f. fr. (spr. ponjeré') eene
oude fruitmaat te Montpellier 11l setier;
— pognou, m. (spr. ponjoe) eene wijn
te Luik — 1 s e t i e r.
-mat
Pogonias, m. en f. gr. (van pógón, de
baard) de gebaarde, baardige ; -- pogoniasis, f. Med. de zwaargebaardheid, zware
baard ; de vrouwebaard ; — pogonologïe, f. de baardleer – pogonophilus, m. een baardvriend, baardliefhebber;
pogonotoom , m. een baardafsnijder,,
baardscheerder ; — pogonotomle, f. het
baardafsnijden, baardafnemen ; — pogonotrophie, f. de baardverpleging, het
laten -groeijen van den baard.
poids, n. fr (spr. pod ; oudfr. pais, pes,
provene. pes, pens, it. en sp. peso, v. 't lat.
pensum, wichtig of zwaar ding, v. pende're,
wegen, zwaar, zijn, nw.fr. poids, verwisseld
met het lat. pondus) het gewicht ; poids de
fer, zwaar gewicht; poids de marc, mark
gewicht.

=

;

Po gnée,

f. fr. (spr. poainje' ; van

point, lat. pugnus, de vuist) eene handvol ; de greep, het hecht, gevest.
poil, m. fr. (spr. poál ; van 't lat. pilus)
het haar; de streek van 't laken ; het ruwe
haar aan 't fluweel ; — poil de lame (spr.
—Lein') d. i. eig. wollen haar; fijne struisvederen als modetooi.
Poinciana (nw.lat. poinciana), f. Bot.
paauwestaart, eene broeikasplant uit W.
Indië (zoo geheeten ter eere van den franschen goeverneur- generaal van W. Indië
Poi n c i, omstreeks 1650, die de natuur
historie der Antillen beeft bewerkt). -lijke
Poincon, m. fr. (spr. poai-nsón ; eig. de
priem, stift, drevel, graveerstift, sp. planzon,
it. punzone, V. 't lat. punctio, de steek, het
steken, v. pungére, steken) eene wijn- en
brandewijnmaat- in Frankrijk 72 eeltes, z. velte.
Point, m. fr. (spr. poain ; provene.
point, ponh, van 't lat. punctum, z. aid.)
een punt ; steek, stoot ; een oog op dobbel
kaarten ; á point of o p h e t-sten,op
point zijn, op het punt zijn, gereed staan,
voornemens zijn ; — point d'alignement (spr.
—dali-nj'rnán) Mil. het middelpunt; point datpui (spr.—dapwi) het rustpunt, steunpunt; —
p. d'attaque (spr. —datták') het aanvalspunt,
punt van aanval; p. de direction (spr. direksjón)
het richtpunt, richtingspunt ; — p. d'honneur
(spr. doneur) het eerepunt, punt van eer,
eergevoel, de zaak van eer ; —p. de ralliement (spr. ralli'mán) het verzamelingspunt;
— p. de réunion (spr. re-u-njón) het her-

eenigingspunt, de verzanmelplaat.s ; — p. (lu
tout (spr. --toe) in geenen deele, volstrekt
niet ; -- p. de vue (spr. —wu') gezichtspunt, oogpunt, doelwit; — points, ni.
Pl. genaaide kant, kantwerk ; -- pointe,
f. spits, punt, stekel, scherpte, inz. gedachten- scherpte , scherpzinnigheid , vernuftige,
schrandere zet, inval, steek ; -- pointeeren (fr. pointer; spr. poaint—), stippen,
besprenkelen, p u n t e e r e n; richten, b. v.
een stuk geschut; oneig. trachten, streven,
bedoelen ; toonen, wijzen ; in hazardspelen
op eene kaart zetten, wagen, vgl. p u n t e eren; -- pointeur, m. de kanonnier, die
het geschut richt; in het pharaospel : de
tegenspeler, die op een kaartehlad eene som
gelds zet ; — pointilleeren (fr. pointiller; spr. poainti-lj—) eig. bestippen, met
puntjes voorzien ; oneig. zich met nietige
kleinigheden ophouden en daarover twisten,
beuzelen, vitten ; stekeligezetten doen ; ---pointillerie, f. twistzucht, twist over
kleinigheden ; vitlust, muggezifteríj ; -- pointilleur, m. een vitter, muggezifter, haar
beuzelaar; — poin--klover,gt
tilleux, adj. (spr. poainti-ljéu) spitsvondig, iets al te naauw nemend, kibbelziek,
kitteloorig.
Poiré, in. fr. (sp. poaré ; van la poise
lat. pirum, de peer) peredrank, peremost.
Poison, n. fr. (spr. poazón) vergift.
Poissárde, f. fr. (spr. poassárd'; van
poisson, visch, it. pescione, een groote, sterke
visch, v. peace, lat. piscis, visch) een fransch
vischwtf, eene vrouw uit het gepeupel ;
inz. de naam der deelneemsters aan de volks
fr. omwenteling-bewgindrot
(dames de la balie); — poissard,
adj. (spr. poassár) gemeen, als 't gepeupel.
PoítOs, m. pl. sp. indiaansche slaven
(uit wilde Indianen tot slaven gemaakt).
Pójas, m. russ. (poolsch pas) de lijf
bij den hoogen adel doorgaans uit-gordel,
goud gewerkt.

Pokaal, z. bokaal.
Poláccra, it. polacre, polaque, fr.
of polakker, m. eene soort van groote
vrachtschepen, inz. op de Middellandsche
zee, suet 3 masten en vierkante zeilen ; —
polakkermast, m. mast uit 3 afzonderlijke masten samengesteld (alleen op de
Middell. zee in gebruik).
polair, z. ond. pool 2) .
Polak, in. (van bet it. Polacco, fr_ Polalue) een Pool, poolsch ruiter ; poolsch
rondreizend geneesheer, kwakzalver, wonderdoctor; — allapolacca, it. op zijn poolsch,
naar poolsche danswijs.
Polakker, polakkermast, z. ond.
polacc ra.
Polariteit, polarizeeren, z. oud.
pool 2).
polei, f. (van 't lat. puleg)'um, pulejurz,
van pulex, vloo; it. puleggio, poleggio, provenc. pulegi, fr. pouliot) eig. vlooijekruid

POLEMARGU
(wegens zijne werking tegen de -; looijeri)
Bene bittere, specerijachtig smakende en sterk
-riekndplat.
Polemarch, m. gr. (van pólernos, oor
een veldheer, opperveldheer, heervoer -log)
krijgsraad bij de oude Grieken ; —-der;
polemarehie, f. de waardigheid van opperbevelhebber of oorlogsminister; -- po lemiek , f. de twistleer, de kunst des
woordenstrijds, der verdediging, de bekwaam
om een' wetenschappelijken strijd of-heid
geleerden redetwist te voeren ; het voeren
van dien redetwist zelven ; ook verdediging
van zijn geloof, zijne inzichten, meeningen
tegen andersdenkenden ; --- polemiCUS,
m. een twistleeraar, wetenschappelijk strijder, geleerde klopvechter; inz. geloofsstrijder; — polemisch, adj. twistend; p olemische schriften, twistschriften; --polemizeeren, strijden , twisten , inz.
over geloofszaken of wetenscnappelijke gevoe!ens ; — polemographie, f. de krijgsbeschrijving; — polemographika, f.
de krijgsbeschrijvingskunst ; -- polemo graphiseh , adj. krijgsbeschrijvend; —

polemoskoop , n. een krijgsverrekijker, wal- of krijgskijker, opera- kijker, inz.
in den krijg, in de schouwburgen, enz. gebruikelijk.
Polenta, f. it. (van 't lat. polenta, gepelde gerst, verwant met pollen, fijn meel)
Bene brijspijs, een dikke brij van kastanje of ander geroost meel, met boter, olie, of
spek en parmezaankaas gemengd, Bone lievelingsspijs der Italianen.
Poleographïe, f. gr. (van polis, stad)
stadbesch rij v ing ; -- poleographisch,
adj. stadbeschrijvend.
Polepónze, f. hoogel. ( bedorven uit
bowle punch ) een drank uit brandewijn,
suiker, muskaatnoot en citroensap bereid.
Pol-eten, m. pl. gr. (polétai , v. den
sing. pó etPs, v. pólFin, verkoopen) eig. ver

oude Athenen tien overheids--kopers;in't
personen. die de staatsinkomsten en openbare belastingen te verpachten hadden.
poli, adj. fr., glad gemaakt, geslepen,
gewreven, gebruineerd , g e p o t ij s t ; beschaafd, beleefd, hoffelijk, welgemanierd, net.
sierlijk, aardig ; ook listig, p o 1 i e t ; -lijsten (lat. polfre, fr. polir) glad, blank
of glanzig maken, bruineeren ; beschaven,
wellevend, welgemanierd, heusch of beleefd
maken. vgl. c i v i l i z e e r e n, van daar p olijstvijl, polijstkolf, polijsttand,enz.,
werktuigen om blank en glad te maken;
— poliment, n. een mengsel uit roodaarde, roode bolus, waterlood en boomolie,
om daarop te vergulden ; ook het polijsten
of slijpen (van gesteente) ; glans, luister;

polisseur, fr , polijster, m. een brui
gladslijper ; -- politoer, poli--nerd,
tuur, f. lat. (politura) gladmaking, glanzing,
polijsting ; gladheid, glans ; ook z. v. a. po
fr. gladheid, fijnheid, hoffelijk-lites,f.
beleefdheid , welgemanierdheid , be--heid,
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sehaafdheid, verfijnde zeden, de toon der
groote wereld.
politer, m. gr. (van polis, stad, en
iatros, arts) een stadsarts, stadsdoctor.
Police, f. fr. (spr. poliés'), 1) de po11 t i e (z. aid.); 12) ook polizza, it., po-

lis (eng. policy, sp poliza, mid.lat. poletwrn,
poleticum, polecticum,, misvormd uit het later
lat. polyptychum, polyptycha, rekenboek, lijst,
v het gr. polypptychon, vele bladeren heb
v. ptyché, vouw, schicht, laag, blad,-bend,
V. ptyssein, vouwen) een verzekeringsbewijs,
een verzekerings- of assurantiebewijs, p o l i s
van assurantie, het bewijsstuk of de
oorkonde, waaruit de deelhebbing in de ver
aard, de waar--zekringsmatchpjde
de, enz. der verzekerde goederen blijkt ; vgl.
a s s u r a n t i e --- policeeren (fr . policer),
goede orde (politie) invoeren, wel inrichten.
Polichinel, m. fr. (polic(^inelle, spr.
poli-sjinél) puleinella, m. it. (spr. poel
tsjinélla) de grappenaker of hansworst, eene
maskerrol in de ital. (inz. napolitaansche)
kluchtspelen (waarsch. ontstaan uit den
naam van een' misvormden ital. potsemaker;
Paolo Ciniello, of v. a. Puccio d'An i e l l o; waarsch. echter oorspr . een woord
vary liefkozing, als roesje, liefje, kindje, enz.,
verkiw. van pulcina, pulcino, jonge hen,
;

,

hoentje, kuiken).

poliet, polijsten, enz , z. ond. po I i.
Polikliniek, f. gr. (van polis, stad),
de stedelijke heelkunde, ziektebehandeling onder het oog der stadsregeering of politie ; -polioreétes, m. (van poliorlacin, eerie
stad belegeren) de stadbelegeraar, een stadbedw inger; — poliorcetika, f. de hele
wetenschap om naar eisch-gerinskud,
het beleg voor eerre sterkte te slaan ; -polioreëtisch, adj. belegkundig.

polinlent, z. ond. poli.
P'oliósiS, f. gr. (van polioen, grijs maken of worden; poliós, á, ón, grijs) Med. het
ziekelijk grijs of wit- worden der haren ; -poliotes, f . het prijszijn, grijs haar.

Polisander–hout, f. p a l i x a n d e rhout
Polisson, m. fr. (spr. 2voli-son ; oorspr.
een handwerksjongen, die iets glad of blank
maakt, misschien ook iron. een die de straat
glad maakt, altijd straatslijpt, straatslijper,
v. 't lat. ppolit'to, het gladmaken, V. polsre,
glad maken) een guit, deugniet, straatjongen;
— polissonneeren (fr. polissonner) ,
straatjongensstreken bedrijven, guitestukjes
uitvoeren; — polissonnerie, f. guiterij,
jongensstreek, straatschenderij ; gemeene taal.
Politesse, z. ond. poli.
Politie (spr. t=ts) f. (van 't gr. politeia,
lat. politta, staatsbeheer, staat) de staatsinrigting, die de openbare orde en de veiligheid
der personen en eigendommen handhaaft ; de
staats- of stadsorde, volkstucht, het gerecht
voor de openbare orde, rust en veiligheid ;
de politie-wetenschap; — medicinale
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politie, het geneeskundig ordetoezicht, de
openbare gezondheids- verpleging; — p0-

pollutio templi, Jur. de verontreiniging of
ontwijding eens tempels of kerkgebouws.

litie- commissaris en politie -inspecteur, m. ordehouder, handhaver der

Pollux, z. Kastor; — polographie, z. ond. pool.
Poloeschka, russ . (verkl. van poel,

burgerlijke orde, veiligheidswachter; —po-

litie- directeur, politie president,
n. het hoofd der politie.

Politiek, politika,f . gr. (politi-ke, van
pólis, stad, staat) de staatswetenschap, staatkunde, staatsleer; staatswijsheid ; wereldkennis, bedrevenheid, geslepenheid in den omgang,
sluwbeid .

list ; politiek, politisch,

adj. staatkundig, tot de staatkunde behoorende; staatsburgerlijk, burgerlijk, b. v. po
(burgerlijke) inrichting; poli -lit-ek
t eke verhoudingen, en z., staatsverhoudingen; politieke kleeding, burgerlijke
kleeding, in tegenst. met militaire uniform; politieke geographie, z. geographie; politische verzen (van 't
gr. politikós, voor volksmatig) naar het accent gemetene gr. jambische verzen, die in
de middeleeuwen, volgens de toenmalige
volkstaal, gebruikelijk waren ; ook beteekent
p o l i t i e k als adj. en adv. in 't gemeene
leven : schrander, listig, doorslepen, doortrapt, omzichtig, sluw ; -- politica, n.
pl. lat,. staatsaangelegenheden, staatszaken;
-- politicus, m. een staatkundige, staats
vol wereldkennis, wereldkenner;-man,
oneig. een schrander, gevat, geslepen mensch;
in verachtelijken zin : een babbelaar over
staatszaken, een schijnstaatkundige , een
staatkundige tinnegieter ; — politizeeren , barb. -lat., over staatszaken spreken,
den staatsman, den staatkundige uithangen,
tinnegieten.
.

Politoer, polituur, z. ond. po 1 i.
Polixanderhout, z, p a I i x a n d e r hout.
Polizza, z. police ij,
Polka, f. naam van een' dans, die in
Polen (van daar de naaal, van Polka, poolsche vrouw, poolsch meisje) en verder in
Bohemen en Hongarije bij 't volk in zwang
was, en die sedert 1842 ook in Duitschland, Frankrijk, Nederland, enz. veel opgang
maakte.
Poll, n. eng., eig. hoofd; de naamlijst,
het aantal stemmen; de stemming bij de
verkiezingen der parlements- leden.
Pollen, n. lat., stuifmeel ; Phys. het
bloesemstof, zaadstof aan de meeldraden der
bloemen; — pollenine, f. nw.lat., een
bijzonder bestanddeel der planten, uit bloesemstof te verkrijgen.
Pollieitátie (spr . tie=tsie; lat. pol
beloven) Jur. de een -lictao,v.pr
belofte, gelofte ; — pollieitátor,-zijdge
m. de belover ; — polliciteeren, beloven.

Pollinctuur, f. n w.lat. (van 't lat.
pollingére, lijken afwasschen) de lijkwassching,
het inoliën van doode ligchamen.
Pollutie (spr. t ts) f. lat. (pollutio,
van polluére, bezoedelen) onwillekeurige,
nachtelijke bevlekking of zaaduitstorting ;

poelo perz. en turk. poel, vischschub,
kleine munt, penning) eene russ. koperen
munt = 4 1 roebel of * kopeke.
Polonaise, f. fr. (spr. — nèz') een
poolsche nationale dans en de muziek daartoe in 4 maat; hij verbindt plechtigen ernst
met ridderlijke hoffelijkheid en beweegt zich
nog langzamer dan de m e n u e t; een vrouwepelsmantel of pelskraag naar poolsche
wijze.
Polonico, m. it. (v. 't mid.lat. poloMeus, poolsch) eene graanmaat te Triest
— ongeveer 7 kop of lifer.
Polska, f, een noor^veegsche nationale
dans.

Poltina, f. russ. (van pol, helft) een
halve roebel of 50 kopeken, eene russ.
zilveren rekenmunt; — poltínnik, m.
een half - roebelstuk .

— poloepoltIina, f,

een vierde roebel ; — poloepoltinnik,
m. een vierde roebelstuk.
Poltron, ni. fr. (spr. poltrón; it. pol
een luijaard, poltro, lui, poltrire, in-tróne,
't bed luijeren; V. 't oudd. polstar, polster,
bolster, peluw; gew. onregelmatig afgeleid;
van 't lat. pollice truncus, d. i. aan den duim
verminkt, dewijl men in het oude Rome de
lafaards den duim afkapte) een lafaard, bloodaard, lafhartige, versaagde ; — poltron-

nerie, f. de lafheid, lafhartigheid, versaagdheid, bangheid, blooheid.

Poltura, polturak, poolscb póltorak, een anderhalf-groschenstuk, v. póltora,
russ. poltorá, anderhalf, van 't poolsch pol,
russ. pol, half, en poolsch wtóry, russ.
wtorói voor dwatorói, de tweede, andere)
eene rekenmunt in Hongarije en Oostenrijk
^^ tbaler conventie-munt of omtrent 33
ct. courant.
polus arcticus en antareticus, z. onder
pool 2).
polyadelphia, n. pl. gr. (van polls,
pollë, poly, veel, vgl. a d e 1 p h i e) veelbroederige planten, welker meeldraden in drie
of meer bundels zijn samengegroeid (in het
stelsel van Linnaeus de 18de klasse) ; —
polya mie, f. (van haima, bloed) Med.
de volbioedigheid ; — polyxmiseh, adj.
volbloedig; — polyakanthisch , adj.
(van ákantha, doorn) veeldoornig, met vele
stekels; — polyandrie, f. (van anér,
gen. andrós, man) de veelmannerij; — po -

lyandria, n . pl. eig. veelmannigen, veel
planten, met 2 0 tot 10 0 vrije-helmig
meeldraden op den vruchtbodem of aan de
bladeren der bloem (in liet stelsel van Linnwus de 13de klasse) ; — polyándriseh,
adj. veelmannig; — polyangiën, pi. (van
ángos, vat) veelvakkige planten, niet vele
zaadvakken ; — polyanth^a, f. (vgl.
a n t h o s) eene bloemverzameling ; bloem-

-
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lezing, verzameling van allerlei schoone
stukken ; - polyánthisch, adj. veelbloemig ; - polyarchie, r. (van árc/iein,
heerschen) eerie veelheerschappij, staatsinrichting, waar velen heersehen, regeering
van velen ; - polyárchisch, adj. veellieerschend, veel heren hebbende ; - p0lyautographie, t. (vgl autograapli)
de kunst om teekeningen, enz. door afdrukken op marmeren platen, enz. te vermenig
vuldigen ; ook voor 1 i t Ii o g r a p Ii i e k, steendrukkunst.
Po1ybus, gr. (van pola, veel, en bios,
leven) mansn.: de langlevende; - Polybra, vr.naam : de langlevende.
Polyblastie, f. gr. (van pola, veel, en
blastós, kiem, spruit) veeltakkigheid, volheid
van wasdom ; -- polyblâstisch, adj.
veeltakkig ; - polyblenne, 1. (van
blénna, slijm) Med. de verslijming.
Polycárpus, z. polykarp.
Polycephâ]isch (van poli, veel, en
kep1ial, hoofd) veelhoofdig ; - polychezie, 1. aanhoudende buikloop ; - polycholie, t. (van chOlos, gal) Med. overloop
van gal, te groote hoeveelheid van gal;
polychórde, f. of polychórdon, ii.
(vgl. c h 0 r d e) een speeltuig met veel snaren ; - polychrëst, (van chrstOs, bruikbaar) tot vele dingen bruikbaar, veelzijdig
of algemeen nuttig, veelhelpend, veelgene
b. v. polychrest -pillen; --- p0--zend,
lychroine of polychroïet, n. saitraan
de uitgetrokken verfstof van den saf--gel,
fraan ; - polychroom of polychro
mátisch, adj. (vgl. chroma), veelkleurig ; - polychromium, 0. phosphorlooderts, groen of bruin looderts, phosphorzuur lood ; -- polychromïe, i. veelkleuri heid, inz. de beschildering van oude
gebouwen en beeldhouwwerken met verschillende kleuren ; -- polychrónisch,
adj. (van chrOnos, tijd), veel- of laiigtijdig,
langdurend ; - polychylIe, f. (vgl. c h y
I us) overvloed aan voedingssiof, die veel
melksap, gevolgelijk veel voedsel geeft; polych'lisch, ad). saprijk, rijk in voedingsvocht ; - polychymie , f. (vgl.
C h y m u s) de veel- of volsappigheid, volbloedigheid ; - polycyezie, f. (van Isyn,
zwanger zijn) Med. veelvoudige zwangerschap ; - polydakryle, 1. tranenvloed;
- polydaktlisch, ad). vgl. d a k t yIlls) veelvingerig; -- polydipsie, f. (van
dipsa, dorst) groote on matige, tegennatuur
ljke dorst.
Polydoor, m., Polydora, f. gr.
(van poli. veel, en ddron, geschenk) mansen vr.naam: de milde, vrijgevige.
Polydynamie, f. (van pola, veel, en
dnamis, kracht) groote kracht, volledige
krachtsontwikkeling ; —polyedron,polyodrum, n. of polyéder, m. (van
luld',-a, zetel, grondslag, bazis) een veelviak,
veelhoekig geslepen glas, dat een voorwerp
vermenigvuldigt; - polyédrisch, adj.
-

g
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veelzijdig, veelviakkig, geruit; - poly-

gala, f. lat. (v. 't gr. polgalon, het melkkruid, de kruisbioem, kruiswortel, een plantengeslacht van vele soorten, waaronder inz.
de geneeskrachtige polygla amdra en p.
senga; - polygahne, t. kruiswortelbitter, eene uit den wortel der polygala
senega getrokken stof; -- polygalaktie
(spr. t=ts) of polygalïe, f. (van gala,
gen. galaktos, melk) Med. de bovenmatige
zogafscheiding ; - polygalâktisch,
melkrjk; - polygamie, 1. (van games,
echt, huwelijk) de veelvoudige echt, veelmannerj (polyandrie) , of veelwijverij
(p 0 1 y g yn i e) ; - polygama, n. p1.
Bot. zulke planten, hij welke op den eenen
stengel volkomen bloemen (waarin meeldraden en stampers vereenigd zijn), op den
anderen slechts vruchtbloemen (met stam
pers), of ook op eenen en den zeliden stengel
volkomene (mannelijke en vrouwelijke bloemen), alsmede eenslachtige te gelijk gevonden
worden; - polygâmisch, adj. veeIga
dig, veelwijvig, veelmannig ; - polygamist, m. een verdediger van het veelvuldig huwelijk, van de veelwijverij, veelman
nerj ; - polygastrca, n. p1. maagdieren, eene soort van infuzie -diertjes; polyglótte, f. (vgl. glosse) een in
vele talen geschreven boek, inz, een bijbel
in verscheidene talen, ook pOl yglot -bij
polyglóttisch, adj. veeltalig;-bcI;
- polygoon, m. (van gdnos,hoek) een
veelhoek ; --- polygonaal –getallen,
veelhoekige getallen, die soort van ge f igureerde g e t a 1 1 e n, welke zich door even
ver van elkander verwijderde punten in het
vlak van een' regelmatigen veelhoek laten
voorstellen, b. v. van een q u a d r a a t of
vierkant (q u a d r a a t-g e t a 1 1 e n), van een
vijfhoek (pentagonaal-getallen); van
een' zeshoek (hexagonaal-getallen,
enz.; - polygônisch, adj. veelhoekig;
- polygonometrïe, f de veelhoekmeting, de leer van de meting der rechtlijnige figuren van meer dan 3 zijden
polygonie, f. (van gbneIa, teling) groot
telingsvermogen of gr
oote vruchtbaarheid;
—polygrâmma, n. (van grainma, schrift,
teekening ; graphein, schrijven, enz.) eene
door vele zijden begrensde figuur ; lygrammátisch, ad). veelletterig; polygraaph, m. een veelschrijver; polygraphle, f. de veelschrijverj ; polygrâphisch, ad. veelschrijvend ; polygynie, 1. (van gyn, vrouw) de veelwijverij ; - polyhidrïe, f. (van hidrös,
zweet) Med. het te sterke zweeten ; - polyhIstor, m. (van histör, de kundige) een
veelweter, een in vele wetenschappen bedreven mensch ; - polyhistorie, ook
polyidrie, f. de veelweteríj, het veelweten, groote belezenherd ; - polyhistórisch, ad). veelgeleerd; op veelweterij gegrond.
Polyhymtha of Polymnia, t. gr
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(van poly, veel en hymnos) de gezangrijke,
eene der M u z e n (z. ald.)
Polyidrie, f., .z. p o 1 y h i s t o r i e; Med.
z. v. a. polyhidrie, z. ald.
Polykarp of Polycárpus, m. gr.
(van pó1, veel, en karpós, vrucht) mansn.:
de vruchtrijke.
polykephalisch, z. p o l y c e p h alisch.
Polykoprie, f. (gr. van poly, veel,
en kópros, drek) Med. de ontlasting van
Bene te groote hoeveelheid drekstof; — po
pl. gr. (vgl. k o t y Ie--lykotedón,
4 o n e n) veelzaadlobbige gewassen, zulke
planten, die meer dan twee zaadlobben hebben ; — polykotyledóniseh, adj. veelzaadlobbig — polykraat, m. (gr. polykrátes) een veldheer, machtig heerscher; ook
wie met velen gemeenschappelijk beerscht);
— polykrati.e (spr. t ts) f. de veel
i e; —-herscapij,z.volyrch
polylogie, f. (vgl. 1 o go s) veelsprekerij,
snapachtigbeid, babbelzucht ; — polymàthus, m. (gr. polymaths, van mathèin,
leeren) wie veel geleerd heeft; ook z. v. a.
polyhistor; -- polymathie, f. de
veel weterij, veelzijdige kennis; — pOlymáthisch, z. v. a. polytechnisch, z.
aid.; — polymérisch, adj. (van méros,
deel) veeldeelig, veelledig; — polymeter,
m. (vgl. m e t ru m) een veelvoetig vers; —
polymétriseh, adj. veelmetend; velerlei
voetmaat bevattende ; — polymetroskoop, n. een werktuig om den afstand
van niet al te groote voorwerpen, welker
grootte men kent. in een oogenblik te meten ; — polymigniet, m. een noorweegsch mineraal ; — Polymnia , z.
Polyhymnia; -- polymnieten, m.
pl. door bruinsteenoxyde geteekende dendrieten;— polymórphisch, adj. (van
morphé, gedaante), .veelvormig, van velerlei
gedaante; — polymorphismus, m. de
veelvormigheid; — polymythie, f. (vgl.
m y t h o s) eig. veelverdichting; opeenhooping
van dichterlijke vonden, overlading van ingewikkelde voorvallen in tooneelstukken.
Polynezië, n. gr. (van poly, veel, en
nésos, eiland), veel - eilanden -land, z. v. a.
Australië (z. ald.) -- polynezisch,
adj. tot de eilanden der Zuidzee behoorende
of aldaar inheemscb ; — polynezische
talen, z. v. a. oceanische.
polynómiseh, adj gr. (van poly, veel,
en nómos, z. n o m o s 2) veeldeelig, veelledig, van veelvoudige grootte, b. v een. polynomische (veelvuldige) quadraatof kubiekwortel, van meer dan twee
cijfers (vgl. monomiscb en binomisch);
— polynomium, n. eene veeldeelige,
veelledige getallengrootheid ; -- pOlyOniem, adj. (vgl. anoniem) veelnamig;
--- polyonymie, f. de veelnamigheid;
-- polyopie of polyópsis, f. (van
optein, zien) het veelvoudig-zien, dubbelzien,
een gezichtsgebrek ; — polyópter of
,

;

—

;
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polyóptron, n. (van óptein, zien) een

veelzichtig glas, vermenigvuldigingsglas, op
de eene zijde met vele holten geslepen ,
waardoor men elk voorwerp verkleind zoo
vele malen ziet als er van die holten zijn.
Polyp, m. (gr. polypoes, van poly', veel,
en poes, voet) de veelvoet.. veelarm, kleine
geleiachtige plantdiertjes met vele armen of
voeldraden ; Med. een vleeschprop, vleeschgewas in of aan het menschelijke ligchaam,
doorgaans in holligheden met een slijmvlies
bekleed, b. v. een hartpolyp, neuspolyp, enz.;
— polyparium, n. nw.lat., eene polypenwoning — polypeus, adj. lat. (po
polypachtig, met een vleesch--lypósua,m)
gewas behebd; — polypieten, m. pl.,
z. v. a. k o r a l 1 i e t e n;— polypodium,
n. gr., ook a s p i d i u m, Bot. het gemeene
engelzoet, puntvaren, op oude boomstammen,
muren, enz.; — polypodiolíthen, m.
pl., afdrukken met versteeningen van varen kruiden.
Polypaedie, f. gr. (van poly, veel, en
pais, paidós, kind) de veelheid van kinderen ; — polypathie, f. (vgl. p a th o s) het
veelvoudig lijden — polypetaal, adj.
(vgl. p e t a 1 o n), veel bloembladeren hebben
meer dan zes bloembladeren hebbende;-de,
— polyphaag, m. (van phagèin, eten)
een veeleter, veelvraat; — polyphagie,
f. de veeleterij, de vraatzucht — polypharmacie, f. de veelvuldigheid der artsenijen, onmethodische vermenging van artsenijstoffen ; overdreven gebruik van artsenijen ; -- polypharmakon of —cum,
n. (vgl. p h a r m a k o n) Med. een veelvoudig
samengesteld, veelvoudig nuttig geneesmiddel ; — polypharmacus, m. een arts,
die vele of zeer samengestelde artsenijen
voorschrijft.
Polypheem, m. gr. (Polyphémos, van
pol) , veel, en phémé, faam) mansn. : de
veelberoemde of befaamde ; Myth. de vree
onder de Cy k l o p e n (z. ald.). -selijkt
Polyphilie, f. gr. (van poly, veel, en
philéin, lief hebben) de veelliefde, liefde tot
velen, menigte van vrienden ; — polyphonismus, n. (van phiJnP, geluid, toon)
veeltonigheid ; — pólyphóniseh, adj.
veelstemmig ; — polyphóriseh, adj.
veeldragend of voortbrengend, vruchtbaar;
— polyphylliseh, adj. (vgl. p h y 11 o n) ,
veelbladerig; — polypíliseh, adj. gr. lat. (van piles, haar) veelharig ; -- po
f. gr. (van pión, vet) Med. de-lypione,
te groote menigte vet, overvetheid ; — po lypirie, f. (polypeiría, van prira, ervaring) de veelervarenheid, levenswijsheid ; —
polypieten, z. ond. p o l y p — polyplaziásmus, n. (van polyplasios, veelvoudig) de verveelvuldigingskunst, vermenigvuldigingskunst van teekeningen, enz., z. v. a.
polyautographie; — polypodium,
polypodiolithen, z. ond. polyp; —
polypOlium, n. (van poléfn, verkoopen)
de veelverkoop, het tegengestelde van m o;

;

;

;
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polypozïe, 1. (anposis,
1. dronk) de drinkzucht, drankzucht, neiging
tot veel drInken, tot dronkenschap —po1ypragmateus, m. (van prdgma, Ie
werk) een veelbeilrijvige, onrustige,-zighed,
woelgeest ; - polypragmátisch , adj.
veethethijvig ; -- po1ypragmozrIe, t.
de veethedrijvigheid zonder beroep; veelwer
kerij ; - polyptera, ti. p1. (van pterOn,
vleugelvlerk) veelvlengeligen ; veelvinnigen;
- polyptérisch, adj. veelviengelig;
veelvinnig ; -- polyptöton, n. (van ptösis,
val) de veelvuldige opefliandervolging of herhaling van een woord met veranderden uitgang; poIyptehon, n. (eig. veelvuldig ge vouwen, van ptyc1i, vouw) een
uit vele bladen bestaand geschrift of schrijfboekje ; inz. weleer eene lijst der lerkengoe flOpO i ii Uflh; -

-

-

deren (polyptychon ecc1esiastcwrn) ; -

lypus, z. p o ly p ; - polysarkie, f.
(van sdrx, gen. sarkôs, vleesch) de veelvleezigheid, volheid van vleesch, ongewone dikte
of lijvigheid, spierkracht; - polyschematIstisch,adj. (vgl. schema) van veIerlei gedaante, van verschillende vormen;
polyscheniatistische verzen, verzen
van met den regel schijnbaar strjdigen vorm;
- polysehidie, t. (van schidein, splijten) de deelingszucht, verdeelingszucht ;
polysialle, f. (van sialon, speeksel) Med.
te sterke afscheiding van het speeksel,
speekselovervloed ; - polyskoop, n. (van
skopan, zien , beschouwen) de veelkijker,
een verveelvuldigingsgias ; - polyso—
matie (spr. t.ts) f. (van söma, n, lijf)
lijvigheid, diklijvigheid; - polyspâst,
n:i. (van spdein, trekken) een blok, katrol,
eig. een veeltrekker ; - polyspermïe,
t. (van spdrrna, n. zaad) zaadvolheid, veelzadigheid ; - polyspérmisch of p0lyspermótisch, adj. veelzadig, zaadrijk;
- polystóma, veelmuil, eene soort van
zeekwallen en ingewandswormen ; lystylisch, adj. veelzuilig; - polystylon, n. een veelzuilig gebouw; polysy11bon of poIysyllbum, n.
(vgl. syllabe) een veellettergrepig woord;
—polysyndezie, f., polysyndéton,
n. (vgl. syndesis) Log. de veelheid of
ophooping der voeg- of koppelwoordeu, overlading door eenerlei koppelwoord. een met
voegwoorden overladen volzin, het tegengest.
van asyndeton; - polysynodie, f.
(vgl. synode) veelmalige samenkomst ; polysynthétisch, adj. (vgl. synthetisch), veel verbindend, veelvoudig samengesteld ; --- polytechniek, f. (vgl. techn iek) de leerkunst der hoogere werkgeschiktheld of eigentlijk van vele kunstvaardigheden,
leer der kunsten en industridele verrichtingen;
- polytéchnisch, ad). veelkunstig, vele
kunsten en wetenschappen omvattende, b. v.
de polytechnische of polymathische
school te Parijs, d. i. de hoogere beroepsof ambachtsschool, eene school, waar vele
kunsten en wetenschappen worden onder-

wezen ; - polytechnïe, t. (van téknon,
kind) z. v. a. polypadie; - polytheIsmus, n. de veelgoderij, vereering van
vele goden, bet legengest. van monotheïsmu 5 (z. aid.) ; - polytheIst, m. een
aanhanger van dat stelsel ; - polytheIstisch, ad). veelgodisch, vele goden vereerend ; - polytheorIe, t. (vgl. theor i e) de veelleer, meer leerkunst dan toepassing; —polytheorIst, m. een leeraar
van veel en allerlei ; - polytokie, het
veelvuldig baren, de vruchtbaarheid ; polytrophïe, t. (van trop/ik, voeding)
Med. vele en te sterke voeding ; overvoeding;
- polytróphisch, adj. sterk gevoed,
overvoed; veel of sterk voedend, al te voedzaam; - polytypIe, I. (vgl. typos)
verveelvuldiging van den druk ; druk van
sieraden, vignetten, enz. ; - polyurezie, f. gr. (vgl. uresis) men igvuldige pislozing, te sterke ontlasting van pis; - po—
lyxeen, n. (d. i. eig. zeer gastvrij) ijzerhoudend platina, met andere metalen gemengd platina.
Pôma, n. gr., liet deksel ; de kiembedekking.
poina, lat., plur. van pomum, z. aid.

Pomade of pommáde, t. (fr. pornmade, it. pomata, van pomme, poflio, appel,
dewiji men ze weleer met appelschijfjes
bereidde) haarzalf, baarwas ; ook 1 i p p e np 0 m a d e ; in de taal der (duitsche) studenten : zucht tot gemak, rust; - pomadeeren (fr. ponrnader), met pomade bestrijken, zaiven.
Pornerâns, boogd. pomeranze, t.
(spr. —rdntse ; uit het it. porno clarancio,
nw.lat. pornum aurantturn, d. i. goudappel;
van daar ook het fr. orange (z. orange 1))
de goudgele vrucht van den oranjeboom;-pomerans is ook de naam, dien men ten
onzent aan het ledren dopje op het dunne
einde van de queue of den biljartstok geeft,
en dat in het fr. procédé wordt geheeten.
pomeridinisch, adj . lat. (porneridifinns, voor postmerididnus, a, urn, van meridées, middag) namiddaagsch van planten:
alleen des namiddags bloeijend.
Pomiform, z. ond. poornm.
Pommáde, t. fr. (van pomme, porn—
mean, zadelknop) in de rijkunst : een sprong
over 't paard, waarbij men zich aan den
zadelknop vasthoudt; z. ook pomad e.
poînme, f. Ir. (van 't lat. pornurn) de appel;
pornrre d'amour, de liefdesappel, paradijsappel, een voortreffelijke hoogroode, ietwat
zuursmakende appel ; - pomme de Chine
(spr. —sjien'), chineesche appel, appelsina,
sinaasappel.
Pomcerum, n. lat. (ontstaan uit postrnoerinrn, van post, achter, en moerus, oud.
lat. voor murus, muur) de walgang; de stadsgracht , ruimte tusscben de staden den stadsmuur het stadsgebied, de jurisdictie.
Pomoloog, m. lat.-gr. (van 't lat pomum, boomvrucht) een ooftkenner, ooftkun-

840

POMPADOUR

dige ; - pomologie, f. de ooftkunde,
leer van de boomvruchten ; - pomológisch, adj. ooftkundig, de ooftkunde betreffende; - Pomóna, f. lat. Myth. de
ooft- of tuingodin; ook beschrijving der tuin
een geschrift over den tuin- of-vruchten,of
ooftbouw.
Pompadour, m. fr. (spr. -- doer) een
kleine brei- of werkzak der vrouwen (naar
de marquise de Pompadour, de m a i
Lodewijk XV., benoemd.
-tresvan
Pompe, f. fr. (lat. pompa, van bet gr.
pompé, d. i. eig. zending, geleide, optocht)
pracht, staatsie, pronk, praalvertooning, statige optocht; - pompeus, adj. prachtig,
schitterend, pronkend, heerlijk, luisterrijk;
hoogdravend; pornpóso, it. Muz. prachtig,
plechtstatig.
Pompelmoes, f (eng. pumplemoos en
pumplenose) eene soort van oostindische sinaasappelen, die de grootte van een menschenboofd bereiken (citrus decumi na).
Pompernikkel, m. het grove zwarte
brood in Westphalen, aldaar enkel grof
brood geheeten, soms 25 kilo zwaar. Een
Franscbman zou van dit brood gezegd heb
»bon pour Nickel," goed voor mijn paard-ben
Nickel, en dat zeggen aanleiding tot de iron.
benaming gegeven hebben.
Pompeus, z. ond. pompe.
Pompholyx, f. gr. (pomphólyx
pomphós, blaas, waterblaas) zinkbloemen,
galmei-bloemen, lichte vlokken van zinkoxyde; - pompholygádes, adj. die
vele blazen opwerpt.
Pompier, m. fr. (spr. ponpjé; van
pompe, pomp) de opziener over de openbare
pompen en spuiten eener stad, de pompmester ; - p1. pompiers, spuitgasten, de
manschappen , die geroepen zijn , om bij
brand de spuiten in werking te brengen ;
te Parijs en in andere groote steden eene
soort van politie-soldaten.
Pompon, m. fr. (spr. ponpón) kleine
sieraden tot hoofdtooi der vrouwen, opschik;
Mil. de wollen kuif op de soldaten-sjako,
enz. ; ook het zijden overtreksel tot beveiliging van het geweer voor den regen; pomponeeren (fr. pomponner ), met
kleine sieraden tooijen, opsieren.
Pompóna, f. sp., eene mindere soort
van vanille.
pompóso, z. ond. pompe.
pomptinische moerassen, z. pontij nscbe.
pomum, n. lat., boomvrucht, inz. appel;
pl. poma, ooft ; - pomum zIdbmi. n. lat.,
de adamsappel, paradijs-appel, eenti soort
van oranje-appelen; ook de luchtpijpknobbel,
keelknobbel ; - pomum aurantium, n., pl.
poma aurantia, z. pomerans; -- pomifórm, adj. nw.lat. appelvormig, kogelrond
met eene kegelvorniige indieping.
Ponceau, n. fr. (spr. ponsó ; van 't
lat. punicéus, verklw. punicéllus, gr. phoinikeos, donker- of purperrood) de klaproos;
--
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-

het hoogrood, klaprozerood , z. v. a. c oquel icot.
ponceeren, f. (poneer; van ponce, it.
pomice, = lat. puinex, puimsteen) met
puimsteen afwrijven of glad maken ; doorstuiven, doorgeprikte teekeningen, enz. met
kolenstof sponzen ; -- ponce, f. fr. (spr.
pons') of verklw. poncétte, een met fijn
houtskool gevuld zakje om door middel van
een doorprikt papier lijnen of de trekken
van teekeningen voor te brengen.
Ponch, ponsch, z. punch.
Poncho, m. sp (spr. póntsjo, uit de
araucanische of cbileezische taal) eene soort
van groven mantel, bestaande uit een vierkant stuk stof met eene opening in het
midden, door welke men het hoofd steekt,
inz. in Peru en Chili gebruikelijk.
ponetueel, adj. fr. (ponctuel, van het
lat. puncture) stiptelijk, naauwkeurig.
Pond, n. (boogd. pfund, eng. pound,
zw. en deensch pond, hong. (uut, van het
lat. pondus, pundo fr. poids, gewicht),
de gewichts- eenheid in vele landen. Het
nederlandsche pond of k i l o g r a m m e heeft
de zwaarte van eene kubieke palm gedestilleerd water en komt overeen met 2,023921
oude amsterdamscheponden of niet !x,0636354
marken poll. 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. t

Aken . . . . . . . .
Augsburg
.
.
.
.
.
.
Baden . . . . . . . .
Bergen (Noorwegen) .
.
Berlijn . . . . . . .
Bern . . .
.
.
.
Bremen . . . . . . .
Breslau . . . . . . .
Constanz . . . . . . .
Dantzig . . . . . . .
Duitschland (voor h. tolwezen)
Emden . . . . . . .
Engeland (voor den handel) .
.
.
(trooisch)
»
Frankfort (het lichte pond)
»
( » zware
» ) .
Geneve . . . . . . .
Hamburg . . . . . . .
Hannover
.
.
.
.
.
.
Keulen . . . . . . .
Koningsbergen . , . . .
Kopenha eng . . . . . .
Leipzig . . . . . . .
Libau . . . . . . . .

0,4687
0,4911
0,5000

Lubeck

Manheim .
Marokko .
Munchen .
Neurenburg5
Oldenburg

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0,4910
0,4685
0,5222
0,4892
0.4052

0,4 72 0
0,4685
0,5000
0,4968
0,4535

0,3730
0,4671
6,5060
0,5506

0,4844
0,4866
0,4676
0,4685

0,5002
0,4669
0,4178
0,4846
0,4949
0,5397
0,5 608

.

.

.

.

.

.

099

.

.

.

.

.

.

0,48 4 4
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Landen of steden.\ed. tt
.

0 , fl

o,399
Patras . . .
Pernau
0, 11 ï
Praag. .
Pruissen
......OJkYJ6
Regensburg .........
O it 31O
Reval
....O,68O
Riga
O , 3387
Rostock
Rusland ....... 0M91O,5599
Sazburg
Stettin .... . . . 01.677
Triest 0 ,5i97
...O,87
Ulm .
O.3I79
Warschau
...... 0,5601
Weenen
. . . . . 0,16i8
Wurtemburg ......
Wüizburg
Zurich. . .
. . . 0,5173
....0,1115
Zweden
,,(voor de mijnen) . . 0,3758
pond doet i
Het medicinale n
Nederland
........... 0,375
.0,35778
Baden
Beyeren ....... 0,36
Frankfort.....
a/M0,357851
Hes en-Darmstadt
0,357818
1 lessen-Kassel
. . . . 0.357661
Oostenrijk 3 I) . . . . 0,11
Pruissen ( ui)
. . . . 0 , 351
0,358
Rusland
ui)
0,310091
Saksen-Weimar
....
Wurtemberg .0,357617
.....0,356137;
Zweden
- pond—sterling, lij verkort. L. st.,
eene engelsche denkbeeldige (gefingeerde)
......

.

.............

,

......

........

.......

......

...

.........

s

..........

-

(

(

.......

....

.......

munt, verdeeld in 20 shillings of 210

12 gulden; _pond
pence, omtrent
vlaamsch, bij verkort. L. vi., eene
gefingeerde iiederlandsche munt = 6 gI.
Pondìchery, m. ti. (spr. pohdisjerj)
eene halfzijden stof uit het geljkuamig
gebied der Franschen in 0. mdie.
pondus, n., p1. ponclra, lat., het gewicht;
itutTle pondus terrae, een onnutte last der
aarde, oneig. voor een ledig, onnut, enkel
genietend mensch ; ad pondus oinnum, op
recepten : zooveel aan gewicht als al het
overige samen ; - pondereeren (lat.
ponderdre), afwegen ; overwegen, overleggen;
- ponderãbel, adj. weegbaar, wat men
wegen kan - ponderabi li ën, m. p1.
(ponderabiia) weeghare ligchamen ; - ponderabiliteit, f. nw.lat., de weegbaarheid;
-. ponderätie (spr. t=ts) f. lat. (ponderatTh) de afweging, het wegen, afwegen;
Piet. het evenwicht in de houding en beweging eener figuur; - pondereus, adj.
(lat. ponderdsus, a, am), zwaarwichtig; nadrukkelijk; der overweging waardig ;
ponderóso (spr. s=z) it. Muz. met nadruk,
zwaar; -- ponderoziteit, t. nw.lat.,
de zwaarwichtigheid, zwaarte.
Ponént, m. lat. (v. poiiens, genit. pa;

nntis, partic praes. v. ponWie, stellen, aan-

geven), de verklaring atleggende, hij, die
eene verklaring of getuigenis aflegt, inz.
voor de rechtbank.
PonerologIe, f, gr. (van ponrós, a,
on, slecht, boos) het spreken van slechte
din en, een onbetamelijk gesprek ; de leer
van het kwade, het verkeerde, b. v. in de
menschelijke natuur.
Pongo, z. harris.
Ponjaard, m. (fr. poignard, it. puqnale, sp. punnal; van 't lat. jugio, pungo,
steken) een korte spaansche dolk.
Ponnes, ponni of ponny, eene
oostind. rekenmunt = 'v ropy, en wel
in Bengalen = I cent ruim ; in Surate
= 3 cent courant ; in Calcutta I
goras of ongeveer = i et. courant.
pons asinörum, m. lat., eig. eene ezelsbrug, d. 1. een hulp- of verlichtingsmiddel
voor onwetenden, minkundigen of zwakken.
Pont, punt, eene chineesche lengtemaat, ongeveer = 1 rijnl. duim.
Pontâc of ponták, m. een fransche
donkerroode, zware wijn, naar het oord van
den zelfden naam in Z. Frankrijk.
ponteeren, z. ond. ponto 1).
Ponti, p1. van p 0 n t 0, 2).
Pontia, z. ond. Pontius.
Ponticello, n. it. (spr. —tsjéilo; ver11w. van ponte = lat. pons, brug) Muz.
eig. een brugje, de kam aan strijkspeeltuigen ; -- sul poaticPllo (spr. soel—) Muz.
over de kam.
Pontfex, m , p1. pontifIces, lat.
een priester of opzichter over het godsdienstwezen in het oude Rome, medelid van het
collegie der pontifices ; een opperpriester,
bisschop ; noîtfex rnavrnus, de opperste der
pontilices in het oude Rome ; priestervorst,
paus: - pontificaal, ad). (lat. pontiftcPus, e), priesterlijk ; hoogepriesterlijk, bisschoppelijk; de pon tificale ring, de kostbare ring, dien de paus, de bisschoppen en
andere priesters bij de hooge misbediening
plegen te dragen ; als subst. pontificaal
of pontificale, n. een kerkboek, dat de
plichten of verrichtingen eens bisschops bevat, onder Clemens VIII. in 1596 verschenen ; ook het pausel(jk, bisschoppelijk plechtgewaad ; een staatsiekleed, het beste pak;
- pontificalien of pontificalia, n.
Pl., bisschoppelij ke lileeding; priestergewaad;
staatsiekleed ; in pontificaiThus, in plechtge
waad, in de ambtskleeding; - ponti ficaat, n. het ambt van eenen pontifex, het
opperpriesterschap, pausscliap, de pauseljke
waardigheid.
pontIjnsehe, pontithsche of
pomptithsche moerassen (lat. paiRdes pontinae of pompttnae, ontst. uit »ometinae,van de stad Pometïa, de machtigste
der 33 steden, die vroeger aldaar lagen),
eene moerassige landstreek van 3 vierkante
mijlen in den Kerkel(jken Staat, zuidwaarts
van Rome.
•71
g
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Pontius (spr. t ts) gr. (roan pontos,
zee) mansn: de man der zee; — Pontia,
f. een bijnaam van Venus, als uit de zee
geboren.
Pont-levis, m. fr. (spr. pon t'wi; van
le pont = lat. pons, brug) eene ophaalbrug;
— pont-neef, de nieuwe brug te Parijs;
-- pont -tournant, n. (spr. pon toernán-) de draaibrug; -- pont- volant, in.
(spr. --wolán) de vliegende brug, gierbrug;
-- ponton, m. pl., pontons (spr. pon
eene vlotbrug, bruggescbuiten ; eene-tón),
soort van kleine koperen vaartuigen, die
men in een leger met zich voert en waar
zich als onderlaag bedient om-vanme
schipbruggen (p o ri t o n-bruggen) over eene
rivier te slaan; onttakeld schip, ingericht tot
bewaring vaa krijgsgevangenen ; — pon
pontonjé) sch ipbrugma--tonier,m.(sp
kers, soldaten met het slaan der p o n t o n s
belast.

POPULACE.
welke zijne aantrekking het sterkst is, vgl.
magneet; poolshoogte van eene plaats,
z. geographische breedte; —poolcirkels, de beide cirkels, die men zich
verbeeldt op eenen afstand van 23 2 graad
van de beide polen getrokken te zijn ; —
pools -distantie, poolsafstand , de afstand des pools van het toppunt eerier plaats ;
— poolsier, de noordster, aan bet uiterste einde van den staart des kleinen Beers,
weleer eene geleidstar voor de zeevarenden;
— polair, adj. nw.lat., den pool betreffende, van de polen af; tegenovergesteld,
recht tegenover; — polaire projectie,
z. projectie: — polarizeeren, p o1 a r i te i t mededeelen of aannemen ;— po -

lariztie (spr. t=ts) en polarizeering,
f. mededeeling van polariteit; ook de
aanneming daarvan ; — polariteit, f. de
neiging of richting van vrij zwevende magneten naar de magnetische polen der aarde;
in ruimeren zin : het bezitten van twee polen of tegenovergestelde plaatsen met strijdige ( aantrekkende en afstootende) eigen
daar m a g n e t i s c h e en-schapen,

Ponto 1) f. (fr. ponte, van 't lat. po
leggen, zetten ; van daar het fr. pon -nÉre,
eieren !eggen ; la ponte, het eijeren--dre,
leggen ; vgl. het it. pontare; of van punctum, vgl. punt, pointeeren?) een aas
(harten- of ruitenaas), als vierde troef in
bet omber-spel ; — ponteeren (fr . ponter),
eenen prijs op eene kaart zetten in het
pharao -spel tegen den bankhouder.
Ponto 2) m., pl. ponti, eene reken
Sicilië ^lz scudo of ruim-muntop

van het licht, de eigenschap van het
licht om, na zijne breking, enz. door zekere
ligchamen , tegen ligchamen van de zelfde
soort eene veranderde, naar de richtingen
verschillende verhouding aan den dag te
leggen ; in 't alg. de tegenstelling van twee

13 cent.

eigenschappen of krachten, die in wederke-

Ponton, pontonnier, enz., z. ond.
pont levis.
Pontus, m. lat. (gr. póntos) de zee,
inz. z. V. a. Pontus Euxinus, m., de Zwarte
zee (vgl. antiphrasis).
Pont - volant, z. ond. pon t-1 e v i s.
Pony, m. èng. (uit het gaeliscb ponaidh,
klein paard) eene bijzondere soort van kleine

rige betrekking tot elkander staan ; — p0lographie, f. de poolbeschrijving.
Popanz, m. hoogd. (spr. pópants) een

rijpaarden, een klepper.

PonzIne, f. it. (límóne ponzino of pon
van 't lat. punicéus; vgl. p o n c e a u)-zináto;
de donkerroode sinaasappel: ook Bene variatie van den citroen.
Pool, 1) n. eng. (spr. poel) een bandelsgevuicbt te Calicoet f1. eng. pond.
Pool,) m., doorgaans als f. gebezigd,
(lat. polus, van 't gr. pólos d. i. draaipunt,
van pélein, draaijen) het draaipunt; naam
der eindpunten van de as eens bols, b. v. van
de aarde, om welke zij zich draait. Het
uiterste punt der aardas naar het noorden
beet noordpool of arctisehe pool (po
lus arct)cus) ; het andere naar het zuiden:
de zuidpool of antarctische pool
(polus antart)cus); -- p o l e n des h e m e l s
of wereldpolen, de draaipunten, om
welke zich de schijnbare hemelbol in 24
uren schijnt te wentelen ; Phys. de punten
of plaatsen, die de zetel van tegenovergestelde eigenschappen of krachten zijn, b. v.
de polen van den magneet, de trekpunten of de naar tegengestelde richtingen
strevende plaatsen van den magneet , in
-

elektrische polariteit; polariteit

schrikbeeld, bullebak, boeman.
Pope, m. ruls. (pop, van 't nw.gr. papas, priester , van 't gr. páppas, vader;
vgl. papa) een priester der grieksche kerk
in Rusland.
Popeline, f. fr , z. v. a. p a p e 1 i n e.
Popine f. lat. (popïna) eene gaarkeuken, kroeg.

Póplins, n. p1. eng., halfzijden stoffen
uit zijde en grol, inz. in Ierland vervaardigd,
z. v. a. het fr papelir.e of popeline.
poplítisch, adj. nw.lat. (van 't lat.
poples, genit. popluis, de knieboog) tot den
knieboog of de haze behoorende, aan den

knieboog aanwezig.
Populace, f. fr. (spr. -lass' ; als
ware 't van een lat. woord popuclacéa, V.
populac(Us, populacius, den grooten volkshoop
betreffende, v. popklus, m. volk) het gemeen,
gepeupel, de volkshoop, het graauw; —
populacier, adj. (spr . — lasje) gemeen,
laag, onedel, gelijk het gemeene volk zich
gedraagt ; zich op onedele wijs vernederend
of gemeen makende ; — populair, adj.
(lat. populi ris, e, fr. populaire) volksmatig,
gemeen ; algemeen nuttig, algemeen verstaan
onder de bevatting van den grooten-bar,
volkshoop vallende; volkslievend, volksgunstig, volksbelievend, minnelijk, gemeenzaam,
genaakbaar, bij het volk bemind ; — po,

PORCA.

--

pulariteit, f. (lat. P7opularitas) (le volks
volkstaal, volkstoon, de algemeene-matighed,
verstaanbaarheid, bevattelijkheid, algemeene
nuttigheid; volksbelieving, niinzaaniheid jegens geringeren, genaakbaarheid, volksliefde,
volksgunst ; — popularizeeren (fr.
populariser), iets volksmatig, algemeen bevattelijk, verstaanbaar of nuttig maken ; —
zich popularizeeren , zich bij het
volk bemind maken, zich in de gunst van
het volk dringen ; --- populeeren, nw.lat. ( bet lat. populdzri beteekent verwoesten, plunderen, ontvolken) of fr. peupleeren (peupler), bevolken ; — populátie
(spr. t ts) f. de bevolking, volksmenigte ;
— populeus, adj. lat. (populósus, a, um,
volkrijk) talrijk, sterk bevolkt; — Populonia, f. Myth. een bijnaam van Juno,
onder welken de Romeinen haar vereerden.
Porea, f. lat., de zeug of zog; eene
akkermaat van 180 voet lang en 80 voet
breed; ook de vrouwelijkheid.
Porselein, z. porselein.
Porche, f. fr. (spr. porsj'; provenc.
gorge, van 't lat. portficus) voorportaal aan
kerken en andere groote gebouwen.
Porien, f. ppi. of poren, m. pl. gr. (van
póros, m., pl. póroi, d. i. eig. doorgang, uit
lat. porus, m., pl. pori) de kleine-gan;
tusschenruimten, openingen of gaatjes der
lighamen ; de zweetgaatjes in de huid; -poreus, adj. nw.lat. (fr. poreux) met poriën of kleine tusschenruimten, sponsachtig,
vol kleine openingen; — poropceie, f.
de door geneesmiddelen bewerkte opening
der zweetgaatjes; — poroziteit, poreusheid, f. de eigenschap der poreuze lig
doordringbaarheid, sponsachtigheid.-chamen,
Porisma, n. gr. (pórisma, van poridzein, te weeg brengen, aanvoeren) eene gevolgtrekking, besluit tot het voorgaande; —
pl. porismáta of porísmen, gevolg
uit eene reeds bewezene stelling,-treking
b. v. in de meetkunde ; — porismátisch, adj. gevolgtrekkend ; — poristika, f. de leer der gevolgtrekkingen, der
besluiten ; -- poristiseh, adj. gevolgtrekkend.
Forme, f. gr. (porneia) hoererij, boe leering ; — pornograaph, m. een schrijver over hoererij; ontuchtig schrijver.
Porocéle, f. gr. (van pdros, in. de
tufsteen ; eene soort van marmer; oneig.
eene steenachtige verharding, eelt) Med. eene
steenbreuk, kraakbeenbreuk, eene valsche,
uit verhardingen ontstane breuk; — p0romphalon, n. of poromphálus, m.
ook poromphaloeéle, f. eene uitpuiling,
uitzetting of zwelling van den navel, waarin
steentjes of verhardingen aanwezig zijn, navelsteenbreuk ; — poroma, n. (v. pdroen,
versteenen, verharden) Med. een hard, eeltachtig deel ; -- porÓsis, f. gr., verharding ; Med. vergroeijing van gebroken beenderen ; bij de nieuweren ook voor luchtige
opzetting; ook bet gierstekorreltje, eene ver-
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harding in het oog ; ---- poroticum, n.
een geneesmiddel, dat de voortbrenging van
beenweer (callus) tusschen de gebrokene
beeneinden bevordert; — porótiseh, adj.
verhardend.
poropeeie, poroziteit, z. ond. p or i é n ; — porosis, poroticum, z. ond.
p o r oe e 1 e.
Pórphyr, n. gr. (fr. porphyre, eng.
porphyry. lat. porphyrites, v. 't gr. porphyrités, naar purper gelijkend, v. porphyra,
purper) de purpersteen, een gemengd gesteente van onderscheidene grondstof met
ingegroeide veldspaathkristallen, enz. : —
porphyriseh, adj. purperen, purperkleurig ; — porphyrísma, n. Med. de scharlakenkoorts, purperkoorts, purperuitslag; -porphyristiseh, adj. de scharlakenkoorts
betreffende , daaruit ontstaan ; — por
m. marmer met purperstreepen;-phyrits,
— porphyrogenitus, m. gr.-lat., een
in het purper geborene, een bijnaam der
prinsen van het grieksche keizerrijk na
Constantijn, die gedurende de regeering des
vaders geboren werden ; -- porphyrslak,
eene rolslak in Brazilië.
Porphyriánen, m. lil. aanhangers van
P o r p h y r i u s, Arianen der 1! de eeuw.
Porpieten , m. pl. gr. ( van pórpé',
ring, spang) eene soort van cirkel- of eirond versteende sponskoralen.
Porporino , m. it. (d. i. purperen)
purpersteen, eene kunstige, gekleurde steen
weleer in Italië inz. tot opsiering der-mas,
kerken gebruikt; ook z. v. a. h T m a t i n o n.
Porréctie, z. ond. porrigeeren.
Porree, m. (fr. porreau of poireau, it.
porno, van 't lat. porrum, look) spaansch
look, aschlook, een ajuinachtig moesgewas.
porrigeeren, lat. (porrigére) overban-

digen, overreiken ; — porrectie (spr. t.
Is) de overhandiging, overreiking.
Porrigo, f. lat. Med. de zemeluitslag,
z. v. a. p i t y r i a s i s;— porrigineus,
adj. (lat. porrigindsus, a, urm.) daarmede
behebd.
Porrum, n. of porrus, m. lat. look,
-- porrus, Med. eene lookwrat, eene
wrat met knobbels en tanden.
Porselein, porselein, n. it. (por
fr. porcelaine; oorspr. de naam eener-celan,
slak : de porseleinslak, lat. porcellëna, concha
cypraea, naar welke bet porselein om zijne
gladheid en melkwitten glans zijn' naam
heeft gekregen) eene in het vuur half verglaasde, doorschijnende stof en het daaruit
bereide kunstige aardewerk ; — porselein–jaspis, ni. eene kunstmatig bereide,
naar jaspis gelijkende steensoort ; — por
-selani`,
m. pl. versteende porseleinslakken.
Port 1), m. fr. (spr. pór; van 't lat,
portus ) eene haven , zeehaven ; een toevluchtsoord, plaats der rust en veiligheid,
een enge bergpas, inz. in de Pyreneeen ;
z. v. a. p u er t o (vgl. col) ; — port 2),
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n. Z. porto; — 3) ook bij verkorting voor
portwijn (z. aid.).
Portaal, n. (oudfr., provene. en sp.
portal, tw.fr. portail, mid.lat. portale, van
't lat. porta, de deur) de hoofddeur, hoofdingang van eene kerk of eenig ander groot
gebouw, met de bouwkunst-sieraden, daaraan verbonden ; ook wel eene afdeeling
van een gebouw of eene woning , eene
ruimte voor de gangen, bij de deur (voorportaal).
portábel, adj. lat. (portabilis, e, van
port? re, dragen) en portatief, adj. nw.
lat., draagbaar; -- van daar portatief,
als subst. n. een zakboek ; — portage,
f. fr. (spr. --táázj') ook p a c o t i l l e, f.
(spr. —tiélj') de bijlast, vrijpakkaadje, vrijgoed, de weinige waren en goederen. welke
de op schepen aangestelde personen mogen
mede voeren ; ook het recht om bijlast te
mogen laden ; --- portamént, n. it., por
(spr. —wótsje) Muz. het-taménodivce
dragen en allengs wegsmelten der stem
— portáten, pl. (it. portáta, f. scheepslading) in zeehavens en handelssteden ; lijs
dagelijks aan!tomende goederen en-tendr
hunner ontvangers.
Port darmes, m. fr. (spr. por d'arm';
van porter lat. portare, dragen) een
verlofbriefje om wapenen te dragen ; een
vrijbrief om te jagen ; -- porte–aiguille,
(spr. port'e-gwiélj') de naaldhouder, een chirurgisch werktuig; — porte–assiette,
H. (spr. port'asjétt') een schotelring ; —
porte–bouquet, n. (spr. port'boekè) een
bloemkorfje, bloemschaaltje op het damestoilet; -- porte–chaise, I. (spr. port'sjèz'; fr. chasse a porteurs) de draagstoel,
draagzetel; ook m. de drager ; — portecrayon, n. (spr. —kréjón) een potlood- of
stifthouder, eene teekenpen, z. c r a y o n ; —
porte–croix, m. (spr. port'kroá) de kruisdrager, hij, die bij r. kath. processién het
kruis draagt ; — porte-Dieu, m. (spr.
—djeu) eig. een godsdrager ; een r. kath.
priester, die de gewijde hostie naar de zieken brengt; -- portée, I. de houding;
vatbaarheid ; drijfkracht, schotwijdte, bereik;
— porte–épée, m. (sp. port'epé') eig.
een zwaarddrager; draagband voor een zij
degenkwast ; — porte–éperon,-gewr,
m. spoordrager (aan de laarzen); — portefeuille, . m. (spr. —feulj') de brievetasch,
het zakboekje ; ook oneig. voor het ambt
van staatsminister; — porte–foudre,
fr. (spr. foedr') eig. een bliksem- of donderdrager ; het kanon ; -- porte–guignon, (spr. —gienjón) , porte–malheur (spr. —malléur) een onheilsbode, ongeluksvogel ; — porte–lettre, f. de brievetasch ; — porte-manteau, m. (spr.
-mantb) een mantelzak, valies ;— portemonnaie, ni. (van monnaie, munt, geld)
een geldtaschje van leder, dat aan een stalen raampje bevestigd is ; — porterespect, m (spr. --respè) eig. ontzach-
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wekker; een dolk, korte stootdegen ; —

porteur, m. een drager; de houder of
vertooner van een' wisselbrief, enz., de overhandiger van eenen brief, van eene boodschap.
Porténtum, n. p1. (p1. porténta) lat.
een gedrocht, wanschepsel, monster; eene
misgeboorte ; in 't algemeen iets, dat als een
voorteeken geldt ; vgl. p r o d i g i u m.
Porter, m. eng. (spr. poorter) een sterk
eng. bier (naar men wil zoo genoemd, omdat het wegens zijne krachtigheid inz. voor
lastdragers [p o r t e r s] geschikt is).
porteeren, fr., zich voor iemand
portgeren , voor iemand in de bres
springen, zijne zaak verdedigen, niet hem
ingenomen zijn ; — voor iemand geporteerd zijn, met hem ingenomen,
hem genegen, gunstig, bevorderlijk zijn.
Porteur, z. ond. port d' a r m e s.
Portficus, I. doorgaans m. (p1. porticus)
lat. eene zaal, zuilengang, gewelfde of overdekte gang tot wandelplaatsen, samenkomsten enz. ; galerij.
Portie (spr. t=ts) f., lat. portio (fr.
portion) het deel, aandeel, wat ieder toekomt; een erfdeel; de hoeveelheid der op
eenmaal toegediende of uitgereikte spijs,
mondgedeelte, spijsgift; — portio gratiélis,
Jur. een genadedeel, genadegeld; p. hereditaria, bet erfdeel; p. legitima, het wettig
deel, verplichte deel; p. statutaria, het aandeel, dat naar landsgebruik of landswetten
eene weduwe van haren overledenen man
toekomt ; p. virili-s, mansdeel, gelijk erfdeel,
kindsgedeelte ; — portiuneula (spr. t
ts) f. een klein gedeelte, deeltje, inz. van
het eten ; ook eene k I e i n e kerk niet
verre van Assisi, tot eene Benedictijner abdij behoorende en door de monniken p o rt i u n c u l a genoemd, omdat zij op een klein,
hun toebeboorend stuk lands lag ; door
Frans van Assisi in 1O 7 hersteld, en later
door eene grootere kerk overbouwd ; in oude
kalenders de benaming van den eden a u g u st u s, dewijl op dezen dag aan de bezoekers
der Portiuncula -kerk aflaat werd verleend.
Portier 1), m. fr. (spr. portjé; provenc. portier, it. portiere, sp. portero, mid.
lat. portarius, van 't lat. Aorta, deur) een
deurwachter, poortbewaarder; — p o r t i e r,
Anat. de beneden mond der maag (pyrolus) ; — 2) (fr.portière) n. de deur van
een rijtuig, de koetsdeur.
Portique, n. fr. (spr. —tiék') z. v. a.
portieus.
Portiuncula, z. ond. portie.
Porto, n., pl. porti, it. (van portare,
dragen, wegbrengen), port, n. het vracht-,
voer- of draagloon, bodeloon, de vracht ; inz.
het postgeld, brievegeld, brieveport; — portofranco, it., franc de port, fr. (spr. pór),
of portvrij , postvrij, f r a n c o; — portovrijdom, bevrijding van het postgeld,
postvrijheid.
Porto-franco, m. it. (van porto =
lat. portas, haven) eene vrijhaven ; -- por-
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to–morto, eene doode haven, waarin het
den koopvaardijschepen verboden is binnen
te loopen ; — Porto–rico, m. (sp. puerto
rico) d. i. rijke haven, naam van een spaansch
eiland in W.Indië, en van den rooktabak,
die van daar komt.
Porto-vrij dom, z. ond. porto.
Portret, n. (fr. portrait, oudfr. portraict,
eig. het deelwoord van 't verouderde portráire, afbeelden, van 't lat. protraiiere, protractum, d. i. te voorschijn, aan het licht
brengen), de beeltenis, inz. die van eenen
mensch, door het penseel, de teeken- of
graveerstift voortgebracht; oneig. de leven
natuurlijke, juiste voorstelling, be--dige,
schrijving of schildering van eenen persoon
door woorden ; — portraitist of portraiteur, m. een schilder van portre tten;— portraiteeren, p ortre t t e ere n, het gelaat op doek, paneel, enz. afbeelden.
Portugalezer, m. (van P o r t u g a 1)
eene portugeesche goudmunt van verschillend gehalte ; ook eene hamburger medaille,
10 dukaten waard.
Portulak, m. (lat. portuluca, ontst.
uit het oorspronkelijke porciliica, it. en provenc. ook portulaca) de porselein, eene bekende jarige tuinplant als moeskruid en
salade.
Portulaan, m. fr. (it. portuláno, por
de stuurman, en bet boek, waarin-tolán,
de zeehavens beschreven worden ; v. porto,
fr. port = lat. portos, haven) Mar. het
graadboek, dat de ligging der kusten en
havens bepaald opgeeft ; — Portiíumnus
of Portu.nus, m. lat. Myth. de havengod,
de god en beschermer der zeehavens; bij de
Grieken Palaemon.
Portuurlijn, partuurlijn, f. Mar.
lang touw, dat door den kraanbalk loopt,
boven welken het met een' knoop wordt
vastgehouden, en dat het anker bij uitwerpen en ophalen met den ring vast houdt.
Portwijn, m. een portugeesche roode
wijn, die uit de stad Oporto of Port o
wordt verzonden.
Porus, m. gr. (pisros, vgl. p o r o c e 1 e,
enz.) de tufsteen ; Med. beenderuitwas, eelt.
Posada, f. sp. (van posar, zich nederzetten, uitrusten, enz., van 't lat. ponere)
eene herberg, een logement ; — posadéro, m. de waard, herbergier.
Posca, f. lat. azijnwater, z. v. a. o x ykraat.
Poschega–tabak, eene fijne tabakssoort uit Hongarije.
pose, adj. fr. (van poser, it. posáre, sp.
posar, provene. pausar, rusten en doen rusten, nederzetten, V. 't lat. pausáre, stil houden) gezet, ernstig, bedachtzaam, van gelijkmatige, ernstige gemoedsgesteldheid.
Poseidon, m. de gr. naam van den
zeegod Neptunus (z. ald.).
Positie (spr. —zi-tsie) f. lat. (positto,
van ponére, zetten, stellen, enz ) de stelling,

POSSEDEEREN.

815

ligging, plaatsing, toestand, stand ; in de danskunst: de voetenplaatsing (e e r s t e, t w e e de,
enz. positie) ; Poet. het samentreffen van
twee of meer medeklinkers, waardoor in 't
grieksch en latijn eene lettergreep lang
wordt ; — positiónes captidsae, pl. Jur. arglist.ige stellingen of rechtsvragen, strikvragen ; — positie–krijg, een stellingskrijg,
beschermings of verdedigings- oorlog ; -positief, adj. (positivus) vastgesteld of
bepaald, aangenomen, uitgemaakt; vast, zeker, gewis, werkelijk ; bewerend, bevestigend,
het tegengest. van negatief); positieve
elektriciteit, z. elektriciteit; —
bet positieve recht, bet vastgestelde,
stellige recht (in tegenst. met natuurrecht);
positieve religie, de vastgestelde, geopenbaarde en overgeleverde godsdienst (in
tegenst. met de natuurlijke of de natuurgodsdienst); — de positief of positivus, Gram. de toestand van het bijvoegelijk naamwoord zonder vergelijking gebezigd, de stellende trap der bijvoegelijke naam
graáus, ond. graad; -- het-weordn,z.
positief, een klein handorgel, kamerorgel;
— positiviteit, f. nw.lat. de bepaald
zekerheid ; de bevestigende verhou--heid,
ding, in tegenstelling met n e g a t i v i t e i t;
— posito, gesteld of aangenomen, dat enz.;
postto, sed non concésso, gesteld, maar niet
toegegeven of aangenomen; positis ponéndis,
het vooronderstelde aangenomen zijnde; —
posituur, f. (lat. positura) de stelling,
stand of houding des ligcbaams, de toestand;
zich in posituur of in postuur nett e n, zich tot iets gereed maken, op iets
bereid of gewapend houden.
Posologle, f. gr. (v. pósos, hoe veel,
hoe groot) de leer van de grootte der artsenijgiften, z. v. a. dosiologie.
posse, lat. (samengetr. uit potis esse) kunnen, vermogen ; a posse ad esse, Log. het
onjuist besluit of de verkeerde gevolgtrekking van het mogelijke tot het werkelijke
eener zaak ; ultra posse nemo obligi tur, niemand behoeft meer te doen, dan bij kan ;
— posse, als subst. n. de gewapende
macht (inz. in Engeland) — possíbel,
adj. lat. (possibilis, e, fr. possible) mogelijk,
doenlijk, doenbaar; — possibiliteit, f.
(later lat. possibilitas) de mogelijkheid.
possedeeren (fr. posséder, lat. possidëre
bezitten, in bezit, in eigendom hebben ; -possessie, f. (lat. possessio) bet bezit;
de bezitneming ; de bezitting, have ; — pos
of capta, Jur. een aange--seyoaprhén
tast bezit ; p. bonae fidéi, bezit te goeder
trouw, voor rechtmachtig geacht bezit ; p.
bondrum, goederenbezit; ook bet erfrecht of
de erfopvolging naar billijkheid, d. i. die
vorm van het erfrecht, welke de rom. prw
tor uit billijkheid nevens het strenge erf
invoerde ; p. bonórum ventris nomine,-recht
het goederenbezit eener zwangere weduwe
voor hare vrucht , p. extíncta, te-niet -gegaan bezit; p. injusta, onrechtmatig of we;
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derrechtelijk bezit ; p. justa, rechtmatig bezit; p. litigiósa, strijdig, betwistbaar bezit;
p. malae /idéi, onredelijk of bewust onrechtmatig bezit ; p. praescripta, verjaard bezit;
—possessief, adj. lat. (possessivus, a, um)
het bezit betreffend, bezitting aanwijzend;
-- pronomina possessiva, z. pronomen ;
— posséssor, m. of fr. possesseur,
de bezitter, eigenaar; — possessor bonae
fidéí, Jur. bezitter te goeder trouw, wie
een rechtmatig bezitter gelooft te zijn ; p.
malae jidéi, een bewust onrechtmatig bezitter ; — possessóriseh, adj. (possessorius, a, um) het bezit betreffende of daartoe behoorende ; -- possessorium, n., pOSsessoriseh proces, bezittingsproces, een
rechtsgeding, dat enkel het bezit betreft.
Post, m. (it. posta, van 't lat. ponere,
zetten, stellen) 1) eene voor iets bepaalde
of uitgegevene geldsom, in zoo verre zij in
rekening wordt gebracht, de aanteekening
in een koopmansboek; s c h u l d p o s t, schuldsom; — 2) (fr. la poste), de openbare inrichting tot bezorging van brieven, goederen en
personen, het openbare postwezen ; ook voor
bericht, tijding b. v. een kwade post) ; 3)
(fr. le poste, it. posto, van 't lat. ponére,
stellen) de stand, plaats; eene uitgezette
wacht; schildwacht; ook de plaats, waar de
schildwacht gesteld wordt; oneig. bediening,
ambt, plaats; -- postdirecteur, m. het
hoofd van het postkantoor; -- poststation, z. station ; — per posta, it. met
den post ; — poste restánte, fr. op den post
te blijven (om afgehaald te worden) ; —
posteeren (fr. poster) plaatsen, stellen,
iemand op een' bepaalden post stellen, hem
eene plaats, bediening, enz. aanwijzen ; —
posteering, f. de stelling; — postillon, fr. (spr. posti-ljón) een postknecht,
postrijder; — postillon d'amour (spr. d'amóér), een overbrenger van minnebrieven.
post, lat. na, later dan —; ex post, ach
achter aan ; — post hoc, ergo-terwas,
propter hoc, daarna, on derhalve daarom
(de valsche stelregel, dat wat op elkander
volgt, ook uit elkander volgt).
Postáki, pl. russische schapevellen uit
de streken der Zwarte zee.
Postament of postemént, n. (van
het lat. ponére, zetten, stellen) het voet- of
onderstuk, onderstel (p e d e s t a 1), het voet
zuil, de zuilstoel.
-stukvane
post coenam stabis enz., z. ond. ccena.
Postcommunie, f. nw.lat. (vgl. eo mm u n i e) in de r. kath. Kerk een gebed of
gezang na het avondmaal.
postdateeren, nw.lat. (vgl. date eren. ond. datum) later dagteekenen, eene
vroegere dagteekening geven, een' vroege ren, reeds verloopen' dag onderteekenen.
postdiluviániseh, adj. nw.lat. (vgl.
d i 1 u v i u m) na den zondvloed gebeurd of ontstaan, het tegengest. van a n t e d i 1 u v i anisch.
Postdirecteur, z. ond. post.
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post e f uxum (scil. terminum), z ond.
terminus.

Postement, z. postament.
poste restante, z. ond. post.
postéri, m. pl. lat. (van posterus, a, urn,
later volgend) de nakomelingen ; — posterius, n. het latere, achterzijnde ; het achterzindeel, nazindeel ; — a posterióri, van achteren, uit de ervaring, van de zinnen of
van de ervaring afhankelijk, b. v. een zoodanig bewijs; het tegengest. van a priori;
— posterior terminus, de nazin, het nazindeel ; — posterióra, n. pl. de achter
achterste, het deel, waarop men-deln;ht
zit ; -- posterioriteit, f. nw.lat. het
later-zijn, jonger-zijn, bet tegengest. van prio r i t e i t; — posteriteit, f. lat. (posteritas) de nakomelingschap.
Postexisténtie (spr. tie tsíe) f. nw.
lat. (vgl. existentie) het toekomstig aanzijn, de toekomende voortduring.
post festum, lat. na het feest, d. i. achteraan of te laat, ook ex post.
Postha, f. gr. (post/da) Med. een hard
beursgezwel aan 't ooglid, een gerstekorrel.
Posthioplastiek, f. gr. (van pósthë,
pósthion, het mannelijk lid) Med. kunstma
vorming der voorhuid; -- posthitis,-tige
f. gr. de ontsteking der voorhuid; — po
m. een gezwel der voorhuid. -sthóneu,
post hoc, enz., z. ond. post.
post hominum memoriam, lat. sedert menschengebeugen.
posthumus of liever postumus, m. (superl.
van posterus) en posthuma, f. lat., een nakomende, een na des vaders dood geboren
kind ; — tibéri posthudmi, pl. nageboren kinderen ; opus posthcmum of postumum, een
werk, dat eerst na des schrijvers dood in
het licht komt; pl. opéra posthuma, of fr.
oeuvres posthumes (spr. euvr'postuu-m'), nagelaten werken, schriften.
PostIche, f. (spr. postiésj; it. posticcio,
apposticcio, sp. postizo, apostizo, provene.
apostitz, als kwame 't van een lat. woord
appositicius, in de plaats gezet, v. apponere,
bijzetten, bijleggen) later bijgekomen, nagemaakt, valsch aan- of ingezet, geborgd, ontleend, b. v. van valsche tanden of haren
gebruikelijk ; — homme postiche, m. (spr.
omm--) de valsche of schijnmensch, d. I.
de aap.
Postieum, n. lat. (van postficus, a, um,
van achteren aanwezig) een achterhuis, ach
ook achterdeur.
-tergbouw;
Postila, f. russ. eene zekere russ. nationale confituur, uit rijpe vruchten met
honig toebereid.
Postille, f. (mid.lat. en it. postilla ; fr.
apostille, postille, sp. postila, kantaanteening) een predikboek over de zon- of feestdag-evangeliën, enz. (van 't lat. post illa
[verba] , naar die woorden van den tekst,
d. i. naar aanleiding van de tekstwoorden,
dewijl de preêk uit de vooraf gelezene woorden des bijbels wordt afgeleid); — pOS-

POSTILLON
tilleeren, den bijbel verklaren ; — pOStillant, m. een bijbelverkk arder, uiigever
van preken e. a. stichtelijke werken.

Postillon, z. ond. post.
Postliminuum, n. lat. (van linen,
genit. liminis, de dorpel, drempel, woning)
eig. de tehuiskomst; Jur. liet wederintreden in het vorig bezit, het recht, dat voor
iemand door zijne terugkering uit de gevangenschap of uit vreemde lanlen weder ont-

staat.
Postludium, n. nw.lat . (van 't lat.
lulus, het spel) het naspel op het orgel bij
het uitgaan der kerk.
post nub)'la lux, na de nevelen het licht,
op duisternis volgt licht; ook de naam eener
onwettige vrijmetselaarsloge te Amsterdam;
— post nubila Phoebus, lat. sprw. : na de
wolken de zon, na regen volgt zonneschijn.
postnumereeren, nw .lat. (van numerdre, tellen) nabetalen, natellen, het tegestelde van prwnumereeren; — postnuszerándo, nabetalend.
Posto, m. it. (van 't lat. ponere, stellen)
vaste stelling, post, stand, plaats; — pOSto vatten, post vatten, eene plaats bezetten, vasten voet krijgen.
postponeeren, lat. (postponére) naplaatsen, achter zetten, geringer achten, beneden stellen, verschuiven, uitstellen ; --

postpozitie (spr. tie

—

tsie) f. nw.lat. de

achterstelling, achteraan plaatsing; Gram. een
betrekkingswoord, dat achter, en niet, gelijk
de prwpositiën, vóór het te bepalen hoofdw oord, wordt geplaatst, b. v. in de finsche
talen ; --- postpositi.s postponéndis, niet ach
geen achteraan ge--teranplsigvh
plaatst moet worden, enz.
postrémus, a, um, lat. (super!. van posterus) de of het achterste, laatste ; —postr^mum, n. het laatste ; het laatste woord
voor de rech tbank (een recht, dat den beklaagde toekomt) ; postrémo, ten laatste, eindelfjk ;—postremiteit, f, later lat. postre
de toestand of de verhouding van-mitas)
den laatste, achterste.
Postseenium, n. lat. (vgl. scene)
de ruimte achter het tooneel.
postseribeeren, lat . (postscribére) achter of onder schrijven, aan een geschrift iets
toevoegen, aanhangen ; -- postseríptum
of posterípt, n . het naschrift in brieven,
afgekort gewoonlijk P. S., ook N. S. = naschrift.

Poststation, z. station.
post Trinitátis, z. ond. t r i n i t e i t.
postuleeren, lat. (postuláre) vorderen,

eischen, als bepaling of voorwaarde voorop
stellen, begeren, om iets aanhouden, naar
iets dingen; bij de boekdrukkers: naar de
hoedanigheid van gezel dingen; vgl. c o rn u u t ; ook buitengewoon tot bisschop be-

noemen ; --- postulant, m. een aanzoeker, linger, die naar eenen post, eene bediening, enz. staat, die in eene orde, een
genootschap, enz. wenscht opgenomen te
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worden ; ---- postulátus, m. een benoem de, beroepene, inz. tot een bisdom ; --

postulaat, n., pl. postuláta of postuldten, vereischte, de stelling, die zonder bewijs aangenomen en als geldig beschouwd moet worden, uit hoofde van eene
andere noodzakelijke en zekere stelling;
Math. eene vordering, opgave, een vereischte ; — postulátie (spr . tie tsie) f. het
aanzoek, verlangen, begeren ; inz. de benoeming van eenen persoon tot eene geestelijke
waardigheid, tot welke hij eigentlijk naar
het kanonnieke recht niet benoemd kan
worden.
Postuma, postumus, z. posthumus,
Postumaat, n. later lat. (postumbtus,
m.) de laatste plaats, laagste rang.
Postuur, f. (it. postara), z. v. a. pos ituur.

Pot, m. fr. (spr. pó) een pot, eene
kan ; eene vochtmaat in Denemarken, in
fransch Zwitserland, enz. ; — pot de
chambre, m. (spr. po d'sjanbr ') een kamerpot, nachtpot, waterpot, nachtspiegel ;
— potasch, f. (barb.lat. potassa, fr. po tasse) koolzuur plantenloogzout (kali), uit
plantenasch geloogd en in potten verzonden — potvisch , z. cachelot; —
potpourri, m. (spr. po -poerri ; van pourrir, vergaan, bederven, verrotten) eig. een
bederfpot; een reukvat; oneig. een mengelmoes, mengsel, allerlei, hutspot, alle
vgl. alla p o t r i d a; Muz. een uit-gaártje,
vele reeds bekende stukken samengesteld
muziekstuk.
Potage, f. fr. (spr. potáázj'; van pot,
pot, kan) eene soep, vleeschsoep met aller;

lei groenten ; — potage -lepel, een

groote soeplepel, opschepper — potage schotel, een groote soepschotel ; — Jeanpotage, z. ond. J e a n.
Potaki, m turk. asch, potasch.
Potamíden, gr. (van potamós, vloed)
riviernimfen (z. nymph); — potamograaph, m. een vloed -, stroom- of rivier beschrijver; -- potamographie, t . de
;

rivierbeschrijving ; -- potamologi.e, f.
de leer van de rivieren en stroomen, rivier
rivierkennis.
-ler,
Potasch, potasse, z. ond. pot; ---

potassium, n. barb.lat., z. v. a. kalium.
Potátie (spr. tie=tsie), f. lat. potato,
van pott re, drinken) het drinken, zuipen,
drinkgelag.
Potence, f. fr. (spr. potauis') de galg;
en potence stellen, haaks zetten, als een'
rechten hoek plaatsen.
potent, adj. lat. (pótens) machtig, ver
potentaat, m. (mid .lat. po --mogend;
tentdtus) een machthebber, gekroond hoofd,
koning, keizer, enz.; -- pl potentáten,
de machten, machthebbers, gezachvoerders;
iron. orgeltrappers; --- f. nw.
lat. (potentilla, van potens, dus genoemd
wegens de geneeskracht) naam van verscheidene planten: zilverkruid, ganzerik, vijfvin.
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gerkruid; — potentie (spr. tie=tsie), f.
lat. (potentáa) de macht, mogendheid ; de bezielende, bet leven behoudende, werkende
of bewegende kracht, teelkracht; Arch. de
waarde, getalwaarde, macht, het product
an een met zich zelve vermenigvuldigd getal; stralende potentiën, Phys. de
onweegbare enkelvoudige stoffen, nl. de
luchtstof, warmtestof, elektrische en mag
stof, z. V. a. imponderabiliën-netisch
en i n c o ë r c i b i l i ë n;— potentiëeren,
nw.lat. macht geven, volmachtigen ; verhoogen, een' hoogeren rang of eene meerdere
waarde geven ; versterken, kracht geven.
Poterie, f. fr. (van pot, pot) pottebakkerswaren, pottegoed.
Poterium, n. gr. (potérion) een beker;
de bekerbloem, eene broeikasplant uit Palestina, met kleine knoppen van roodachtige kleur.
Potérne, f. fr. eene sluippoort, heimelijke deur, uitvalpoort, verborgene of gebeime poort in eene vesting, door welke men
ongemerkt eenen uitval kan doen; ook de
uitval zelf.
Potestaat, f. lat. (potéstas) kracht,
macht, vermogen ; potestas imperii. rijks- of
staatsmacht; p. patria, het vaderlijke recht
of gezacb, de vaderlijke macht , — in potestáte, in de macht, in de handen.
Potichomanie, f. fr.-gr. (spr. ch =.gij;
van 't fr. potiche, een beschilderd porseleipen vat) de kunst om glazen vaten door
opplakking van bont papier, teekeningen,

bloemen, enz. het voorkomen van echte chineesche en japansche porseleinen vaten te
geven.
Potin, n. (fr. potin) het g3elkoper, een
metaalmengsel van koper, lood, tin en galmei.
potio, f. lat. (v. potlire, drinken) het drinken ; de drank ; -- potio morti féra, een doodelijke drank.
poti or, potins, lat. (compar. van potis,
vermogend, in staat) verkieslijker, gewichtiger ; — a potióri, naar het meer gewichtige, naar de meerderheid ; a potióri fit
denominatio, naar de hoofdzaak of de meer
geschiedt de benaming van een voor--derhi
werp ; -- pot)or creditor, Jur een bevoorrecht schuldeiscber ; — potior tempore, pator jure, sprw.: wie vroeger komt, gaat
voor, of die eerst komt, die eerst maalt.
Potniaden, f. pl. gr. (Potniádes) benamingder B a c c h a n t i n n e n, ook der E umen iden.
Potographie, f. gr. (van potón, drank)
eene beschrijving der dranken ; — potologie, f. de drankenleer, leer der dranken;
-- potológiseh, adj. de leer der dranken betreffende ; -- potomanie, de drinkzucht, bet zuipen.
Potpourri, z. ond. p 0 t.
Pottin, m. eene russische munt = 1
gl. 85 cent.
Pottle, n. eng. (spr. pott'l; = het fr.

POUR.
bouteille, ons bottel) eene flesch, eene
vochtmaat = 2 eng. maten of ongeveer
51 liter.
Pouehoe, m. fr. (spr. poesjók) eerie
verfstof tot geelverwen, uit Siam en China.
Poudre, n. fr. (spr. poedr'; van 't lat.
pslvis, genit. pulvéris) fijn meelpoeder, haarmeel, haarstof, poeder; kruid ; poudre de
succession (spr. su -ksesjón), een langzaam
werkend vergift voor iemand, van wiep men
erven wil ; — poudre de sympathie (spr. sénpatíe), een poeder, dat op eene verborgene
wijs op afwezige dingen werkt ; — poudrette, f. fr. (spr. poedrétt') mestpoeder,
stofmest, tot stof geworden menschendrek,
een voortreffelijk bemestirigsmiddel ; zoo ook
de tot voortreffelijke mest bereide pis:
uraat.

Pouillerie, f. fr. (spr. poeljerie) in
een gasthuis of hospitaal de kleêrkamer,
de plaats, waar men de kleederen der armen of zieken bergt ; de hoogste behoef
-tighed.
Poulain, m. fr. (spr. poelèn; eig. een
veulen, provenc. polin, V. 't lat. pullus, jong,
een jong dier ; van daar pullus equinus, een
veulen) eene venerische liesbuil.
Poulan, m. fr. (spr. poelán) toevoegsel,
dubbele inzet van den kaartgever bij sommige spelen.
Poularde, f. fr. (spr. poelárd'; van
poule, boen, van het lat. pullus, jong, inz.
jong hoen, kuiken) een kapoen, jong gesneden en gemest boen ; -- poularderie, f.
eene plaats, waar eene 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.
Poulpeton, m. fr. (spr. poelpetón; v.
poulpe, lat. poolpa, het vleezige, het vaste
vleesch aan dierlijke ligcbamen) een vleeschbol, eene vleeschpastei met eetbaren rand ;
gehakt vleesch met sneedjes kalfsvleesch
overdekt.
Pouls, z. poe 1 s.
Pound, n. eng. een pond ; een pond sterling; -- poundage, n. eng. (spr. póí nditzj) de pondcijns, een in Engeland gebruikelijke tol van alle uitgevoerde waren.
Pouni, z. p o e n i.
Poupon, m. fr. (spr. poepón), pouponne, f. (spr. poepónn', verklw. van
poupée, van het lat. pupa, meisje en pop)
pop, popje ; dot, dotje.
pour, fr. (spr. poer; v. 't lat. pro) voor;
om, om te ; — pour acquit (spr. —aki),
voor ontvangst, als bewijs van ontvangst;
— pour faire visite, z. v i s i t e ; — pour la
rareté du fait, z. ond. raar; — pour to
bonne bouche, z. bouche; -- pour le mérite
(spr. — meriet') voor de verdienste, eene dus

genoemde orde, orde van verdienste ; een
pour—par/er, n. (spr, —parlé) onderling ge

POURSUIVEEREN

--

spiek, onderhandeling; eene woordeliwisseling, twist ; — pour passer le temps, z. ond.
p a s s e e r e n; — pour peu, het scheelde
niet veel, op een haar af ; — pour prendre
congé, z. ond. congé ; pour rire, om te
lageben, uit scherts ; — pour –sept, n.
(spr. poersét) een fransch gezelschapspel om
pand of om 't gelag, daarin bestaande, dat bij
het tellen in den kring rond in plaats van 't
getal °7 en ieder door 7 deelbaar getal het
woord pour moet gezegd worden, enz.
poursuiveeren (spr. poerswi—), fr.
(poursuivre, mid.lat. prosevére, voor 't lat.
prosequí) vervolgen, najagen ; doorzetten,
volhouden, aanhouden ; -- poursuite, I.
(spr. poerswiét') de vervolging; sterke aanhouding, najaging, doorzetting.
pousseeren, fr . (pousser, spr. poess—;
provene. polsar, sp. pulsar, van 't lat. pul
stooten, duwen, drijven, voortschuiven;-sáre)
oneig. iemand pousseeren, hem voorthelpen, bevorderlijk zijn, hem bevorderen,
ondersteunen ; — zich pousseeren, zich
opheffen, voortgang, opgang maken, verder
komen, door eigen kracht en inspanning tot
fortuin geraken ; — poussoir, in. (spr.
poessodr) een chirurgisch werktuig om bij
eene traanfistel aan de tranen doorgang te
verschaffen.
Pouvoir, n. fr. (spr. poe-wvodr; V. pouvoir, kunnen, oudfr. pooir voor podoir, provene. en sp. podér, it. potére, lat. posse voor
potis esse, z. posse) de macht, kracht, het
vermogen, bewind; vgl. plein-pouvoir;
pouvoir exécutif, uitvoerende macht ; pouvoir
législati f (spr. lezji-slatíé f) wetgevende macht.
you de sole, fr. (spr. poe de soáj) eene
soort van sterke zijden stof, welker nerf het
midden houdt tusschen gros -de-Tours en gros
-deNapls.

pover, adj. (fr. pauvre = lat. pauper,
arm) arm ; armzalig ; gebrekkig, nietig, onbeduidend ; -- poveríno, m. it. (verklw.
van póvero, arm) een arme duivel, arme
drommel.
Powiazka, russ (v. powiazátj, ombinden, omwinden) de voorhoofdband, een hoofdtooi van ongehuwde vrouwen.

Pozzolana, pozzolaan – aarde, z.
puzzolana.

praaijen, nederl. Mar. (een schip) in zee
ontmoeten en aanroepen, om berichten in te
winnen of mede te deelen.
Praam, nederl. I. een platboomd vaartuig,
inz. tot het lichten en ontladen der schepen ;een platboomd kustvaartuig, met 8 tot 16
kanonnen gewapend.
Praauw, f . een indisch platboomd vaartuig, inz. tot lossing en lading der schepen.
Practijk, practizeeren, enz., z.
praktijk.

Prado, m. sp. eig. eene weide ( lat.
pratum) een wandelweg, lustbosch, lusthof,
pleiziertuin ; de groote diergaarde bij Madrid.
prae, lat. voorzetsel, beteekent : voor.
vooraan, vooruit, enz., zoowel wat de plaats,
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als den tijd en den rang of voorrang betreft ; het pre hebben, den voorrang,
de voorkeur hebben.
Proeadamieten, m. pi. nw .lat., menschen, die ondersteld worden reeds vóór
Adam geleefd te hebben ; -- prteadamitisch, adj. wat op de praeadamieten
betrekking heeft; voor Adam gebeurd.
Preadvies, n . barb.lat. (vgl. a d v i es,
a v i s) voorloopige meening, voorloopig uit
gevoelen of raad.
-gesprokn
proeambuleeren, lat . (praeambuldre,
vgl. a m b u 1 e e r e ni) eene voorrede of inleiding vooruit zenden, inleiden, vooraf spelen,
voorbereiden, omwegen maken ; — pr eambulum, n. , of Ir . proeambule, n.
(spr. —anbuul') de ingang, inleiding, voor
voorspel, oneig. de wijdloopigheid.-red,ht
Prseantecessor, m nw.lat. (vgl. a nt e c e d e e r e n) de voorlaatste voorganger,
hij, die den voorgaande is voorafgegaan in
een ambt.

Proeapprehénsie, f. nw.lat. (vgl. a pp r e h e n d e e r e n) vooraf opgevatte meening,
vooroordeel.
Prebende, I . mid.lat. (praelbénda; van
't lat. praebëre, geven, overhandigen, ver
kerkelijke verzorging,-len)dprov,
stichtsplaats, een zeker jaarlijksch inkomen
van eene geestelijke stichting, alsook een
geestelijk ambt, waaraan een deel der kerkegoederen of inkomsten is toebedeeld; ook
lijfrente ; -- proebendarius, een provenier, sticht- of domheer; ook de genieter
eener lijfrente : -- preebendeeren, met
eene prove beschenken, begunstigen; —
preebitor, m. lat. de uitdealer.
pr8eeaveeren, lat. (praecav re; vgl. e av e e r e n) zich voorzien, zich voor iets hoeden
of in acht nemen ; voorkomen, verhoeden, voor
gebruiken, enz . — preeeáutie-zichtged
(spr. t= Is; later lat. praecaut"zo, fr. précaution)
de voorzichtigheid, voorzorg, behoedzaamheid,
voorbedachtzaamheid ; pl. voorzichtigheidsmaatregelen ; — par précaution, fr. (spr.
—ko-sjón) door of uit voorzichtigheid of
voorzorg ; — preecautioneel , adj. (fr.
précautionnel) voorzichtig, behoedzaam, voor ;

zorgen gebruikende.
prsecedeeren, lat . (praecedére; vgl. c ed e e r e n) voorgaan, den voorrang hebben, over-

treffen ; —prSecedéntie (spr. t— ts), I. nw.
lat. den voorrang ; voortred ; — jus praecedentiae, n. bet recht des voorrangs ; — pr2eces-

sie, f. de vooraangang; Astron. de verplaatsing
of verschuiving des evenaars op de ekliptika, ten gevolge van de langzame verandering
die de omwentelingsas der aarde in hare
ligging met betrekking tot de sterren ondergaat (welke verplaatsingechter inderdaad
een achteruitgang is, met betrekking tot de
richting, waarin zich de zon aan den hemel
beweegt, en tot de volgorde der 12 hemel
-tekns),hvorwagdenchtvningen ; — prweessor, m. de voorganger
in een ambt, z. v. a. antecessor.

-
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proecelleeren, lat. (praecellére) uit
uitblinken, voortreffelijk zijn in eene-munte,
zaak, overtreffen, voorgaan ; — proecel léntie (spr. t—ts), f. (later lat praecellenti,a) de voortreffelijkheid.
Prtecéntor, m. lat. (vgl. c a n t o r) de
voorzanger, titel van eenen koorheer.

Proecepta, preceptor, pr2eceptur, enz., z. ond. praecipiëeren.

Proecessie, pr^ecessor, z. ond . p r w cedeeren.

precies, adj (praecisus, a, um) of als
adv. praecise, lat. (van praecidére, d. i. afsnijden) of precies (fr. précis), eig. afgesneden ; naauwkeurig,- juist, stipt, bepaald,
vastgesteld, terstond, onverwijld, puntelijk,
als subst . précis, n. fr. (spr. presí) het
kort begrip, de zakelijke of wezentlijke inhoud, hoofdinhoud ; — praacizie, I. (lat.
praecisio) eig. de afsnijding van het overtollige; (fr. précision) naauwkeurigheid,juistbeid ; stiptheid ; naauwkeurige bepaling en
bepaaldheid der begrippen; bondige kortheid
der uitdrukking; — zich proecizeeren,
nw.lat. zich juister verklaren, bepaalder uitdrukken ; — pr2eeizi st, m. een streng,
i^erig zedeleeraar.

proecingeeren, laf . (praecingére; vgl.
c i n g u 1 u m) omgorden, omgeven, omringen.
proecipiëeren, lat. (praecipére, v. ta$re, vangen, nemen) vooruit nemen, vooraf
bekomen ; ook voorschrijven, voorschriften
geven ; — praeeéptum, n., pl. proeeepta, de leer, het voorschrift ; de regel,
het richtsnoer, gebod; ook gerechtelijke oplegging; praecepturn de demoliéndo, een bevel
tot slooping; pr. de non aliënándo, bevel van
niet-vervreemding; pr. de solvéndo, een betalingsgebod; -- proeceptief, adj. (lat.
praeceptivus, a, um) voorscbriftmatig, leerend, onderwijzend, vermanend ; praeceptive

adj. bevelsgewijs, gebiedend ; — priieeép
bevelgever; de leeraar,-tor,m.eigd
leermeester, onderwijzer; — pra2ceptoraal, adj. nw.lat. den schoolmeester eigen ;
schoolmeesterachtig, pedant ; — pre ceptoraat, n. nw.lat. het leeraarsambt,
leermeesterwerk, de leermeestersplaats ; —
pr2eeeptoreeren, schoolmeesteren, den
leermeester spelen.
Prieeipitium, n. lat. (van praeceps,
d. i eig. met het hoofd vooraan, over hals
en kop, overhaast; steil, schuin) , pré
fr. (spr. pre.sipiés') de steilte, af--cipe,
helling, rotshelling, afgrond ; ook het verderf, de ondergang, het plotseling groot gevaar; -- proecipiteeren (lat. praecipitáre, eig. afstorten) Chem. neerslaan, nederploffen ; ook ten bodem vallen, bezinken ;
oneig. te zeer overhaasten, overijlen, voorwaarts snellen ; — praecipitándo, lat., precipi-tándo, precipitáto, precipitaménte, preci-pitóso, it. (spr. pretsji--) Muz. haastig, snel,

vooruitjagend ; — proeeipitánt, adj. lat.
(praecipitans) voorbarig, overijlend, over hals
en kop, onbedachtzaam ; — prteeipitans,

— PR:ACONIUM.
n.,

pl.

prtecipitanti.a (spr.

t1= (s'i) .

Chem. neerslaande of neerploffende middelen ; Med. neêrslaande, zuurverdelgende middelen ; — pr2eeipitántie (spr . tietsiie)
f. de nederstorting van eene steile plaats;
oneig. de overijling, voorbarigheid , onbe
preeeipitaat , n. Chem.-dachtzmei;—
de nederslag of het nedergeplofte, het ten
bodem gevallene, bezonkene ligehaam, het
bezinksel ; — praecipitátie (spr. tie
tsie), f. (praecipitatio) de afstorting, neder storting, overijling, ijlvaardigheid, groote
haast, jacht ; Chem. de nederploffing, schei
opgeloste zelfstandigheid van baar-dinger
oplossingsmiddel, door middel van eene toegevoegde derde stof.
Proecipuum, n. lat. (van praecipuus,
a, urn, uitstekend) Jur. iets vooruit, dat
gene, wat iemand bij erfenissen of boedel
vooruit ontvangt; vergelijk p r w--scheidng
1egaat.
praecis, proecizie, enz., z. p r w c ie s.
pra c1udeeren, lat. (praecludére) sluiten, uitsluiten ; Jur afijwzen en wel voor
altijd, een recht, eene aanspraak voor vervallen verklaren ; ad raecludéndum, tot uitsluiting — proecltzie, f. (praeclusio) de
rechtsuitsluiting of afwijzing — pr2ec1u zief, adj. nw.lat. uitsluitend, ten volle
afwijzend; prwcluzieve termijn, een
uitsluitende termijn, na welks verloop iemand
zijn recht of zijne aanspraak verliest ; —
praecluzief vonnis, een uitsluitend vonnis, eene afwijzende uitspraak ; sub poena
praeclusi et perpetici silentii, op straffe van
uitsluiting of afwijzing en eeuwig stilzwijgen, of op straffe dat men met zijne rechten,
aanspraken, ontschuldigingen, rechtvaardigingen, enz. nipt meer zal gehoord worden
(wanneer men binnen een' bepaalden termijn
daarmede niet mocht optreden).
Prieco, m. lat., pl . proeeónen, een
uitroeper, heraut in het oude Rome.
,

;

;

Prteeociteit, z. praecox.
proecogiteeren, lat. (praecogitáre)
vooraf bedenken, te voren overleggen ; —

proeeogitatie (spr. ti-e=tsie). f. (later. lat.
praecogiíati o) het voorafbedenken, overleg.
Precognitie (spr. t—ts), f. later lat.
(praecognitio, vgl. c o g n i t i e) de voorkennis, het voorweten, zie p r o g n o z e.
preeconcipiëeren, nw .lat . (vgl. c onc i p i ë e r e n) zich vooruit inbeelden, eene
vooraf opgevatte meening hebben, eene vooringenomenheid hebben ; -- pr2econcépt,
adj. te voren opgevat, vooringenomen, bevooroordeeld.
Prteconen, pl. van p r w c o, z. ald.
Proeconiu.m, n. lat. (van p r x c o, z.
ald.) eig. de uitroeping, bekendmaking; de
lofrede, lofprijzing, lofverheffing — pr2e eonizeeren, barb.lat. (fr. préconiser)
uitroepen ; prijzen, roemen, verheffen, eerhemelen ; iemand tot bisschop voorslaan,
hem daartoe bevoegd, bekwaam of waardig
verklaren ; — pr2eeonizátie (spr . t=ts)
;

PRAGONSUMEEREN
1. de Iof\erheiling; eene overdreene lofspraak ; de pauseljke bevoegtherklaiing voor
een bisdom.

praconsumeeren, lat. (vgl. consum e e r e n) vooruit verteren of opteren ;
preconstmtie (spr. i=ts) t. nw.lat.,
de vooruitvertering.
Preeeordiën, p1. lat. (jraecorda, van
Cor, gooit. cord'is, het hart) de streek om
het hart, de hartkuii, maagstreek ; - prucordiaal, adj. nw.lat., tot de maagstreek
belloorende.
praecox, lat., genit. praecöcis, V. proecoqure, vooraf koken) vroegrijp; vroegtijdig;
- inqenuin praecox, z. ingenium;
proecox partus, z. p a r t U 5 ; - preecociteit, t. nw.lat., de vroegrjpbeid, vroegtijdige, ontijdige rjpheid, zoo van vruchten,
als an ligchaam en geest.
preecurreeren, lat. (praecurrre) vooruit loopen, voorkomen ; - preeeitrsus,
m. en pr2eeilrsiO, t. (lat. praecurso) het
vooruitloopen, voorkomen - prcecûrsor, in. een voorlooper, kondschapper, voor-

bode; - priecursöriseh, adj. voorloo
pig, inleidend.
Preedamntie, t. later lat. (praedarnnato, N an proe-damndre, vooruit verdoemen) de voor- of vooruit-verdoeming.
Pradtor, in. lat. (van praedri, buit
maken, rooyen ; praeda, de buit) een buitmaker, plunderaar, roover ; predatörisch, adj. (lat. praedatorus, a. urn),
plunderend, roofgierig.
Preedecéssor, m. later lat. (van 't
lat. decéssor, voorganger, v dececl're, weggaan) de voorganger in de ambtsbediening
prede1ibereeren, nw.lat.(vgl. del ib e r e e r e n) vooraf overleggen, van le voren
beraadslagen, vooruit overwegen; —preedeIiberdtie (spr. tts) f. de voorloopige

beraadslagin g.

Preedelineätie (spr. t=ts), f. nw.lat.
(vgl. d e I i n i ë e r e n) de voorloopige coke
ning, de schets bij voorraad.
preedestineeren, lat. (praedestinire,
vgl. d e 5 t i n e e r e n) vooraf bepalen, te vo
ren uitkiezen, voorbesehikken ; - pr2edestinãtie (spr. tie.tsie) f. (praedestinato) de voorbeschikking , uitlezing , de
genadekeus, de verkiezing of verordiueering
des mensehen tot zaligheid of tot verdoemenis ; - predestinaüaan (spr. - tincitsi ) in. nw.lat , een voorstander van de
leer der onvoorwaardelijke gena(lekeus, van
de p r ie (I e 5 t i n a t t c-leer, of van het p r ro-

determinismu s.

preedetermineeren, nw.lat, (vgl.
de te r m i ri e e r e II) vooraf bepalen, vooraf
besluiten ; - preedeterminãtie (spr.
tietsie) t. de oorafbepaling, het te voren
genomen besluit ; preedeterrninIsmus, n. de leer der voorafbepaling, der
voorbeechikking, volgens welke de mensch,
zonder inachtnerning van zijnen wil, niet
slechts lot geluk of ongeluk, maar ook tot
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deugd of ondeugd, tot zaligheid of verdoe
te voren zou hestend zijn ; - pr2e--ines
determinIst, m. eon aanhanger van de
leer der voorbeschikking ; - pr2edeterminIstisch, adj. overeenkomstig die leer
of daarop gegrond.

Pradia1ist, priedia1e lasten, z.
ond. pradium.

preediceeren, lat. (praedicdre) eig.
iets openbaar verkondigen of bekend maken ; beweren, voorzeggen, voorspellen, verkondigen ; toekennen, toedigenen ; - gep r ze d i c e e r d, adj. een' eernaam dragende;
- preedicäbel, adj. (praedicabtlis, e)

roemvol ; toekenbaar, beweerbaar ; - preedicabile, ii. het geen aan een voorwerp
kan toegekend worden, de daaraan bijteleg
gen eigenschap ; een algemeen begrip, afgeleid zuiver verstandsbegrip ; p1. pre-

-

dicabiliën ; - predieabiliteit, 1.
nw.lat., de geschiktheid ter bijlegging of
toekenning eerier eigencbap ; --- prfedi-

camént, n. bet toekenningsbegrip, de
eigenschap, die iemand toegekend, of dat
gene, wat van iemand gezegd kan worden,
b. v. iemand door alle prredicamenten prij zen of laken, d. i. hem alle
mogelijke goede of kwade eigenschappen
toekennen ; Philos. de begrips. of denkbeeldsklasse, de afdeeling of orde, Z v. a ,
k a t e g 0 r i e ; -- prdicán, m. nw.lat.
z. predikant; - prtedicaat, n. nw.
lat. (praedicdturn) het toeeigeningswoord,
het toegekende, de aan een voorwerp toegekende eigenschap; ook de eer- of ambtsnaam, titel; -- predicateeren, met
een' eeretitel voorzien.
PradIctie (spr. t=ts) f. lat. (praedictTh,
van proedicire, vooruit zeggen) de voorspel
ling, voorzegging, waarzegging, p r 0 p b e tie.
Preedigéstie, f. nw.lat. (vgl. digestie) de te vroege vertering.•

Preediléctie (spi. I =ts) f. nw.lat.
(van diiectgo, liefde, deliyre, uitlezen, liefhebben) de voorliefde, voorgunst, sooringenomeuheid, blinde toegenegenheid, het gunstig gevoelen voor eene zaak of eenen persoon.
preedisponeeren , lat. (praedisponre; van disponeeren) vooraf beschikken, ordenen, inrichten, voorbereiden ; vooraf
genegen of ontvankelijk maken ; - pr2edispozItie (spr. t= ts) f. nw.lat., de
voorloopige aanstalte, de voorbereiding, het
toebereidsel; de voorbeschiktheid, aanleg,
b. v. tot eene ziekte.
Preedum, n. lat. (eig. eene intestellen bezitting, v. praes, g(nit. ju-aedis, de
borg, die met zijne bezitting borg blijft) een
landgoed, landhoeve, inz. voor de veeteelt;
- preedialIst, in. nw.lat., een grondeigenaar ; —pr2ediale lasten, p1. grondbelastingen.

preedomineeren, nw.lat. (vgl. domin eeren, oud. dominu s) beerseben, le
overhand het overwicht hebben, den meester spelen, bet hoogste gezach hebben ; -
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proedominátie (spr. t=ts) f. de overheersching, opperbeerscbappij, oppermacht,
het overwicht.
preeëmineeren, lat. (van praeerni-nére,
vgl. emineeren) vooruit steken; overtreffen, uitblinken ; -- preeëminént, adj.
vooruitstekend, uitstekend. uitblinkend, voor
oog vallend ; — preeëmi--treflijk,n'
néntie (spr. t=ts) f. (later lat.* praeerninentia) de voorrang, voorkeur, de voortref
uitstekendheid, het voorrecht. -felijkhd,
Proeëmtie, f. nw.lat. (vgl. emtio) de
voorkoop.
proeëxisteeren, nw.lat. (vgl. e xis t e e r e n) vooraf bestaan, vroeger aanwezig
zijn — proeëxisténtie (spr. tie=tsie)
f. het vroeger bestaan, de vooraanwezigheid — Pr ëxistentiánen (spr. ti=
tsi) pl. die genen, welke beweren, dat de
menschelijke zielen reeds vóór de. geboorte
van den mensch bestaan hebben.
Preefabulátie (spr. t=ts) f. van faóuia, f. de fabel) de verklaring, die eene
fabel voorafgaat.
Proefátie (spr. t=ts) f. lat. (praefatio,
van praefuri, vooraf zeggen) de voorrede,
inleiding ; het voorbericht ; — pr<efatiuneula (spr. ti=tsi) eene kleine voorrede, kort woord vooraf.
Preefect, preefectuur, z. ond. pref i c i deren.
preefereeren (lat. praeferre; fr. pré férer) voortrekken, hooger achten, den voorrang geven ; -- preeferábel, nw.lat. (fr.
préférable) of prtieferent, adj. verkieslijk,
den voorrang waard, de voorkeur verdienende ; — preeferéntie (spr. t-ts) f.,
of fr. préférence (spr. —ráns'), de voorkeur, voorrang; in het kaartspel : de beste
kleur, z. c o u 1 e u r; — par préférence, bij
voorkeur, bij verkiezing.
preefestineeren, lat. (pree- festini re)
zeer bespoedigen, overhaasten, overijlen ; —
proefestinátie (spr. tie tsie) overbaas
overijling.
-ting,
Prcefiea, f. (pl. praeficae) lat. eene
rouwklaagster, gelijk die bij oud-rom. begrafenissen tot rouwklagen en weenen gehuurd werden.
preefieiëeren, lat. (praeficére, van prae
en facere, maken) vooraanstellen, voorzetten,
tot iemands meerdere maken; -- proeféetus
of preeféct, m. de aan het hoofd geplaatste, bevelhebber, stadhouder, landvoogd, gouverneur; ook elders een voorzanger of
toonleider ; -- prsefeetuur, f. (lat. praefectura) het stedehouderschap, de beveihebbersplaats, de landvoogdij.
preefigeeren, lat. (prae f gére) eig. van
voren aanhechten, voorop plaatsen, b. V. eene
lettergreep; bepalen, vaststellen, b. v. eenen
dag, van daar preefíxie, f. de vooropplaatsing, voorzetting; voorstelling, bepaling;
-- praefixum, n. het voorgeplaatste, de
voorlettergreep, het voorvoegsel, in tegenst.
met suffix um.
;

;

PRA LAAT.
pr2efiniëeren, lat. (prae f uzire) vooraf
bepalen of vaststellen, voorschrijven ; -preefinitie (spr. tts) f. (praefnitio) de
voorbepaling, het voorschrift.
Preefixie, proefixum, z. ond. p r aefigeeren.
Proefocátie (spr. t ts) f. lat. (praefoei re ; verstikken) Med. het verstikken, de
verstikking.
preeformeeren, lat. (praeformdre,
vgl. form, enz.) vooraf vormen of scheppen; -- gepra formeerd, adj te voren
gevormd ; — preeformátie (spr. t=ts)
f. nw.lat., de voorvorming, voorafgaande
vorming of ontwikkeling in de kiem; —
preeformatïvum, n. Gram. een voor
woord.
-gevod
preegnant, adj. lat. (prd gnans) zwanger, drachtig; oneig. vol, gewichtig, sterk,
veelzeggend, veelbeteekenend, rijk in gedachten, rijk in gevolgen, zinrijk, van groot
gehalte ; -- preegnantie (spr. t ts) f.
nw.lat., het zwanger-zijn, de vruchtbaarheid,
volheid ; oneig. de volheid der gedachten,
begrippen; — prcegnátie (spr. t=ts) f.
lat. (praegnatio) de bezwangering, bevruchting.
preegraveeren, lat. (praegra'vi re; vgl.
g r a v e e r e n) boven anderen belasten, overladen, bezwaren ; — preegravátie (spr.
t =ts) f. nw.lat., de overlading, bezwaring.
proegrediëeren, lat., vooraf -, voor
-bijgan.
Preegustus, m. nw.lat. (vgl. g u s t u s)
een voorsmaak ; — preegusteeren, lat.
(praegustdre) vooraf proeven, voorproeven ;
— praegustátor, m. de voorproever,
schenker aan 't hof des rom. keizers; -preegustátie (spr. tie=tsie) f. het voorproeven.
Praej udicium, n. of pr2ej udítie
(spr. t ts) f. lat. (praejudiciurn) vgl. j ud i c i u m) een voorafgaand oordeel, voorloopig bescheid, voorbeslissing; vooroordeel,
vooraf opgevatte meening; Jur. nadeel, schade
door niet-opvolging van een wettelijk voor
rechterlijke verordening; —-schriftoen
preejudiciaal, adj. (later lat. praejudic idlis, e) of preej udieiëel, vóór de
hoofdzaak te onderzoeken en te beslissen;
-- preejudiciëeren (lat. praejudici re)
voorloopig oordoelen of vooraf beslissen;
vooroordeelen bijbrengen, vooraf innemen;
benadeelen, nadeelig of schadelijk zijn ; -preejudieiábel, adj. schadelijk, nadeelig;
— de non praejudic-i.ándo, zonder benadeeling van eens anders rechten.
Preelaat, m. (van 't lat. praellitus, voorgetrokken, van praeferre, voortrekken),
prelaat, een voornaam geestelijke, die
eene eigene jurisdictie heeft, b. v. bisschop,
abt (niet alleen in de r. kath. kerk, maar
ook in protest. landen, b. v. Wurtemberg,
Hannover); ook een van bourgogne-wijn bereide drank; — preelatuur, f. nw.lat.,
de waardigheid en het ambt van een' pre-
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laat ; - pra1tie (spr. 1= 1 s) f. lat.
(praelato) de voortrekking, het recht des
voorrangs; -- jus jflael(ltiöfliS, z. jus.
pra1egeeren, praIegateeren, lat.
(praelegdre) Jur. vooruit vermahen ; pralegaat, EL eene vooruitmahing, iets
vooraf geërfds.
pro1eveeren,nw.iat. (vgl. le v e e ren)
vooraf lichten, opheffen, wegnemen.
prtelibeeren, lat. ) prae1ibire ; vgl.
1 i P a t i e) vooraf proeven, voorproeven ; pre1ibãtie (spr. t=ts) t. (praelibato) de
voorproef, voorsmaak ; z. ook C U I a g e.
proeliminair, adj. nw.lat. ( jnaelimi
a, urn, en als adverb. praelirninar,-narus,
van prae iiïngne, d. i. vóór den drempel)
inleidend, voorloopig, den weg banend ; preo1iminarën, p1., of preliminaire
artikelen, inleidin(ren, voorbereidingen,
inleidingspunten, voorloopige punten van overeenkomst; ----- vredes -pra1iminairen,
vredes-voorbereidingen, voorloopige punten
van overeenkomst ; - prooliminarIsten, n. p1. nog niet ingeschreven studenten te Christiamia.
preeloqueeren, lat. (praellqui) vooraf
spreken, eene voorrede of inleiding maken;
- prteloquium, II. nw.lat., de voorrede,
inleiding.
prseludeeren, lat. (prae1udre) vooraf
spelen, een voorspel maken ; inleiden, voorbereiden ; - preludum, n. nw.lat. het
voorspel, inleidend spel ; ook voorteeken,
voorlooper ; - preelüzie, f. (lat. raeluso)
het voorspel.
preematureeren, nw.lat. (van praematlirus, a, urn, en als adverb. praemaliire,
vroegtijdig, vervroegd, verhaast ; vgl. mat U r e e re n) te vroeg doen rjpen, te snel
doorzetten; vervroegen; - gepramature e rd, adj. te vroeg, ontijdig, overijld, verhaast, vervroegd ; - preematuriteit, f.
de vroegrjpheid, verhaaste of afgedwongen
rijpheid, ontijdigheid, overijling.
preemediteeren, lat. (praerneditffri;
vgl. m e d I t e e r e n) vooraf bedenken, van te
voren overleggen ; - g e p r e m e d i t e e r d,
vooraf overlegd, voorbedacht, opzettelijk, adj.
voorbedachteljk ; - preemeditãtie (spr.
tie=tsie) f. (praernedita1o) de voorafgaande
overlegging, voorbedachtzaamheid
prtierneleeren,lat. -fr., of premeleeren, Ir. (van rneler, mengen ; vgl. m e 1 eeren) de kaarten hij het spel vooraf door
schudden.
Pramie, r. (van 't lat. praernuns, fl),
premie, de prijs, het eereloon, de belooning, vergoeding ; de verzekeringsprjs, assurantie-prijs, het geld voor de verzekering
van een schip enz., z. assurantie; ill
loterijen en dgl.: de bijwinsten, bijprjzen,
die aan zekere nommers toevallen, welke
onmiddellijk vóór of na booge prijzen getrokken worden ; praemurn v'irtPti et
pietdte, belooning der deugd en vroomheid,
zinspreuk der orde van St.-Johannes van
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Lateraan ; - prtemiedaalder, een
dubbele saksische specie -daalder; - pramiëeren, nw.lat., beloonen, den prijs toekennen ; - proemiánt of liever premiaat, m. een beloonde, de ontvan er van
het eereloon.
preemitteeren, at. (praemittre) vooraf
zenden, vooruit zenden, vooraan zetten ; praernjs
sis praernjttndis, afgek. P. P., d i.
vooruit of voorop geplaatst, wat vooropge
(in brieven in plaats-platsmoewrdn
van de aanspraak of den titel gebruikelijk)
-- ]Jraernisso titdlo, met vooropgeplaatsten
titel, of: de vereischte titel worde voorop
geplaatst ; - preemisse, t., nw.lat., p1.
preemissen, het vooruitgezondene, vooropgeplaatste ; de voorafgaande voorstellen of
stellingen eener sluitrede.
preemoneeren, lat. (praernonrc; vgl.
mu n e e re n) vooraf herinneren, waarschuwen, aantoonen; - preomonitie (spr.
t=ts) f. de voorherinnering, voorloopige
waarschuwing ; ---- premothtor, m. de
waarschuwer, voorloopige lierinneraar.
Proomonstraténsen, m. p1., monniken eener geestelijke orde, die de heilige
Norbert (vroeger kluizenaar en naderhand aartsbisschop van Maagdenburg) in
112 I) stichtte, en dus benoemd naar het hem
door den hemel aangewezen weiland
(fr. pré montr, oudfr. pri monstré, lat.
praturn monstraturn) in t bosch van Coucy,
alwaar het eerste klooster Prëmontré
moest gebouwd worden.
premonstreeren, lat. (ïraernon
str7tre) cooraf toonen, voordoen ; - preemonstrãtor, m. een voordoener, voorganger, inz. , hij ligchaamsoefeningen, voorspring

ger, voorzwemmer, enz. -;

strãtie (spr. tietsie) t. (later lat. praernonstratYo) , de voorloopige aanwijzing.
preemuneeren, lat. (praernunfre; vgl.
m u n e e r e n) eig. te voren of bij voorraad
bewaren, welbewaren , verzekeren, wapenen,
verschansen ; - preemunïtie (spr. t=ts)
t. (praemunito) de verschansing ; verzekering bij voorraad, voorbehoud.
Preenômen, n. lat., de voornaam, die
vóór den familie-naam staat.
prenoteeren, f. lat. (praenotffre; vgl.
n 0 t e e r e n (vooraf opmerken, aanmerken,
opteekenen ; - prtienottie (spr. tie=
tsie) f. nw.lat., de gerechtelijke voorafgaande
herinnering of waarschuwing der schuldei
-scher
bij vermoedelijke bankroeten.
Preenótie (spr. t=ts) f. lat. (pracnot)o ; vgl. n 0 t te) het vooroopig begrip,
voorbegrip; voorafgaand denkbcee1 ; de voorsmaak, voorkennis.
proenumereeren, nw.lat. (van nurnerffre, tellen) vooruit betalen ; - praenurnerdndo, door vooruitbetaling, vooruitbetalend ; - prlenumeránt, m. een vooruitbetaler ; - proenumerãtie (spr. t
ts) 1. de vooruitbetaling.

preenunciëeren , lat. (prae - nun72
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ci,áre ; vgl. n u n e i u s, etc.) vooraf aankondigen, melden, aantoonen ; — prfenunciátie (spr. t=ts) voorafgaande aankon-

praeoe eupeeren, lat . (praeoccupi re ;
vgl. o c c u p e e r e n) vooraf bezetten of innemen, voorkomen ; vooroordeelen inboezemen, voorinnemen ; — gepraeoccupeerd
zij n, een vooroordeel of eene vooraf opgevatte meening hebben, bevooroordeeld zijn;

(spr. s z) nl. een vooraangeplaatste opziener, overste, proost; — preeposituur
(spr. s=z) f. nw.lat., de proostdij, het ambt
en de waardigheid van eenen proost ; bet
stichtsambt, opperkerkambt; -- pr2epozítie (spr. t= ts) f. (lat. praepositto) Gram.
een voorzetsel, betrekkingswoord, de woorden, welke de betrekking van de voorwerpen op elkander aanduiden, b. v. aan, o p,
in, bij, van, enz.

— prteoccupatie (spr. t=ts) f. (lat.
praeoccupaíio) de voorinneming, voorafbezet-

van praepostére, verkeerd, ondoelmatig) ver-

diging.

preepostereeren, lat . (praeposter? re,

ting eener plaats; het voorbegrip; ook het
vooroordeel, het vooraf opgevat gevoelen,
de vooringenomenheid, bevangenheid.

keerd handelen, iets omkeren, verplaatsen,

het achterste voor zetten ; — preeposteriteit, f. (praeposter)tas) de verkeerde orde.
prtepotént, lat . (praepótens; vgl. p o t e n t) overmachtig ; -- praepoténtie
(spr. tie tsie) I. (later lat praepo(entia)

Prteopinant, m. nw.lat. (van opini ri,
meenen) een voorstemmer, hij, die het eerst
zijne stem uitbrengt of zijne meening zegt.
proeordineeren, nw.lat. (van ordindre,
vgl. o r d i n e e r e n) voorbeschikken ; —
praeordinátie (spr. lts) f. de voor beschikking.
proepareeren, lat . (praepardre) voor -

---

de overmacht, hoogere macht.

V. a. wrijfsteen; - prteparandus, m.

Proeputium(spr . t ts), n. lat. de voorhuid — gepreeputiëerd (spr. t=ts);
lat. praeputiátus, adj de voorhuid hebbende,
niet-besneden.
prteripiëeren, lat (praeripére, van
rapére, wegnemen, rooven) te voren wegnemen, wegkapen ; -- preeréptie (spr . t=ts)
f. nw.lat , de ontneming, wegkaping.
proerogeeren, lat. (praerogi re; van
rogdre, vragen) eig. vooraf vragen; vooruit
begeren, als voorrecht vorderen ; — pr2e-

een voor te bereiden persoon, hij, die voorbereid moet worden b. v. tot de aflegging
der geloofsbelijdenis, tot een examen ; --

rogatief, n. of prerogative, I. (lat.
praerogativa, f.) eig. de voorkeur; een voor
i v i l e g i u m); -- praerogativa pi--recht(p

proeparande, f . nw.lat., eene voorbereidingsschool ; — pr2eparant, m. lat. (prae-

gnorum of hypothecariitm, f. de voorrang
van bet pandrecht bij het concours der
pandschuldeischers.
preesagiëeren, lat . (praesagire , V.
sagfre, iets spoedig vatten of merken) voorgevoelen, vermoeden, vooraf bemerken ; voor
aanduiden, be--speln,roht ;
duiden ; --- pr2esagium, n. het voorgei
voel, vermoeden, de gissing; het voorteeken,

;

bereiden, toebereiden, klaar of gereed maken,
vervaardigen, toerichten; Med. ook z. v. a.
s e c ti e r e n) ; — zich praepareeren,

zich voorbereiden, toerusten, zich op iets
gevat, gewapend, voorbereid houden ; —
de proepareersteen, in apotheken, z.

parans) een voorbereider, toebereider, artsenijbereider ; — preparaat, n . (lat. praepardtus), pl . proeparáten, toebereide

zaken, bereide artsenijen en dgl.; inz. a n atomische prwparb.ten, d. i. kunstma
toebereide menschelijke of dierlijke lig-tig
-chamsdeln;práti(.=s)
f. (lat. praeparatzo) de voor- of toebereiding,
toerusting, aanstalte ; — proeparató
lat. (praeparatorius, a, um)-risch,adj.
voorbereidend, voorloopig ; — proepara
pl. voor-toriafple ën,.
aanstalten, toerustingen, voorberei--lopige
dingen ; — proeparatuur, f . (lat. praeparatura) de voorbereiding, toebereiding.
praepilátus, lat. (van pila, bal) geknopt,
met een' knop van voren ; — gepr2epi-

leerde wapens, stootw apens, die aan
de punt met eenen knop of een balletje

voorzien zijn.

preepondereeren, lat . (praeponderáre,
vgl. pondereeren ond. pondus) meer
wegen, overwicht hebben, zwaarder wegen ; gewichtiger zijn, overtreffen, hooger
geacht worden ; — pr2eponderánt, adj.
overwegend, overtreffend, beslissend ; --proeponder ántie (spr. t=ts) f.. of fr
préponderance, f . (spr. prepond'ráns')
het overwicht, de overmacht, meerderheid.
prseponeeren, lat. (praeponére) voorzetten, vooraan plaatsen ; - proepositus
.

voorbeduidsel.

I'roesciéntie (spr. t ts) f. nw.lat.
(van praescire, vooraf weten, vgl. s c i e n t i e)
het vooraf weten; — pr^eseibel, adj.
vooraf weetbaar.
preescribeeren, lat. (praescribérey
voorschrijven, verordenen, bevelen, gebieden
Jur., verjaren en voor verjaard erkennen;
— gepraescribeerd, adj. verjaard; —
proeseriptíbel, adj. nw.lat., verjaarbaar;
--praescriptio of pr2Pscríptie (spr. t=ts)
I. lat., het voorschrift, enz.; Jur. de verjaring, het verlies van een recht, dewijl men
niet te behoorlijker tijd gebruik daarvan
heeft gemaakt; ook, van den anderen kant:
de verkrijging van het recht, door zulk een
verzuim van een ander; van daar praescriptio anniilis, eenjarige—; pr. bienniilis,
tweejarige —; pr. trienndlis, driejarige verjaring, d. i. de verjaring, die binnen 1, 2
of 3 jaren plaats heeft ; praescriptio immemoriális, de onheugelijke verjaring; pr. interrzipta, de afgebrokene verjaring ; pr legális, de wettelijke verjaring; pr. longi of
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longiss2mi tempóris, eene lange of zeer lange
verjaring; pr. redhiibitiOnis, de verjaring dei°

teruggave.

Presens, n. lat. (praesens, tegen woordig, V. praeesse, vóór iets zijn) Gram. de
tegenwoordige tijd, tegenwoordigheid; m.
een tegenwoordige, aanwezige ; pl. praeséntes, de tegenwoordigen, aanwezenden ; praesentibus N. N , in tegenwoordigheid van
N. N.; pro praesénti, voor het tegenwoordige,
voor aisnu ; praesens historicum, historisch
tegenwoordige tijd, het verhaal van 't ver
tijd geplaatst;-lednitgwore
— proesént, fr. present (spr. prezán),
prezént (eig. het aangebodene), n. het
geschenk, de gift, gave ; als adject. tegen
aanwezig, het tegengestelde van-wordig,
a b s e n t -- proesént— gelden, z. v. a.
d o n a t i e f - gelden ; praesentia , lat., of
proeséntie (spr. t—ts) fr. présence
(spr. prezáns') de tegenwoordigheid, aanwezigheid, het bijzijn ; -- in praesentia, in
tegenwoordigheid — présence d'esprit,
f. fr. (spr. —clespri) tegenwoordigheid van
geest, bezonnenheid, welberadenheid ; —
proeséntie— gelden, aanwezighei(ls- of
daggelden, die L. v. een domheer gedurende
zijn oponthoud bij een stift ontvangt ; —
proesenteeren , lat. (praesentdre) of
prezenteeren, fr. (présenter) voorbehouden, aanbieden, overreiken, voorstellen ; h e t
geweer prezenteeren, het geweer vóór
zich houden, richten ; zich prezenteeren, zich voorstellen, vertoonen, zich goed
of kwaad voordoen, goed of kwaad in de
oogen vallen ; — prezenteer-bord,
-schotel, -trommeltje, een bord,
enz. waarop men iets ten gebruike aanbiedt;
— proesentábel, nw.lat., of prezen —
tabel (fr. presentable), adj. vertoonbaar,
voorstelbaar, dat aangeboden kan worden;
— prezentánt, m. de vertooner en houder van eenen wissel ; de voorsteller tot
eenen post, een ambt ; — prezentátie
(spr. t-ie tsie) f. (later lat. (praesentatio)
de overreiking, indiening, vertooning, b. v.
van eenen wissel ; het recht der voorstelling
tot een ambt, inz. tot eene predikaatsplaats;
p r e z e n t a t i e-recht, z. jus praesentándi;
prezentatie -tijd (ook -dag) door de
wet bepaalde tijd tot vertooning van eenen
wissel bij den betrokkene ; — praesentdtum
(afgek. praes.) voorgelegd, aangeboden, ingediend, overgegeven.
Proesénsie, f. lat. (praesénsio, van praesentfre, vooraf gevoelen of gewaarworden)
het voorgevoel.
Preesent, proesenteeren, enz.;
proesentie, z. ond. praesens.
praesépe of proesepium, n. lat. (v.
prae-sepfre, van voren omtuinen of afsluiten)
de krib ; bij schilders : het tooneel der geboorte van Jezus in de krib ; — proesepién, p1. in Italië volksvertooningen in
den adventtijd, waarbij de geboorte van
Jezus voorgesteld wordt, en kribbe, stal,
;

;

—
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herders, huis, heilige familie, enz., alles
uit hout gesneden, om niet te zien zijn.
prteserveeren, nw.lat. (praeservdre ;
fr. préserver), bewaren, verhoeden, voorkomen, afweren, beschutten, behoeden; -preeservátie, f. de bewaring, behoeding,
voorkoming, afwering ; — proeservatief,
verhoedend , voorkomend , bewarend ; —
adj. proeservatief, n. of proeservatief
middel, een bewarings-, voorkomings- of
behoedmiddel.
Preses, m. lat. (praeses, genit. praesidis)
of praesidént, prezidént, m. (lat.
praesidens, van praesid re, vooraan zitten)
een voorzitter, het hoofd in een collegie,
in eene vergadering ; — pr2esidéntuur,
f. nw.lat., of prezidéntschap, n. lat.
voorzitterschap, bet ambt en-nedr.,ht
de waardigheid des voorzitters ; -- proesidiaal, adj. (later lat. praesidii lis, e) wat tot
de voorzitting, tot de waardigheid van voorzitter behoort ; — prezideeren, voor
voorzitterschap bekleeden, het-ziten,h
hoofd zijn ; den toon aangeven, liet woord
voeren ; — proesidium, n. het voorzit
bescherming.-terschap,nozit;de
proesignificeeren, lat. (prae-sign ficdre) vooraf aanduiden ; — proesignifieátie (spr. t ts) f. (later lat. praesigni/catio) de vooraanwijzing, voorloopige aan
-kondig.
proestábel, z. oud. praesteeren.
prsestabileeren, nw.lat. (vgl. sta b i
vooraf bepalen of vaststellen ; ----1ern)
gepraestabileerde harmonie, z. har
ond. harmonie; ---noiaprestbl,
proestabilísmus, n. de leer der voor.
bestemming of het geloof aan eene door God
gedane vooraf bepaling of voorbestemming.
prtesteeren, lat. (praesti re, eig. voor
staan ; dan voor iets instaan, borg blijven
enz.); afleggen, vervullen, doen ; b. V. eenen
eed ;— proestábel, adj. nw.lat., verrichtbaar, aflegbaar; — proestándum, n. het
te vervullene, wat gedaan, verricht moet
worden, de plichtvervulling, kwijting; pl.
praestánda, wat men verplicht is te doen
te vervullen, te betalen, plichtvervullingen ;
praestanda proesteeren, zijnen plicht
doen, zich van zijnen plicht, zijne taak,
zijne schuld, enz. kwijten ; — praestita eautióne, na gestellen borgtocht ; pracstitis
praestándis, na vervulden of gekweten plicht,
na gedane plichtvervulling ; — proestánten, pl. Muz. de vooraanstaande groote
tinnen orgelpijpen, vgl. principaal ; —
proestántie (spr. tie=tsie) f. lat. (praestantia) de voortreffelijkheid, uitnemendheid;
waardigheid, het deftige, statige voorkomen
van eenen persoon ; de voorrang, voorzitting,
de hoogste plaats ; — praestátie (spr. tie
tsie) f. lat,. (praestatio) de kwijting, ver
verrichting, aflegging, borgblijving,-vuling,
plichtvervulling, levering, afdoening eener
verschuldigde zaak, betaling eener schuld,
belasting, enz.; praestatio damni, de schade;
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vergoeding, schadeloosstelling; pr doli, de
vergoeding van de opzettelijk toegebrachte
schade ; pr. evictiónis, z. e v i c t i e; — praestatibnes annuae, p]. jaarlijksche betalingen,
renten, belasting, opbrengst der onderdanen
of der pachters; pr. publicae, pl. openbare
lasten; dienstplichten of verschuldigdheden.
Pr2estigiën, f. pl. lat. (praestigiae)
begoocheling, tooverwerk, goochelwerk, ver
misleiding, zinbedrog; — proe--blindg,
stigiátor, m. een goochelaar bij de oude
Romeinen; -- pr^estigiëus, adj. (lat.
praestigiósus, a, um) vol begoocheling, bedriegelijk, misleidend.
pra stitueeren, lat. (praestituére)
vooraf bepalen, vaststellen, voorschrijven.
preestrueeren, lat . (prae-strufre) eig.
vooraf samenvoegen ; voorbouwen : oneig.
voorbereiden; ontoegankelijk maken.

proesumeeren , lat. (praesii2nère )
eig. vooraf nemen, aannemen, onderstellen,
vermoeden, gissen ; zich inbeelden, zich ver-

stouten, zich vermeten ; — preesumábel,
nw.lat., of fr . presumable, adj vermoedelij k ; — proesitmtie (spr. t=ts) lat.
(praesvvmtio) of fr. presómptie (pré
spr. presoit.\,jon), f. de op waar -somptin,
berustende onderstelling, gis--schijnlked
sing; de verdenking, argwaan ; de inbeelding, het zelfbehagen, de waan ; praesumtto
juridica of pr. juris, een gerechtelijk vermoeden ; — presumtief of als adverb.
praesumntive, nw lat., vermoedelijk; — proesumtueus, adj. aanmatigend, ingebeeld,
verwaand, trotsch.
proesupponeeren, nw.lat. (vgl. su pp o n e e r e n) onderstellen, als waar aannemen;
-- prtesuppositum, n het onderstelde,
aangenomene ; — preesuppozitie (spr.
t = ts) f. de onderstelling.
. preetendeeren, lat. (praetendére, eig.
voorspannen , voorhouden ; fr. prétendre)
voorgeven, beweren ; iets vorderen, eischep,
verlangen of begeren, naar iets staan of
.

dingen, aanspraak daarop maken, zich iets
aanmatigen ; — proetendént, m. een

aanspraakmaker, vorderaar, eischer; dinger;
kroonvorderaar, hij, die aanspraak op den
troon maakt ; — proetensie, f . nw.lat.
(fr. prétention) het verlangen, de vordering,
eisch, aanspraak op iets; de aanmatiging,
waan ; ook het voorwendsel ; - -- prententiëus (spr. ti. si), adj. (fr. prétentieux),
—

aanmatigend, ingebeeld.
preeteriëeren, lat. (praeter-ire, van
praeter, voorbij) voorbij gaan , overslaan,
uitlaten ; — preeteritie (spr. tie tsie)

f. (later lat. praeterit o) het overslaan, de
verzwijging, voorbijgang, uitlating, overstap ping, niet-vermelding; — prseteritum,
n. Gram de verleden tijd, verledenheid, tijdvorm van het verledefie.
preetermitteeren, lat. (praeter mittére) voorbij laten, nalaten, overslaan ; -prentermíssie, f. (praetermissio) de voorbilating, uitlating.

praeter propter, lat. ongeveer, omtrent.
Preetéxt, n . lat. (praetéxtus, van pree
d. i. eig. voorwever, dan voorweii--texér,
den) het voorwendsel, voorgeven, de schijngrond, schijn van recht, de uitvlucht, het
voorwendsel; — praetéxta toga, z. ond.
toga ; — sub praetéxtu, onder voorwendsel of voorgeven ; sub praetéxtu juris, onder
den schijn van recht ; — preetexteeren,
nw.lat. (fr. prétexter) voorwenden, voorgeven, tot voorwendsel nemen.
Prentor, m. lat. (praetor, ontstaan uit
praetor, van praefre, vooraan gaan) in 't
alg. een hoofd, opperste ; oorspr. inz. de
aanvoerder in den oorlog, veldheer; dan de
opperrechter, stadsrechter, stad- of landvoogd, het hoofd der rechterlijke magt, de
voornaamste magistraatspersoon naast de
consuls in bet oude Rome ; — preetori ánen, m. pl. (praetoriáni) of preetori -

aansche cohorte (cohors praetoria), de
lijfwacht der oud-rom. keizers; — pree
recht-torium,n.devlhst
gerechtshof -- preetuur, f. (lat.-huis,
;

praetura) het ambt van den praetor, het
stadsrechtersambt, enz.

preevaleeren, lat. (praeva ere ; vgl.
v a l e e r e n) het overwicht, den voorrang of
de overhand hebben, meer zijn of gelden ;
Kmt. zich preevaleeren, zich w eder
doen betalen, zijn uitgezet geld terug nemen,
zich iets ten nutte maken, zich schadeloos
stellen ; — preevalént, adj. (lat. praevalens), overmachtig, sterk, meer geldend, ver
t=ts) f.-kieslj;—prvaént(.
(later lat. praevalentia) de overmacht, overhand, het overwicht ; — preevalatie (spr.
t=ts) f. barb. lat. de schadelooshouding,
schadeloosstelling.
preevariceeren, lat . (praevaricári, eig.
in de dwarste gaan) of fr . prevariqueeren (prévariquer) tegen trouw en plicht of
trouweloos handelen, niet rond en eerlijk te
werk gaan, het vertrouwen misbruiken, het
niet beide partijen houden ; — preevaricatie (spr. t is) f. (praevaricat)o) de
valschheid, plichtschending, plichtvergeten held, ambtsontrouw, trouweloosheid, verraderij ; — prtevarieátor, of fr . preva –
rieateur, m. een plichtverzaker, ontrouwe, trouwelooze, verrader; valschaard, intrigant.
preeveniëeren, lat. (praevenire; fr.
prévenir) voorkomen, verhoeden, verhinderen, beletten; vooraf berichten, opmerkzaam
maken, van iets verwittigen, waarschuwen;
--gepreeveniëerd, adj . te voren bericht,
gewaarschuwd , verwittigd ; — prévé nanee, f. fr. (spr. prew'náns') voorkomend heid, gedienstigheid, wellevendheid ; — prevenant, adj. (spr. prew'nán) voorkomend, ininemend, dienstvaardig, beleefd, wellevend;
-- preevéntie (spr. t ts) f. nw.lat.
het voorkomen, verhoeden, verhinderen, beletten, de verhoeding, enz. ; de wederlegging van vooruitgeziene tegenwerpingen ;

PRAEVIA
vooraf opgevatte meening, vooroordeel, voor
waarschuwend bericht,-ingeomhd;t
de waarschuwende kennisgeving; — preventief', adj. voorkomend, verhinderend,
verhoedend.
praevia admonitióne, lat. (van praevius, a,
ism, vooruitgaand, voorloopig) Jur. na vooraf
herinnering; praevia-geanofvrlpi
aestimatióne artis peritorum, na vooraf 't
gevoelen der zaakkundigen te hebben ingewonnen ; — praevia causae cognitióne, na
voorafgegaan onderzoek van de gesteldheid
der zaak ; pr. collatihne, na vooraf plaats
gehad hebbende vergelijking, op voorafgegane
tegenelkanderhouding ; Pr. legitimatiine, na
voorafgegane wettiging of geldigverklaring;
pr. moderatióne, met voorafgaande matiging
of verzachting; praevio exa?nine, na vooraf-

gegaan onderzoek,
Prfevigiliën, pl. nw.lat. (vgl. v i g i
i ë n) de dag vóór den vooravond van een-i
hoog feest.

. proevizie, f. nw.lat. (van praevidi re,
vooraf zien) bet vooruit zien ; 't voorzien
van toekomstige gebeurtenissen en de daarop gegronde voorzichtigheid.
Pragma, n. gr. (van priissein, doen,
handelen) het gedane, de daad, het bedrijf,
de zaak, enz. ; p1. pragmáta ; — pragmatika, pragmatiek, f. de bedrijfswerkzaamheid, beroepskunde, zaakkennis, algemeen -nuttigheid ; -- pragmatisch ,
pragmatiek, adj. gr. (pragmatikós) eig.
zaakkundig, werkdadig (praktisch) ; aan
algemeen-nuttig, leerzaam, leer--wendbar,
rijk, leerrijke oplossing gevend; van daar
pragmatische of pragmatieke ges c h i e d s c h r ij v i n g, zulk eene wijze van
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Praktijk, midlat. practica, f. gr. (van
p?-aktikós, , On, uitoefenend, werkdadig, v.
j ri ssein, doen , handelen) de uitoefening,
toepassing van de regelen eener kunst, enz ;
ook praxis; de handelwijs, uitoefening,
oefeningswijs, beoefening, overleg ; de beroeps- werkzaamheid van eenen geneesheer
of heelmeester, van eenen rechtsgeleerde ;
—

praktijk of italiaansche prak-

tijk, eene rekenwijze tot gemakkelijker of
korter oplossing van eenen regel van drieën,
welks eerste term 1 is; — practica est mul
lat. sprw.: de oefening, het overleg-tiplex,
is menigvuldig, de kunstgrepen zijn velerlei ; — p1. praktijken , ongeoorloofde
kunstgrepen, listige streken, geheime ver
knepen, schelmerijen ; —-standhouige,
praktieus (gr. praktikósl of practicus, m. een iets uitoefenend en daarin ervaren man, een ervaren geneesheer, advocaat, enz . ; — praktisch , adj. (gr. prak
uitoefenend, werkdadig, b. v.-tikOs,êón)
zulk eene wetenschap of leer, (het tegen
theoretisch); werkzaam; het-gest.van
praktisch verstand; het vermogen om
de wilskracht door de rede te bepalen, of
het verstand als wetgever voor den wil ;-

praktizeeren (mid .lat. practicáre) oefenen, uitoefenen, zaken doen, inz. als recht geleerde of geneesheer ; ook voor : bedenken,
verzinnen ; w e g p r a k t i z e e r e n, ongemerkt
uit den weg ruimen, ter zijde zetten ; —

praktizeerend , adj . uitoefenend, inz.
van artsen ; — practicábel of prakticabel, adj. barb. lat. (fr. praticable) doenlijk,
uitvoerbaar, aanwendbaar, doelmatig, bruikbaar ; gangbaar, beloop -, herij -, bevaar -, bereisbaar ; — prakticabiliteit, f. de

de geschiedenis te schrijven, waarbij men

uitvoerbaarheid, doenlijkheid, mogelijkheid ;

onderzoek doet naar de oorzaken en gevolgen der gebeurtenissen en daaruit leerrijke gevolgen trekt ; -- pragmatieke sanctie,
eene algemeen - nuttige landsverordening, eene
algemeene wet tot openbare welvaart in
geestelijke en wereldlijke zaken ; inz. de
verordening van keizer -Karel VI. in 't jaar
1713, door welke hij de erfopvolging in
zijne staten vaststelde ; -- pragmatísmuS, n. nw.lat, de manier van zoodanig
de geschiedenis voor te dragen, dat men
met het verhaal der gebeurtenissen beschouwingen omtrent hare oorzaken en gevolgen
verbindt.
Prairie, f . fr. (spr. préri ; van pré =
lat. pratum, weide) eene weide, een weiland,
dreef; eene groote grasvlakte in N. Amerika ;
vgl. s a v a n n e ; — prairial, in. (spr.
prériái) do weidemaand, grasmaand, de 3de
lentemaand of 9de maand in den nieuwen
kalender der voorm. fr republiek, van den
losten mei tot den 18den juny.

— praktikant, m . in verachtelijken zin:
een slecht geneesheer, kwakzalver ; ook een
jong rechtsgeleerde, die bij een gerechts
zonder jaarwedde arbeidt — prak -hof
(fr. praticien) een uitoefenend of
-tizjn,m.

Prakrit, n. (van het sanskrit. prdkrita,
gemeenlijk, gewoonlijk) benaming der onder
(provinciale dialec--scheidnvolkpra
ten) in Indië, oorspr. uit het sanskrit ontstaan, maar zeer veranderd en verbasterd.

;

praktizeerend arts, inz. een advocaat, procureur, zaakbezorger ; — praxis, f. gr.
de uitoefening , oefening, toepassing, het
bet tegengest.
(prak
doen, handelwijs (praktijk),
van theorie; — in praai, nw.lat. in de
uitoefening, aanwending of toepassing.
Pralines, f. pl. fr. (spr. ?;ralic^n') gebrande amandelen (naar men wil dus geheeten naar eenen bediende van den maar
du Plessís-P r a si in, die ze in den-schalk
tijd van Lodewijk XIV. het eerst toebereidde).
Pralltriller, m. hoogel. Muz. een korte
triller zonder naslag.

Praalion, z. m o r i o n.

Prangen, nederl. Mar. bij harden wind
zijne zeilen blijven voeren, om boven zeker
punt te geraken.
Prao, m. maleisch (javaansch prau, boot,
schip) eerre zeer lange en smalle hoot op de
Soenda- eilanden, p r a a u w, z. aid.
Prasem of praler, m. (lat. tprasius,
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gr. prásios, d. i. lookgroen, van práson, look)
de looksteen, eerie lookgroene, doorschijnende variatie van het kwarts; — prasopaal, m. de appelgroene, gemeene o p a a l
(z. ald.).
Prater, m. (van 't lat. pratucm, weide
sp. prado, z. aid.) openbare wandeling of
lustbosch bij Wee n e n.
Prática, f. R. (eig. z. v. a. praktijk,
uitoefening) het verlof van te landen en te
handelen, inz. wanneer men uit een land
komt, waar gewoonlijk de pest of eene andere besmettelijke ziekte heerscht.
Praviteit, f. lat. (pravitas, v. pravus,
a, um, eig. krom) de slechtheid, boosaardigheid, boosheid, verdorvenheid des harten.
Praxeánen, m. pl. de aanhangers van
P r a x e a s in de 2de eeuw, die de veelheid
der personen in -de godheid loochende.
praxillische versmaat, de brachykatalektische trimeter van den Sicyoniër
P r a x 111 a, waarvan de . tweede voet een
trochxus is.
Praxis, z. ond. praktijk.
pré —, fr. voorzetsel lat. vrae, z. ald.
NB. .De woorden die men te vergeefs op
pre— mogt zoeken, zijn op
prte— te vinden.
prealáble, adj. (fr. préalable; van pré, en
aller, gaan) voorloopig, voorafgaande.
Prebende, enz., z. p r w b e n d e.
precair, adj. fr. (van 't lat. precarius a,
um, van preci ri, bidden) afgebeden, afgebedeld,

oordeel, z. v. a. prwjuditie.
Premiees, f. p1. fr. (spr. premiés', van
't lat. primitiae) de eerstelingen.
Premie, z. prwmie.
Premier, m. fr. (spr. pre-mnjé; v. 't lat.
primarius, de eerste, voornaamste) de eerste,
opperste, voornaamste, b. v. p r e m i e r1 i e u t e n a n t, opper - luitenant, enz., premiers, m. pl., premières, f. pl. (spr.

afgesmeekt; door begunstiging, bij vergun -

—mjés, —mjères) de eersten, d. i. de 5

ning (bezittende of genietende); afhankelijk,

eerste slagen of trekken in verschillende
kaartspelen.
Preneur, m. fr. (van prendre, nemen)
de nemer, afnemer of verkooper van eenen
wissel.

;

onzeker, ongewis, twijfelachtig, wankelend;
als adverb. ook precario of precario modo;
— precarium, n. Jur. de vergunning,
toelating van een recht op verzoek, zonder
op eene aanspraak in rechten te steunen;
iets dat toegestaan , vergund wordt ; —
preearia, pl. verzoekdiensten, diensten op
verzoek; —precariëll, f.pi. midlat. (precaria, f., pl. precarcae) goederen, welke den
vruchtbruiker niet erfelijk en eigen toebehooren; -- precarie- handel, de handel, die door een onzijdig volk niet de in
oorlog zijnde machten gevoerd wordt ; —
precatief, adj. later lat. (precativus, a,
um, en als adverb. precatfve) biddend, ver
modus)-zoekndrwijs;—patvu(c.
of verkort precatief, m. de verzoekende
wijze, die wijze van 't werkwoord, welke
't verzoek, de bede uitdrukt.
Precedent, n. fr. (spr. — sedan; van
précéder; vgl. p r w e e d e e r e n) een vooraf-

gaand voorbeeld.

Precepteur, n. fr. de leermeester, z.
a. lat. prweeptor.
precieus, z. pret l e u s ond. p re t iu m ; — precipice, precipitando, enz., z.
prweipitium.
Precis, ni. fr. (spr. eresi ; van 't lat.
praecidére, afsnijden, vgl. p ra c i e s) het kort
begrip, de hoofdinhoud.
Precíst, nw.lat. (v. 't lat. prei, genit.
V.

precis, bede, precdri, bidden, smeeken), z.
v. a. p a n i s t, z. ald. onder panis.
Predikant, m. nw.lat. (van praedicdre, iets opentlijk verkondigen) een leeraar,

godsdlenst- leeraar, evangelie - verkondiger; in
Duitschland ook z. v. a. hulpprediker ; —
predikanten–orde, f.. de predikorde,
orde der predikheren, z. v. a. d o m i n i k aner -orde (z. ald.).
Preference, f. fr., z. p r ae f e r e n t i e,
ond. praefereeren.
Pref ísso, n. it. (van 't lat. prae f xum ;
vgl. p r m f i g e e r e n) Kmt. wisselbetaling
zonder uitstel, betaling op zicht.
Prehénsie, f. lat. (prehensio, van prehendére, aangrijpen, vatten) de aangrijping,
grijping, het vatten ; Med. de verstijving,
zinvang, z. V. a. k a.t a l e p s i e.
Prehniet, m. voorheen groene schorl,
eene naar den nederl. overste van P r e h n
(die haar van de Kaap herwaarts bracht)
benoemde groene steensoort van het kiezelgeslacht, kaapscbe chrysopras.

Prejuge, n. f. (spr. ^--zjuzjé) een voor-

prepareeren,enz., z. prwpareeren.
Prepozitie, enz., z. ond. p r m p o n een.
Presbyodochium, n. gr. (van présbys, oud) een verplegingsgesticht voor ouden

— presbyopie, f. de verzichtigheid (inz.
van oude lieden, die alleen in de verte kunnen zien) — presbytes of presbiet, m.
een verzichtige (het tegengestelde van myop s) ; — presbyter, m. later lat. (van 't
gr. ppresbyteros, de oudere) een oudste, kerke
hoofd, aanzienlijke (niet priesterlijke) kerk--lijk
beambten bij de eerste Christenen, die door
de gemeenten aangesteld werden ; priester;
Presbyterianen, nw.lat., ook Puriteinen en Noncorformísten, Protestanten in Engeland, die geenen bissch-op
erkennen, maar die de kerk, even als in
de eerste tijden, door oudsten willen geregeerd hebben, enz. ; — presbyteria
deze niet bis-nísmu,.delrva
Christenen ; —pres -schopelijkng
kerkeraad, de vergade--byterium,n.d
ring der kerkoudsten, der kerkopzieners ; —
presbyteriaat, n. bet oudstenambt, de
waardigheid van kerkopziener.
prescriptible, prescriptie, enz.,
;

PRESENNINGz. ond. prescribeeren; - presence, presentie, enz., z. ond. presens.

Presenning,

z. p r e z e n n lug.

Prsis, 1. of prësma, n. gr. (van pr(hein, verbranden) Med. ontsteking, gezwel
met ontsteking.
Presomptie, z. p r e s u m t I e, onder
p r a s u m e e r e n.
pressant, z. ond. presseeren.
Presseritiment, n. fr. (spr. pre-sahtimdh ; van pressentir = lat. praesentire) het
voorgevoel, vermoeden.
presseeren, fr. (presser, van 't lat. prossure, versterkingswoord v. prem!re, drukken)
drukken, persen, pressen, dringen, noodzaken, dwingen ; hij iemand aandringen ; ook
overhaast of dringend zijn, haast hebben,
geen uitstel lijden ; verhaasten, b. v. de
maat van een muziekstuk ; -- g e p r e sseerd zijn, dringende zaken hebben, haast
hebben ; - pressánt, adj. dringend, haastig, in grooten haast, geen uitstel lijdende;
- pressuur, 1. lat. (presslira) druk, bezwaar.
Prestatie, presteeren, z. ond. praste eren.
Prestidigitateur, m. fr. (spr. q=
zj; van 't lat. praestus, hij de hand, gereed,
en dgtus, vinger ; vgl. presto) een snelvingerige, een goochelaar.
Prestige, n. fr. (sp. --stiézj' ; van het
lat. praestiga, vgl. p r a 5 t I g I ë n) de begoocheling, de tooverachtige verblinding.
presto, it. (provenç. prest, fr. prêt, v.
't lat. praestus, praesto, bij de hand, bereid)
Muz. zeer gezwind, snel ; presto assdi of
prestIssimo (spr. —ties—) uiterst snel of
gezwind.
presumtie, enz., z. prassumtie, ond.
pra su me eren.

pretendent, pretendeeren, pretentje, enz., z. ond. pratendeeren.
prêteeren, Ir. (prdter, v. 't lat. praestire) leenen , te leen geven ; verschaffen;

- zich prêteeren, zich schikken naar,
toestemmen; zich verdraagzaam, handelbaar
betoonen.
Pretext, enz., z. pratext.
pretia, z. ond. pretium.
prétintailles, Pl. fr. (spr. —tèhtálj') uitgetande sieraden als boordsel aan dameskleederen.
Pretum, n. (p1. pretia; spr. titsi)
lat. de waarde, prijs, koopprijs; het loon, de
belooning ; pret)um a/J'ectiönis, liefdeswaarde,
eene waarde, die niet werkelijk in de zaak
zelve ligt, maar die haar toegekend wordt
wegens de liefdevolle toegenegenheid des
gevers of de bijzondere liefhebberij des bezitters ; - pretta reruns, p1. prijzen der
waren, inz. der levensmiddelen; -- pretiëus (spr. titsi; van 't lat. pretiosus,
fr. précieux, spr. —sjeu) kostbaar, kostelijk, scbatbaar, vol waarde ; oneig. opgesierd, gemaakt, gedwongen, gezocht, geaff e C t e e i d; - eene pretiëuse of pré-
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cieuse, f eeoc opgesierde, opgesmukte, gemaakte vrouw; —Pretiösa (spr. ---tsióza)
vr.naam. : de kostelijke, voortreffelijke ;

pretiôsa, p1. kostbaarheden , juweelen,
edelgesteenten ; - pretioziteit, f. (lat.
pretiostas) de kostbaarheid ; ook voor : opgesmuktheid, gemaaktbeid, preutschheid.
preuve, f. fr. het bewijs, de proef.
prevalent, enz., z. ond. p r av ale er en.
prevariqueeren, z. p r e v a r i c e er e n ; - preveniëeren, prevenant,
enz., z. prevenieeren.
Prevot, m. fr. (spr. prewO; it. prevosto,
van 't lat. prdepostus) een aan het hoofd
geplaatste, in de oudere staatsinrichting van
Frankrijk de titel van verscheidene hooge
gerechtelijke ambtenaren; inz. z.v. a. proost
(z. ald.); ook provoost (z. aId.) ; prevotaal gerecht, eene soort van
buitengewoon crimineel gerechtshof in Frankrijk, dat over zekere misdaden in zeer verkorte vormen recht spreekt.
Prévoyance, f. fr. (spr. prewoajduts',
van prévoir, vooruit zien) het vooruitzicht,
de voorzorg, voorzichtigheid.
Prezénning, f. Mar. dekkleed van geteerd zeildoek, tot overdekking der scheepsluiken, goederen, enz. ; - prezenningspijkers, de kleine spijkers, waarmede
dat doek wordt vastgeklonken.
prezent,prezenteeren, z. ond. p reS e n s.
Prezident, prezideeren, en z., z.
ond. prseses.
Priãpus, lat. of Priãpos, gr., afgek.
Priaap, m. Myth. de wijngaardgod, tuinen veldgod, god der vruchtbaarheid en geilheid, zoon van Bacchus en Venus, ook voor:
een geil, ontuclitig mensch ; de mannelijke
roede; -- priäpisch, adj. Priapus betreffende ; geit, ontuchtig, b. v. priapische liederen of priapja, n. p1. lat.
ontuchtige liederen of gedichten ; - priapIsmus, m. eene aanhoudende stijfheid
of oprichting van de mannelijke roede, zonder wellustige aandoeningen en somwijlen
met pijn verbonden ; - priapItis, f. ontsteking van het mannelijk lid; - priapolIth, in. gr. een priaapsteen, lidsteen, eene
steensoort waaraan men eenige overeenkomst
met het mannelijk teellid meende te vinden.
Priel, nederl. in. Mar. naauwe doortocht.
Priester, in. (van 't lat. presbyter, z.
ald. ; oudfr. prebstre, prestre, nu prétre) een
geestelijke, inz. in de r. kath. kerk (vergelijk paap).
Prijscourant, r. nederl. -fr. (vgl. cou1 a n t) prijzenlijst, opgave van de warenprijzen, van den koers der effecten, enz.
Priktsen, m. russ. (van prikás, last,
bevel; gerechtshof, van kasdtj, toonen, spreken; bestraffen) de russische kamers van
koophandel, de gerechtshoven, vóór welke
alle handelszaken behandeld worden.
prinsus, a, urn, lat. de of het eerste ; primus, m. de eerste, hoogste, inz. in
.
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schoolklassen ; — prima, f. (stil. classis)
de eerste klasse of indeeling in eene school;
Kmt., z. v. a. prima sorte, it. de eerste,
beste of fijnste soort van waren ; -- alla
prima, it. Pict. in eens, zonder voorafgegane
gronding (geschilderd):— prima donna,
f. it. de eerste, voornaamste vrouw ; de
eerste tooneelspeelstter, zangeres, enz.; —
prima vice, lat. voor de eerste maal ; —
prima vista of a prima vista, it. (spr. —
wiésta) Kmt. op zicht (betalen); Muz. op
bet eerste gezicht, van liet blad weg. b. v.
iets spelen ; — prima volta, it. Muz. eerste
maal ; — prima wissel, eerste wissel,
z. t r a t t e; — prima eleménta, prima principia of rudiménta, n. pl. lat. de aanvangsgronden, eerste beginselen, b. v. eener wetenschap, enz.; — primae lineae, f. pl. de
eerste lijnen, omtrekken, grondtrekken ; —
primae viae, f. pl. Med. de eerste wegen,
n.l. maag en darmen ; -- primo of pro
primo, vooreerst, ten eerste ; primo cantánte,
it. de eerste zanger, hoofdzanger eener opera
of kapel ; ook primo uomo, d. i. eig. de
eerste man ; primo inlui tu, op het eerste
gezicht, bij den eersten aanblik ; — pri-mum mobile, lat.. n. de eerste beweeggrond,
de hoofddrijfveder; Astron. de eerste of dagelijksche (schijnbare) beweging des hemels
met al de sterren in 2 4 uren ; -- primage,
f. fr. (spr. ---máázj') de verzekeringsprijs,
z. V. a. (assurantie-) prwmie (z. aid.);
— primair, adj. (lat. primarius, a, um,
voornaam, voortreffelijk ; fr. primaire) oorspronke l ij k, z. V. a. primitief, b. v. prim a i r e gebergten, oorspronkelijke, eerste
of grond- gebergten, de eerste of oudste gebergten; primaire scholen, de lagere
scholen in Frankrijk ; -- primarius, m.
de eerste of opperste, b. v. pastor p r i m a ri u s, de eerste prediker of opperprediker: — primas, in., pl. primaten (lat.
primates) de eerste, opperste of voornaamste
aartsbisschop van een rijk; — primaat,
n. (lat. primátus) de hoogste plaats, het
opperbisdom ; de waardigheid en bet gebied
van eenen primas; in 't algem. de voorrang;
— primaten., pl. lat. de eerste klasse
der zoogdieren; ook pl. van primas; —
prime, f. (van 't lat. prima, de eerste)
Muz. de eerste toon van een octaaf; de eerste
stem, eerste viool, enz.; in kloosters: het
eerste biduur, s' morgens ten 6 ure ; in de
schermkunst : de eerste stelling of pozitie ;
de houw van boven naar bet hoofd ; bij boek
eerste pagina van ieder gezet-drukes:
en gedrukt vel ; bij landmeters: het tiende
deel van een geheel, inz. van eenen duim;
Kmt. de allerfijnste spaansche wol; — primeeren, fr. (primer) de eerste zijn, den
voorrang, de eerste plaats hebben ; zich
boven anderen verheden ; — 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.; — primicerlus, m. lat.
een opperste, chef; de eerste domheer bij
een sticht -- primieeriaat, n. de waar
oudsten ; — primidi, fr., z.-digher
decade; — primitiaa, lat. (primitiae)
of primitiën (spr. l=ts), pl. de eer
eerste vruchten ; de eerste mis-steling,d
eens jongen priesters; het eerste werk, eerste
geschrift eens schrijvers; — primitief,
adj. (lat. primitivus, a, um) oorspronkelijk,
aanvankelijk, allereerst; — primitivum
of verbum primittvum, n. Gram. een wortelof stamwoo d, oorspronkelijk woord, eerste
of grondwoord, pl. verba priinitiva; primitcva ecclesia, de eerste Kerk, de christenkerk in de drie eerste eeuwen na Christus;
primitieve zenuwen, zenuwtakken, die
onmiddellijk van de hersenen of bet ruggemerg uitgaan ; — primogenitus, m. de
eerstgeborene ; — primogenituur, f.
nw.lat. de eerstgeboorte ; ook het eerstgeboorterecht (jus primogeniturae); -- primoplast, m. lat.-gr. de eerstgevormde ;
— primordium, n. lat., pl. primordia of primordiën, lat. de aanvang,
oorsprong, gronding, grondvesting ; — primordiaal, adj. (later lat. (primordiális,
e) oorspronkelijk, allereerst ; — primordialiteit, f. nw.lat. oorspronkelijkheid ; —
priinula veris, lat. eig. de eersteling der lente;
de sleutelbloem.
Princeps, m. lat. (v. primus, de eerste,
en tapere, nemen ; dus eig. de eerste plaats
innemend) de eerste, voornaamste, bet opperhoofd, de aanvoerder, voorste, vorst ; pl.
principes ; — principe, m. it. (spr.
prientsjipe) een vorst, prins; — principéssa, f. vorstin, prinses ; -- principaat, n. (lat. principiitus, m.) de voorrang,
de eerste of opperste plaats in eenen staat
of in een leger, het opperbevelhebberschap ;
de oppermacht, heerschappij, alleenheerschappij ; het vorstendom.
principaal, adj. lat. (principf lis, e,
van princeps, z. aid.) oorspronkelijk, voornaam, hoofdzakelijk, als adv. principaliter;
— principaal, m. de hoofdpersoon, voor
heer, meester, het hoofd; de last--namste,
gever aan eenen makelaar, enz.; ook de gevolmachtigde ; de hoofdzaak, bet hoofdwerk,
hoofdpunt; — het principaal, in een
orgel bet voornaamste pijpwerk, gewoonlijk
van voren ; de hoofdstem van 't orgel, waarvan de meeste overige stemmen afhangen;
-- principale bas, de hoofdbas ; —
principale schuldeischer, de eerste
of voornaamste schuldvorderaar, enz.; —
principaliteit, f. (later lat. principalttas) de voortreffelijkheid, opperheerschappij,
oppermacht ; huisheerschappij.

V

;

Prineipaat, principe, principessa, z. and princeps; — principe, z.
ook het volg. art.

Principium, n. lat., of fr. principe,
nl.; pl. principia of principiën, of
fr. principes , de aanvang, oorsprong,

-
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bron ; de grond, grondoorzaak ; verder : de
grondstof, eerste of oorspronke1jLe stof; de
grondslag, grondregel, grondleer, het grondbegrip eener wetenschap ; de kennisbron, kennisgrond ; eindelijk Ook : de grondstelling, de
verhoudingsregel (m a x i m e ), heweegoor
zaak of beweeggrond van de handelingen
eens menschen ; omne principurn grave of
liever diffsc1e, alle begin is moeijelijk ; principum cognoscndi, de kennisgrond, het
grondbegrip, de grondstelling ; pr. contradi etiönis, de grond der tegenspraak ; - principis obsta, wedersta de eerste beginselen,
n.1. veizoekingen, verleidingen, dwalingen,
valsche grondbeginselen, enz.; - principiëel, adj. (lat. princpidlis, e) oorspronkelijk ; volgens de eerste gronden.
Prins, m. (fr. prince, van 't lat. princeps, de eerste, voornaamste) vorst, vorstenzoon ; - prinsés, f. (fr. princesse) vor
stin, vorstendochter,; ---- prinsmetaal, n.
geelkoper, een mengsel uit 4 deelen koper
en 1 deel zink, naar zijnen uitvinder den
paltsischen prin s Robert (gest. 168e)
benoemd.
Prion, m. gr. (prion, van priein, zagen)
de zaag; Chir. de scheedelboor, scheeiclzaag;
- prinôdes, adj. zaagvormig.
prior, prins, adj. lat., de of bet eerste,
voorgaande, vroegere ; -- prior tempre,
prior jure, lat., z. v. a.potior tempore, enz.,
z. aid.; - prins, n., p1. priöra, het voorgaande, eerste (het tegengest. van posterius);
a priOri, van voren, vooruit, door zich zelve
of uit verstandsgronden (zonder ervaring)
erkend (het tegengest. van posteriöri);
prior, m., priorés of priorIn, 1. de
eerste, opperste, het hoofd, inz. in een klooster ; - prioraat, IL de 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 opzichte
van den tijd, de eerstheid, het ouder-zijn,
vroeger-zijn ; prioriteits recht, het rechf
des voorgangs of voorrangs, naderrecht;
prioriteits -schulden, de zulken, die hij
een c o n c 0 u r S het eerst in aanmerking
komen; prioriteits -uitspraak (locatie- of classificatie-vonnis, collocatie-uitspraak, enz.) de beslissing des
voorrangs of de gerechtelijke uitspraak, welke
schuldeischers hij een concours aan de
anderen zullen voorgaan.
PriscillianIsten, m. p1. de aanhangers van P r i 5 c i 1 1 i a n u S, bisschop van
Avila, in de 4de eeuw ; - priscillianIsmus, n. de leer van gezegden bisschop.
Priscus, m. lat. (priscus, a urn, oud,
voormalig) mansn.: de oude ; - Prisca,
vr.naam : de oude ; - prisca, n. p1. oude
zaken, voormalige toestanden of gebeurte
nissen ; -- Priscinus of Prisciaan,
een beroemd lat. taalleeraar (ten tijde van
keizer Justinianus); P r i s i aa n e e n e o 0 rvijg geven, d. i. tegen de spraakkunst
-

-
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zondigen, taalfouten begaan, onjuist spreken
of schrijven; - PriscIlla, f. nw.lat. de
oudachtige ; - Priscilliãnen, z. P r isC i 11 i a n 1 5 t e n.
Prise, f. fr. (van prencire, nemen, vatten, ps-is, genomen, enz.) eene greep, een
greepje , snuifje , neusvol snuiftabak ; de
vangst, roof, prij S, 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 verklaren, het
wegnemen of zich toeeigenen ; - het priserecht, p r ij 5 r e c h t, dat gedeelte van
het zeerecht, dat de wetten over de wegneming en uitlevering van buitgemaakte schepen en goederen bevat; -- prizeeren,
een snuifje nemen; - ook (fr. priser, van
prix lat. praetium) schatten, waardeeren,
den prijs of de waarde van iets bepalen ; prizeerder, of fr. prizeur, m. schatter, waardeerder.
Prisis, f. gr. (van priein, prjdzein, zagen) Med. het zagen, scheedelboren ; Ook het
krampachtig knersen met de tanden ; prisma, n. gr., p1. prismta, ook prisma's, het gezaagde, gevijlde, geraspte,
zaagsel of vijlsei ; Math. eene kantzuil, hoekige zuil, een ligchaam, begrensd door 3 of
meer patellelogrammen (z. aid.) als
zijvlakken, en door twe gelijke en evenwijdige veelboeken als grondviakken; in de
Phys. een glazen prisma, een iangwerpig driekant, zeer glad geslepen glas tot
breking van bet licht in zeven verschillend
gekleurde stralen, enz.; - prismâtisch,
adj. kantzuilig; aan het prisma eigen of
daardoor voortgebracht, b. v. p r i s m a t i s c h e
k I a u re n, regenboogskleuren, enkelvoudige
of grondkleuren, gelijk die door een glazen
prisma ontstaan ; - prismoide, n. een
ligchaam met evenwijdige rechtlijnige grondvlakken, die even veel zijden hebben, maar
ongelijkvormig zijn.
Prison, f. fr. (spr. prizdh; van prendre,
pris, vgl. p r 1 s e) de gevangenis, kerker, inz.
voor soldaten, de hechtenis ; - prisonnier, m. (spr. —njé) een gevangene, krijgsgevangene.
prist)nus, a, urn, lat. vorig, voormalig;
- pr. status, m. de vorige of voormalige
toestand; in pristYnum statum redigeeren, in vorigen staat terug brengen.
prins, z. ond. prior.
privaat, adj. lat. (privdtus, a, urn, van
privdre, berooven ; afzonderen, itiz. van het
staatsverbond) in samenstellingen : niet openbaar, bijzonder, alleen, geheim, heimelijk,
verborgen, eenzaam ; ambteloos, huiselijk,
in tegenst. met het openbare en algemeene;
b. v. privaat–audiëntie, f. bijzonder
gehoor, geheim onderhoud, b. v. met eenen
vorst ; --- privaat-biecht, de oorhiecht;
--- privaat-correspondéntie, f. bijzondere briefwisseling ; - privaat–docént, m. een huisonderwijzer, lesgever;
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op de hoogescholen in Duitschiand: een
leeraar, die nog niet opentlijk aangesteld
professor is; — privaat–leven, het
ambteloos leven; — privaat–nut, het
privaat –lesbijzonder of eigen nut
sen, privaat onderwijs, het onder w ijs aan afzonderlijke personen, het huisondedwijs, het lesgeven ;
privaat persoon, een ambteloos of onbeambt man,
een afzonderlijk persoon ; — privaat ; —

–

—

–

voorlezing, f. of een privátum (n.l.
collegium), B. eene voorlezing voor zich
aanmeldende en betalende toehoorders; het
tegengest. van p ub 1 i c u m of openbare voorlezing; -- privaat, als subst., z. v. a.
privé (z. ond.); -- priváti)n, bijzonder, in
het bijzonder, afzonderlijk, in het geheim,
voor zich alleen ; —privatissime, ad v. geheel
alleen, in het grootste geheim ;
privatissimum (scil. collegium), n. eene
geheel bijzondere voorlezing voor iemand
alleen of voor slechts weinigen ; — priv^tie (spr. t ts), f. de berooving, afzondering, onttrekking, intrekking, versteking,
afzetting; ontblooting, ontbering, het verlies.
het gebrek aan het noodzakelijke; ook de
afwezigheid, het niet - bestaan eener eigen
; — privatief, adj. lat. (privati--schap
vus, a, um) beroovend, uitsluitend, onttrek
afzonderlijk, afgezonderd ; a 1 p h a p r i -kend;
privatieve-vatium,z.ondlph;
jacht, eigene, afzonderlijke jacht ; een p r iv a t i e f recht, een uitsluitend recht ; privattve, adv. uitsluitend; uitsluitenderwijs;
—

— privatizeeren, barb.lat. ambteloos,
ambtvrij leven, onbeambt zijn ; — privé,

n. fr. (mid.lat. privdta) het geheim gemak,
secreet, privaat; eigen persoon: voor
zijn privé optreden, in zijn privé
handelen, voor zijn' eigen' persoon, voor
zich zelven, voor zijne eigene belangen optreden, handelen ; — p riveeren (lat. privi re), berooven, onttrekken ; — privy council, n. eng. (spr. prívvi kounsel) de geheime
raad.
Privado, m. sp. (= lat. privátus) de
gunsteling, vertrouwde, de eerste minister
in Spanje.

privatie, privatief, privatizeeren, privatissimum , enz., z. ond.
privaat.

Privilegium, n., pl. privilegia of
privilegien, iat. (van privus, afzonderlijk, eigen, en lex, wet) een eigen recht,
voorrecht ; vrijheids- of verlofsbrief, vorstelijke vergunningsbrief; ook beschermingsbrief; cum privilegto, roet verlof, met bijzondere vergunning; — privilegium de non appellándo, ook pr. de non evocándo, de door
keizer Karel IV. aan de zeven keurvorsten
enz. gegeven vergunning, dat zij geen beroep hunner onderdanen op de rijksrechtsbanken behoefden toe te laten ; pr. exclusivum,
een uitsluitend voorrecht, alleenrecht; pr.
gratiósum, een geschonken voorrecht; pr.
onerósum, een aangekocht voorrecht ; pr.
-
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persondle, een persoonlijk voorrecht ; pr.
priorititis, z. V. a. prioriteitsrecht;
-- privilegiëeren, nw.lat. bevoorrechten of een voorrecht uitdeelen of toekennen,
met eene vrijheid voorzien, bevrijden, verzekeren, beveiligen ;— g e p r i v i 1 e g i ë e r d,

adj. bevoorrecht, met een voorrecht beschonken.
privy council, z. ond. privaat.
Prix, m. fr. (spr. pri; provenc. pretz,
it. prezzo, sp. precio, V. 't lat. pretium) de
prijs, waarde eener zaak; — á prix lixe
(spr. apri fiéks'), tegen vastgestelde prijzen,
op welke niets af te dingen valt; a non
prix, beneden den prijs, met schade (verkoopen); .-- hors de prix (spr. hord' psi),
boven den prijs, zeer duur; — à tout prix
(spr. atoeprí), tot eiken prijs, bet koste wat
het wil, ook voor eiken (ook den geringsten) prijs (iets verkoopen); — sans prix
(spr. sanpri), niet gevraagd, niet gezocht.
pro–, gr. voorzetsel in vele samenstel
voor, voorwaarts, voort;-linge,btk:
te voren, vroeger, liever, eer.
pro, lat. voor ; ook naar, met betrekking
tot, krachtens, overeenkomstig, 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, f. gr. (proairesis, v. proairéin, voornemen) het voornemen, oogmerk;
— proverétisch, adj. opzettelijk.
Proagogie, f . gr. (v. proágein, voorleiden, toevoeren) de toevoering, koppelarij.

Proapodosis, f . gr. (v. proapodidónai,
veoraf terug geven) Log. eene woordvoeging
waarbij eene herhaling van bet eerste woord
aan het einde van den zin plaats heeft.
pro gris et focis, z. ond. ara; '— pro
arrha, z. arrha.
Proaulia, n. pl. gr., de dag vóór de
bruiloft.
P.roaulion, n. gr. (van aulós, flut) het
voorspel op de fluit.
Proavus, m. lat. (v. anus, de grootvader) de overgrootvader; --proavia, f.
de overgrootmoeder.
probeeren (van 't lat. probáre), beproeven, de proef nemen, onderzoeken, navorschen ; in het muntwezen en de smelthutten : het ware gehalte der metalen of ertsen onderzoeken en bepalen, toetsen ; —
probeerkunst, f. de proef kunst, toetskunst (gr. d o k i m a s t i e k) de leer van de
beproeving der ertsen, enz. ten opzichte van
hun gehalte, de leer van de toetsing in het
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 kiezelschiefer, ook bazalt, tot toetsing van het
gehalte der edele metaalmengsels; — probábel, adj. lat. (probabilis, e) of proba-
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bie, fr. bewijsbaar, te bewijzen, geloofeljk,
waarschijnlijk , vermoedelij k;—probabiliteit, f. (Iatprobabiltas) de waarschijnlijkheid, geloofbaarheid ; — probabilIsmus,
0. nw.lat., de meeningsgeldigheid, de verderfelijke (jezuïetische ) stelregel. volgens
welen de enkele meening, lat eene daad
wellicht goed kan zijn, reeds genoegzaani
is om haar te ondernemen ; ook de waarschijnlijkheidsleer, volgens welke er geene
volkomen zekere kennis, maar alleen waarschijnlijkheid zou te verkrijgen zijn ; —
ProbabilIsten, m. p1. de aanhangers
van dien stelregel of van die leer; - probaat, adj. lat. (probtus, a, urn) of probãtum, beproefd , onderzocht , getoetst,
echt, goed, bewezen ; probdturn eat, het is
goed, op de proef goed bevonden, echt, te
vertrouwen ; - probdtie (spr. t=ts) f.
(lat. probatTh) de beproeving, proefneming,
proef, het onderzoek, de toetsing ; het bewijs ; probato artiflciösa, een gekunsteld,
kunstig, sluw bewijs ; Jur. een bewijs door
gevolgtrekkingen , het tegengest. van een
onmiddellijk bewijs door getuigen, acten of
oorkonden, oogenscluijn of eed ; pr. contradictor)a , een tegensprekend bewijs ; pr.
desérta, verzuim van bet rechterlijk bewijs;
pr. legittma, een rechtmatig, wettelijk bewijs : pr. perfécta of pléna, het volkomen
bewijs ; pr. sernipina, bet halve bewijs;
pr. per farnarn, bewijs door een algemeen gerucht pr. per inspectidnern oculdrem, bewijs door oogenschouw of door bezichtiging
der zaak ; pr. per instrunienta of docunutnta.
bewijs door oorkonden en brieven ; pr. per
praesurntidnes, bewijs door rechterlijke vermoedens; pr. per testes, bewijs door getulgen ; — probtor, m. een beproever,
naziener, b , v. van rekeningen ; - probatorum, n. nw.lat., de proef, het bewijs, bewijsscbrift, bewijs- of getuigschrift
van echtheid.
Probiteit, z. ond. p r o bus.

Prob1ma, probleem, n. gr. (pro(problrna, eig. bet voorgeworpene ; van probálvoorwerpen, voorleggen) een op te lossen vraagstuk, eene voorgelegde strijdvraag,
een te ontbinden opgave of voorstel, twijfelachtige vraag, een raadsel ; - problemâtisch, adj. twijfelachtig, onzeker, onbeslist, onuitgemaakt, duister, moeijelijk ; —
proböle, f. (eig. bet voorwerpen) Med.
bet uitsteeksel, b. v. van een been ;
probölos, m. eene vooruitspringende rotspunt, een voorgebergte ; Med. beenderuitstek.
pro bono publco, z. ond. bonus.
Proboscis, f. gr. (proboskjs) de snuit
(van een' olifant, enz.); de vangers van de
inktvisschen, van vele insecten, enz.
Probràehys (V. pro. voor, en brachs,
kort) m. gr. Poet. een versvoet van ééne
korte lettergreep en vier lange ( .–. — — — —).
Probrum, n. lat., eene scbanddaad;
smaad , bescbimping, boon, lastering ; p1.
probra ; - probreus, adj. (lat. pro-
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brosus, a, uni), smadelijk, schandeljk, hoo-

riend ; -- probroziteit, f. (later lat.
probros)tas) de schandelijkbeid, smadelijkbeid.
Probus,m. lat. (probus, a, urn, rechtschapen, braaf) mansn : de brave, recbtschapene,
eerlijke ; - probiteit, r. (lat. probtas)

de braafheid, rechtschapenheid, eerlijkheid,
goede trouw, oprechtheid.
Procaciteit, f. lat. (procactas, van
procav, onbeschaamd, moedwillig) de onbeschaamdheid, uitgelatenheid, moedwil.
Procaneellarius, m. nw.lat. (vgl.
cancellarius) de plaatsvervanger des
kanseliers.
procedeeren, lat. (procedre) voortgaan, voortrukken ; te werk gaan, handelen;
een rechtsgeding voeren ; - non proceddtur,
Jur. men ga niet verder ; - proceduur,
nw.lat , of procedure, fr. f. de bandel
wijze ; bet rechtsgeding, de rechtspleging;
- procés, n. lat. procéssus, de voortgang,
wijze van ontwikkeling, van plaatsgrjpïng
(bv. een chemisch of scheikunstig proces);
de bandelwijs, werkmanier, inz. de rechtshandel, rechtszaak, bet rechtsgeding, pleidooi, pleit ; —procéssus, m. Med. een beenderuitstek ; — procéssus surnrnarus, Jur.
een verkort rechtsgeding ; - processus verbTilis, fr. procès verbal (spr. prosô werbdl)
of proces–verbaal, in. eene mondelinge
recbtsbehandeling, een gerechtelijk verhoor;
de schriftelijke nederstelling of uiteenzetting
van een voorval, de ambtswege nedergescbrevene toedracht eener zaak, in het fr.
recht, z. v. a. p r 0 t 0 C 0 l; — proc3éssie,
f. (lat. processTh, eig. het vooruitgaan) een
plechtige optocht, statige of feestelijke omgang, inz. lijkstaatsie ; bij de R. Kath. eene
plechtige bede- of kerkvaart ; - processeeren, nw lat., rechten, eenen rechtsstrijd
of een rechtsgeding hebben of voeren ; —
processulisch, adj . gerechtelijk, aanbangig, wat een recbtsgeding betreft.
Proceleusmaticus, m. gr. (van prolceleûein, door toeroeping aandrijven) Poet.
eig. de aandrjver, een verslid of versvoet
van vier korte lettergrepen (-- –)
ook een vers, dat uit 3 zulke voeten en
een' tribracbys of anapst bestaat.
Procellara, f. nw.lat. (van 't lat procella, stormwind) de stormvogel ; - procelleus, adj. (lat. proceilösus, a, urn),
stormachtig.
Procent, z. cent 1).
Procéres, m. p1. lat., de voornaamsten
van eene stad of een land; in Spanje de
medeleden van bet boogerbuis of van de
eerste kamer, z. v. a. pairs.
Proceriteit, f. lat. (procrtas, van
procirus, a, urn, hoog, slank) de hooge wasdom, slankheid.

Proces, processie , processee
z. ond. procedeeren.
-ren,
ProchIla, en prochulitha, n. p1.
gr. (prôcheila, procheilidia, van chvTlos, lip)

de voorlippen, lippenranden.
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1'rochronísmus, m. gr. (van ehrónos, tijd) eene vervroeging, eene fout in de
tijdrekening, waardoor eene gebeurtenis iets
vroeger geplaatst wordt, dan zij zich heeft
toegedragen.
proeideeren, lat. (procidére, v. cadre, vallen; vgl. cadent) uitvallen, ne
uitzakken, doorzakken (van-dervaln;M.
ligchaamsdeelen) ; — proeidéntie (spr.
t=ts) f. (lat. procidentia) Med. het uitsteen , uitwijken of doorzakken van een lig
-chamsdel;
vgl. pro 1 a p s u s.
procinctus, lat. (van pro- ringere, vooraf
aangorden, toerusten) toegerust, bereid; als
subst. m. het aangorden, de toerusting, het
gereedmaken tot iets ; — in procinctu, op
het punt, gereed, op sprong, b. v. om iets
te doen.
proclameeren, lat. (proclamf re, van
clamáre , schreeuwen , roepen) uitroepen
opentlijk bekend maken, verkondigen, verbreiden, verklaren ; verloofden van den kansel afkondigen ; -- proefma, n. nw.lat.
of proclamatie (spr. t=ts) f. lat. (proclamnat)o) de uitroeping, opentiijke bekend
aflezing, afkondiging, het aflezen-making,
of uitroepen der geboden van twee verloof
proelamátor, in. een uitroeper-den;—
bij verkoopingen.
proclineeren, lat. (proelinccre) voorwaarts buigen, neigen ; — proelinátie
(spr. t ts) f. (lat. proclinatio) het voorover
hangen, overhangen van gebouwen, enz.
Proceelius, m. nw.lat. (van 't gr. prokoilios, van koilia, buikholte) Med. een dikbuik, hangbuik.
Proceston, m. gr. (proloitón, v. koitê,
leger) het voorvertrek, de voorkamer.
pro confésso et convícto, z. ond. c o nfessie.
Proconsul, m. lat. (vgl. consul) bij
de oude Romeinen een gewezen consul, die
na afloop van zijne ambtsvervulling eene
provincie bestuurde, een stedehouder, onder- of vice-consul ; — proconsulair,
adj. (lat. proconsuls ris) stadhouderlijk ; door
een' proconsul bestuurd ; — proconsulaat, n. (proconsuldtus) de stadhouderlijke
waardigheid en het stadhouders-ambt eens
proconsuls.
pro contante, z. ond. conto.
pro continuatióne, z. continuatie ond.
continuum ;—procopia, z. ond. copie.
procrastineeren, lat. (procrastináre,
eig. tot op morgen verschuiven, van eras,
morgen, crastinus, a, um, dat tot morgen
of tot den volgenden dag behoort) uitstellen,
vertragen, verschuiven, talmen, dralen ; —
proerastinátie (spr. tie = tsie) f. (procras(i.natio) Jur. de vertraging, verschuiving,
het uitstel van den eenen morgen of dag
tot den anderen ; — procrastinator,
m. nw.lat., een uitsteller, vertrager, talmer, draler.
proereëeren, lat. (procredre; vgl.
C r e ë e r e n) telen, voorttelen, voortbrengen;
—

--
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— procreatie

(spr. t=ts; lat. procreatie ) f. de voortteling, voortbrenging; --

procreátor, m. de teler, voortbrenger,
vader; — proereátrix, f. de barende,
de moeder.

Proctagra, z. prok tagra.
Proctor, m. eng. (spr. prókter; sa
uit procurator) een zaakvoerder;-mengtr.
opziener.
procul, adv. lat., verre, wijd; procul ab sit, moge hij verre van hier zijn ! — procul a Jove, procul a fulmine, sprw.: verre
van Jupiter (den donderaar), verre van den
bliksem, of ver van het vuur; ver van den
brand : een middelmatige, nederige staat is
de veiligste.
proculceeren, lat (proculcdre, van
calcáre, treden, en dit v. calx, gevit. valcis,
hiel) nedertreden, niet den voet treden.
procumbeeren, lat. (procumbére) ne
-dervaln,zik
bezwijken.
pro cura, lat., z. ond. cura.
procureeren, lat. (procurf re; vgl.
c u r e e r e n ond. cura) bezorgen, besturen,
beheren, verplegen ; verschaffen, te weeg
brengen, tot stand brengen, ergens aan hel pen ; -- procura, f. nw.lat., of procurátie (spr. t ts) f. lat. (procuratio) het
beheer, bestuur, de plaatsvervanging, zaak
bezorging, verschaffing, over--warnemig,
neming eener zaak; schriftelijke lastgeving
of volmacht; — procuratie, f. in de
R. Kath. Kerk inz. de vizitatie- gelden der
bisschoppen ; procuratio abórtus, de bevordering der te vroege geboorte, het afdrijven
der ligchaamsvrucht; — proeura, f. Kmt.
de belooning voor gedane diensten, verrichte
commissiën ; ook het recht, door het hoofd
van een handelshuis aan een ander gegeven , om in zijnen naam te onderteekenen;
+

— procura–houder, procurant,
proeuríst, m, Kmt. de gevolmachtigde
of zaakvoerder van een handelshuis; —per
procuratiónem lat., of per procura, it., door
of bij volmacht, of door een' gevolmachtigde, een' plaatsbekleeder, zaakwaarnemer,
enz. ; -- procurator, lat., fr. procureur, sp. proeurádor, m. een zaakvoerder, zaakbeheerder, zaakverzorger, hij,
die belast is met in iemands naam te handelen en zijne volmacht heeft; de verzorger,
verpleger van een stift; gevolmachtigde
afgevaardigde ; rechtszaakvoerder, pleitbezorger; — procuradóres, m. pl. in Spanje
de medeleden der tweede kamer, afgevaardigde volksvertegenwoordigers; -- per procuratórem, lat., door eenen gevolmachtigde
of plaatsvervanger; — procureur général of
de l' Empereur, fr. (spr. —zjenerál of de
lanp'réi r) in Frankrijk de keizerlijke zaak
staatsadvocaat, hij, die met het-warnem,
openbaar ministerie bij het oppergerechtshof is belast; -- proeuratorium, n.
nw.lat., de bijzondere volmacht eens procurators; --- f. de bezorging, bet zaakbeheer, de zaakwaarneming.
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PRO DEO
pro Deo, eig. oor God; om Gods wil,
om niet, gratis.
prodest, z. prosit.

Prodigia, prodigiëus, z. ond. p rodigium.

prodigeeren, lat. (prodiqre, v. pro
en agre, eig. het voortdrijven, van daar
verdoen) verkwisien, doorbrengen , onnoodig
verteren, verdoen, door de keel lappen ; prodigaal, adj . verkwistend, doorbrengend ; - prodigus, m. (prodqus, a. urn,
verkwistend) een verkwister, doorbrenger;
- pro prodtgo v rklaren, voor eenen
verkwister verklaren en derhalve onder voog
dijschap of onder curateele stellen ; - pro-.
digaliteit, f. (prodigaltas ) de verkwisling, doorbrengingszucht.
Prodigurn, n. lat. (ontstaan uit prodicurn, van proclicre, voorzeggen), p1. prodigia of prodigiën, een wonder, wonderteeken, wonderwerk, een verhazingwekkend verschijnsel, Ii U i t C n den gewonen loop
der natuur (tegen den gewonen gang der
natuur is het een mirakeij; een monster,
wonderdier, eene misgeboorte, een gedrocht;
- prodigiëus, adj. (lat. pro (liqiösus, a,
urn), wonderbaar, wonderlijk, verbazingwekkend, buitengewoon, ongeloofelijk, monsterachtig, gedrochteljk.
Prodigus, z. ond. prodigee ren.
ProdItie (spr. tts) f. lat. (prodito,
van prodre, eig. voor of aan de hand geven, bekend maken, verraden) de verraderij,
het verraad ; proditto civitPtjs, het landver
raad : - prodtor, m. een verrader ;
proditörisch, adj. verraderlijk.
-

-

pro dolor, z. pro/i.

Prodôtto, m. it. (= p r o d u ct) Kmt.
het zuivere hedrag van wissels en waren.
Prodrómus, m. gr. (prOdrornos, on,
voorloopend, v. drarn?JSP, tréc/tein, loopen)
een voorlooper, voorbode ; eene voorrede,
voorloopige behandeling.
produceeren, lat. (producre, v. duc?e, voeren ; vgl. dux) voorleiden, voorbrengen, voorleggen, toonen, te voorschijn
of voor den dag brengen, open leggen, hijbrengen, b. v. bewijzen, getuigen, enz.
voortbrengen , werken, veroorzaken, telen,
kweeken, bouwen, b. v. vruchten, enz.
leveren, vervaardigen, maker.; - zich
goed of slecht produceeren, zich
goed of slecht voordoen, vertoonen, gedragen of doen kennen ; - produceering,
1. de voorlegging, bijbrenging ; verwekking,
teling ; - producént, m. eeti voorthrenger, teler ; een veld- of akkerhouwer, vrudhtenteler, kweeker ; Jar. de voorlegger, aanbrenger, aanvoerder van getuigen, bewijzen,
enz. ; ad producendurn, profetdndurn et li
tot aangifte en in-orde -brenging-quidánr,
of belegging van de zaak, van de aanklacht,
van den eisch; —produolbel, adj. nw.lat.,
vertoonbaar, geschikt of waardig om voor
den dag gebracht te worden ; teelbaar, kweeknaar ; - product, m. lat. (proddctus)

Jur, de tegenpartij van den producent
(z. ald.) ; •.- product, n. (proddcturn)
het voortbrengsel, 1). V. van het land, de
natuur ( n a t u a r - p r o d a c t , natuurvoortbrengsel, natul1rgave)Of van de kunst (k a n s tproduct), de teelt, het gekweekte, voortgebrachte, het werk; de werking, vrucht;
het bedrag, beloop, het te vinden getal,
de uitkomst in de rekenkunde, z. v. a. het
I a c i t , inz. het door vermenigvuldiging
(mu ltiplicatie) verkregen getal; weleer
in de schooltaal ook eene klap, kastijding op
het achterdeel ; - producten-handel,
de handel met natuur- of landsvoortbreng
selen ; - prodtctie, f. (producto, n., in
oud-lat. alleen voor uitrekking, verlenging)
Jur. de voor- of hijbrenging, b. v. der getuigen (productTh test)u?n), of der bewijs-

stukken of oorkonden (pr. docurnentdrurn);

de voorthrenging, teling, schepping ; ook het
voortgebrachte, z , v. a. product; —productie-termijn, de tijdruimte hij een
proces, binnen welke de bewijzen te berde
gebracht worden ; -- productief, adj.
nw.lat., vOOrtl)refl gend, scheppend, telend,
werkzaam, vruchtbaar; p r o d u c t i eve
verbeeldingskracht; z. v. a. phantaz i e ; - productiviteit, f. het werkingsvermogen , de voortbrengingskracht
cheppende kracht, vruchtbaarheid.
Proëdrie, f. gr. (proedrja, van liedra,
zetel) de voorzitting in den raad, in de
volksvergaderingen, enz. ; - proödros,
m. de voorzitter, z. v. a. p r e z i d e n t.
Proëgumena, n. p1. gr. (van pro/egTsthai, vooraan gaan en den weg toonen) Med. verwijderde of voorbereidende
oorzaken eener ziekte ; - proëguménisch , adj. aanvoerend , voorbereidend,
vooropgaand.
Pro ernerto, lat. , z. e m e r I t u s.
proëminént, adj. nw.lat. (vgl. em!n e e r e n, enz.) vooruitstekend, uitstekend;
- proëminéntie (spr. t=ts) f. bet
vooruitsteken, de uitstekendheid; het in het
oog vallend gedeelte eener zaak.
Proëpizeuxis, f. gr. Gram. de plaatsing van het werkwoord tusschen zijne beide
onderwerpen (subjecten) of voorwerpen (ohjecten), of ook de plaatsing van bet subject of object tusschen de twee werkwoorden.
pro et contra, z. ond. pro; - pro excusso, Z. ond. excuteeren.
pro exprésse pos)tis, z. ond. e x p r im e e r e n.
profaan, adj. lat. (profdnus, a, urn,
van pro en /'anurn, tempel, dus eig. vóór
of buiten den tempel) ongewijd ; onheilig,
ontheiligend, ontwijdend, goddeloos, roekeloos, het heilige niet eerende, met de godsdienst spottende ; ongeesteljk , werellijk,
niet kerkelijk; gemeen, onedel ; - als subst.
een profaan, een oningewijde, inz. nietvrjinetselaar; profane geschiedenis,
de wereldljke, burgerlijke, algemeene ge-
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schiedenis, in tegenst. met de gewijde kerkeljke of bijbelscbe geschiedenis; p r o f a a n
schrijver, profaan scribént, m. een
wereldlijk schrijver, enz. ; — profanee-

ren
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--

(lat. pro fanure), ontwijden, ontheiligen,

met de godsdienst spotten ; onteeren, geheimen verpraten en algemeen maken. mis
profaniteit, f. onheiligheid,-bruiken;
wereldsgezindheid, goddeloosheid ; — profanatie (spr. t=ts) f. de ontwijding, ontheiliging, bet misbruik, de onteering; —
profanátor, m. een ontwijder, heilig
-schendr.
Proféetus, z. ond. proficië eren.

profereeren, lat. (proférre; fr. profér er) uit- of voortbrengen ; spreken, woorden
voortbrengen; te 'voorschijn brengen.
Profés, m. nw.lat. (pro féssus, van 't
lat. prof1 ri, opentlijk verklaren, bekennen,
belijden ; zich voor iets uitgeven) de belijnis, ordesgelofte van Benen monnik of eene
non; — ex profésso, lat. opzettelijk, met
voorbedacht, uit eigene aandrift; beroeps
ambtswege, b. v. iets ex profess o-halve,
doen of drijven, enz. ; -- proféssie, f.
(lat. professTo, Big. opentlijke verklaring,
bekentenis, belijdenis), 1) z. v. a. profes;
— 2) bet beroep, bedrijf, handwerk, ambacht; zijne professie van iets maken, iets beroep- of handwerkma tig drijven ; ook iets openbaar en zonder vrees of
schaamte uitoefenen, uitvoeren ; — profes
adj. nw.lat., beroep- of hand--sionel,
werkmatig; — professionist, m. een
handwerker, uitoefenaar van een ambacht;
-- proféssor, m. lat., fr. professeur,
een openbaar leeraar op eene hoogescbool,
boogleeraar; professor (publzcus) extraordinarius, buitengewoon boogleeraar; professor (publicus) ordinarius, gewoon hoog leeraar; — professeur, ook in Frankrijk
en België ieder, die cenige kunst of kunst
uitoefent en daarvan zijn beroep-vardighe
of bestaanmiddel maakt (in tegenst. met
den amateur of lief hebber) b. v. een professeur de eirage, een schoenpoetser ; —
professuur, f. of professoraat, n.
nw.lat., het openbaar leeraarsambt, de hoog
-leraspit,bogram;—

professoraal, adj. nw.lat., daartoe beboorende.
proficiëeren, lat. (proárére, van pro
en facére; dus eig. voortmaken) voortgaan,
vooruit of verder komen ; iets uitwerken,
uitrichten, bewerken, nut doen; — pro/iciat ! wel bekome het u ! God zegene u !
— profieïént, m. (lat. pro/Icens) wie
vorderingen maakt, iets uitricht , vooruit
komt ; — proficiéntie (spr. t ts) f.
nw.lat., of proféctus, m. lat., het voor
voortgang ; de wasdom, toene--uitgan,de
ming, toename; het voordeel, nut ; — p1.
proféctus, vooruitgang in kennis, enz.
Profijt, n. (fr. pro /It; spr. profi; van
't lat. proféctus, z. ond. proficiëeren),
de winst, bet voordeel, nut, de opbrengst,

het genot; -- pro fit tout eiair (spr. pro fi
toe klèr'), fr., zuivere winst; — profijter,
m., profijtertje,n. een werktuig onl kleine
eindjes kaars af te branden, zuinigje licht
profiteeren (fr. profter)-sparde,;—
winnen, voordeel of winst doen of trekken, toenemen ; leeren, vorderen ; nuttig of
winstgevend zijn ; — profitábel, adj. (fr.
profitable), voordeelig, winstgevend, nuttig.
Profil, n. fr. (spr. profiél; it. pro/ilo,
sp. perfil, v. 't lat. ftum, draad, oneig. de
omtrek van de gedaante, van 't gelaat) het
zijdebeeld, half- gezicht; Arch. de doorsnede,
de afteekening van een gebouw, zoo als het
zich doorgesneden zou voordoen ; -- en profl (spr. an —), volgens het gezicht van ter
zijde, in doorsnede geteekend ; — profileeren (Pr. profiler, it. pro/hare, sp. per/ilár), de doorsnede van een gebouw en dgl.
aangeven, teekenen, in doorsnede voorstellen.
profitabel, profiteeren , z. ond.
profijt.

profligeeren, lat. (pro/figure, v. fligére, slaan, nederslaan) nederslaan, neder werpen, te gronde richten, overweldigen ;
— proligátie (spr. t=ts) I. (later lat.
profligatio) de nederwerping, overweldiging,
vernietiging.

proflueeren , lat. (pro f uére, v. /lu)re,
vloeijeu ; vgl. f l u i d e) voortvloeijen, ontspringen. zijn' oorsprong nemen uit iets, uit
iets volgen ; — profluvium, n. Med.
eene (tegennatuurlijke) uitstorting van vloei
of vochten, b. v. pro/luvium album,-stofen
witte vloed, slijmvloed; pr. alvi, buikvloed,
doorloop ; pr. cruéntum of sanguinis, bloed
bloedvliet, z. v. a. h m m o r r h a--vloeijng,
g i e; pr. sen))nis, zaadvloed, zaaduitstorting;
pr. urinae, pisvloed, z. v. a. d i a b e t e s.
pro forma, lat., z. forma.
profiageeren, lat. (p;ro-fugire, v. fugere, vlieden, vluchten ; vgl. fuga) ontvlieden, ontvluchten; --- profugus, m.
lat., een vluchteling, voortvluchtige, ver
banneling, balling.
-bane,
profánd, adj. lat. (profe ndus, a, um)
diep, diepzinnig, grondig; — de profundis,.
d. i. uit de diepte, de aanvangswoorden, en
van daar ook de naam, van een' r. kath. boetpsalm ; e pro fund'is, uit de diepte (b. v.
zingen) ; — profundimetrie, I. lat. gr., de dieptemeting; — profunditeit,
I. (lat. pro funditas) de diepte, grondigheid.
pro futuro, z. ond. futurus.
profuus, adj. lat. (pro usus, a, um, v.
proficndére, vergieten , oneig. verkwisten ,
enz.), verkwistend, verspillend, overdadig,
overmatig, kwistig, spilziek, te mild, te
vrijgevig, te ruimschoots ; wijdloopig, omstandig ; — profuzie, f. (lat. pro fus)o)
eig. de vergieting, uitgieting, de verkwisting,
verspilling, overdaad, overvloed.
Progástor, m. gr. (van gastPr, buik)
Med. een hangbuik, dikbuik.
progenereeren, lat. progeneráre, vgl..
ge n e r e ere n) telen, voortbrengen; — pro-
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generatie (spr. t=ts) f. (progenei atió) de
voortteling ; — progenies, f. de afstam
geslacht ; iemands kinderen of-ming,het
nakomelingen ; — progenitor, m. de
stamvader, voorvader ; — progenituur,
f. nw.lat., de nakomelingschap; kinderen,
jongen, teelt, welpen, gebroed.
ProglÓssis, f. gr. (van glossa, tong)
de tongspits, punt der tong.
Progn®sis of prognóze, f. gr. (vgl.
gn o sis) de voorkennis, vooraanwijzing, voor
uitgang eener ziekte;-zegin,.vad
--- prognóst, m. (gr. prognóstes) of prognosticus, een voorafweter, voorzegger,
voorspeller; -- prognostikon of prognosticum, n. een teeken der toekomst,
voorteeken, voorbode, eene vooraanduiding,
voorspelling; een kenteeken ; oQk eene soort
van weêrglas, dat het weder door het troebelworden der vloeistof, waarmede het gevuld is, moet aanwijzen, ook b a r o s k o o p
genoemd; iemands p rog nosticum trekk e n , d. i. hem iets vooraf verkondigen,
voorspellen, inz. zijne lotgevallen ; vgl. n ativiteit en ho rolkoop; — prognosticeeren , vooruit zeggen, voorspellen,
voorzeggen ; — prognostisch, adj. voorbeduidend, voorzeggend, voorspellend.
pro grade disputeeren, z. ond. graad.
Programma, n. gr. (programma, pl.
prográmmata, van prográphein, opentlijk uit
schriftelijke-schrijven)g.optlk
bekendmaking, eene openbare aanplakking;
inz. eene gedrukte aankondiging of uitnoodiging tot eene plechtigheid op hoogescholen, tot een concert, enz., bij een feest de
opgave van de op- elkander-volging der ver
feestelijkheden ; in de staatkunde:-schilend
de openlegging van de ;rondstellingen eener
politieke partij of eens ministeries ; — programmatarius, m. n w.lat. een programmenschrijver , schrijver van gelegenheidsschriften aan hoogescholen.
progrediëeren, lat. (progrédi) voortstappen, voortgaan; — progres, n. (lat. progréssus, m.), pl. progréssen, de voortgang,
voortschrijding, opklimming , wasdom, de
vorderingen, trapswijze voortgang; — progressie, f. (lat. progressie) de vooruitgang,
trapsgewijze opvolging ; Arith. eene reeks,
eene rij van getallen, die naar de zelfde wet
of naar eene gegeven verhouding voortloopen, b. v. eene arithme tische grog r e s s i e, eene rekenkunstige reeks, of zulk
eene, van welke iedere twee op elkander
volgende grootheden het zelfle verschil
hebben, b. v. 1, 3, 5, 7, 9, enz. ; of eene
geometrische progressie, eene meetkunstige reeks, of zulk eene, van welke
iedere twee op elkander volgende grootheden de zelfde verhouding of reden hebben,
b. v. 1, 2, fi, 8, 16, enz.; of eene h a rmonische progressie, eene rij van
grootheden, van welke iedere drie op elkander volgende termen in eene zoodanige
verhouding tot elkander staan, dat het eerste
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tot het derde de zelfde reden heeft, als bet
verschil der twee eersten tot dat der twee
laatsten, b. v. 2 , 3, 4, 6, 12 ; — progressíbel, adj. nw.lat., tot vorderingen
geschikt, voor volmaking vatbaar ; — progressibiliteit, f. nw.lat., de vatbaarheid
tot volmaking; — progressief, adj, nw.lat. (fr. progressif) voortgaand, toenemend,
opklimmend, trapsgewijze, voor en na ; —
progressíst, in., pl. progressisten,
barb.-lat., vooruitgangsvrienden, mannen des
vooruitgangs, naam eener politieke partij in
Spanje sedert 1.842.
Progymnasium, n. gr. (vgl. g y mn a s i u m) eene vooroefeningsschool , eene
voorbereidingsschool tot de gymnaziën ; —
progymnásma, n. eene vooroefening;
pl. progymnasmata, vooroefeningen.
prod of pro, lat., uitroep van verwonde
klacht, o !! ach ! — proh dolor ! o-ringof
smarte ! o wee ! helaas ! prod pudor ! o
schaamte ! o schande!
prohibeeren, lat. (prohibére, van habëre, hebben, houden) afhouden, verhinderen, beletten, verhoeden, stuiten, stremmen,
verbieden, ontzeggen ; — prohih ta, n.
pl. verboden dingen ; — prohibitie (spr.
t=ts) f. lat. (prohibit)'o) de verhindering,
wering, ontzegging, weigering, het verbod,
beletsel, de stremming ; — prohibitie–
of prohibitief–systeem, n. de in- en
uitvoerbeperking, handelsstremming, eene op
het verbod des in- en uitvoers van waren
gegronde staatsinrichting ; — prohibitioníst, m. barb. -lat., de aanhangers van de
handelsbeperking en de belemmerende tollen ; — prohibitief, nw.lat. en prohibitórisch ( lat. prohibitorius, a, urn)
adj. terug- of afhoudend, verbiedend, belettend , verhinderend ; — prohibitorium, n. een verbod van in- of uitvoer
van waren.
pro hospite, z. hospes.
prod pudor, z. ond. proh.
pro insolvénte v e r k 1 a r e n, z. ond. in
5 0 1 V a b e I.
projiceeren, lat. (projicére, van jacére, werpen) eig. voorwerpen ; voortwerpen,
verwerpen, versmaden ; later ook ontwerpen;
— project, n. nw.lat. (fr. projet) een
ontwerp, plan, voorslag, aanslag, het voornemen, oogmerk, de bedoeling; — projecten-maker, m. een plannen- of ontwerpen-maker; -- projectie (spr t=ts)
f. (lat. project) o, het voorwerpen) Mechan.
de worp, het werpen eens ligchaams ; in
de teekenkunst: de schets, het ontwerp, de
teekening, afbeelding van de schijnbare ligging en gedaante van een voorwerp ; inz.
het ontwerp van landkaarten ; dit laatste
viervoudig: 1) centrale projectie is
het ontwerpen eener kaart, waarbij men
het oog in het middelpunt der aarde denkt
en van dat punt de landen rondom zich
heen ziet; 2) orthographische projectie, waarbij men bet oog op een' on-
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eindigen afstand van de aarde denkt en de
landen als op eene vlakke tafel nevens elkander ziet; 5) stereographische proj e c t i e, bij welke men het oog in een
punt van de oppervlakte des bols denkt,
en door de aarde heen het tegenoverstaande
halfrond opneemt, als of het zich afspiegelde
op een vlak, dat de aarde in 2 helften
deelt; 4) isographische projectie,
waarbij men het oog op eenen aardradius
boven de aarde denkt. — Ten opzichte van
het gedeelte der aardoppervlakte, dat men
projecteert, is de projectie of: p o l a i r e
projectie, wanneer men zich tegenover
een' der polen, of ae q u a t o r i a l e projectie, wanneer men zich in den evenaar, of
horizontale projectie, wanneer men
zich in eenig punt naar welgevallen van
de oppervlakte der aarde denkt geplaatst te
zijn en dat punt tot middelpunt van het
ontwerp maakt; — projecteeren (fr.
projeter), ontwerpen, afbeelden, door eene
teekening voorstellen ; plannen, voorslagen,
ontwerpen maken , iets voorhebben , van
plan zijn, bedoelen; -- projectiel, n.
een werptuig, ieder door de eene of andere
kracht voortgeslingerd of weggeworpen lig
werptuigen der artillerie;-cham,inz.de
— projectuur, f. lat. (projectara), of
projecta, n. pl. Arch. het vooruitspringende, uitstekende, b. v. van lijstwerk, van
eene kornis.
Prokatalépsis, f. gr. (vgl. kat a1 e p s i s) eig. eene voorafgegane in- of weg
figuur, waarbij dat gene,-nemig:Lo.
wat iemand te laste kan gelegd worden, als
verontschuldiging wordt bijgebracht.
prokatárktisch, adj. (vgl. k a ta r kt! k on), te voren aanvangend, voorafgaand,
voorbereidend, gelegenheid gevend ; — prokatárxis, f. de voorbereiding, de gelegenheid gevende oorzaak.
Proklitika, n. pl. gr. (v. proklínein,
voorwaarts neigen of buigen ; vgl. p r o k 1 i
woorden, die hun-ner)dtolz
accent op het volgende woord werpen ; -proklítiseh, adj. den toon op het volgende werpend, in tegenst. met e n k 1 i t i s c h.
Prokrustes, m. gr. (van prokroeein,
door slagen uitstrekken, in 't alg. met geweld uitrekken en pijnigen) de uitrekker,
pijniger, de naam van een' fabelachtigen
wreedaard in Attika, die twee bedsteden
had, eene korte en eene lange. Had hij
eenen gast van eene lange gestalte te herbergen, dan leide hij hem in de korte bedstede,
en hieuw zoo veel van hem af, tot hij er
in paste ; was de gast klein, dan werd hij
naar de lange bedstede gevoerd, en daarin
zoolang uitgerekt, totdat bij den adem uitblies; van daar spreekwoordelijk: het bed
van P r o k r u s t e s, d. I. een willekeurige
vorm, in welke men een voorwerp met geweid besluit of inkleedt.
Proktágra, n. gr. (van prdhtós, de
aars) Med. de jichtige aarspijn ; — prokt-
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algie, f. aarspijn, pijn aan den aars; —
prokt–atrezïe, f. verstopping van den
endeldarm ; — proktitis, f. ontsteking
van den aars ; — proktocéle, f. uit
proktón--zakingvdelm;—
eus, m. een aarsgezwel; — proktophantasmíst, m. wie ten gevolge van
lijden in den aars of het' onderlijf verschijningen heeft of spoken ziet (in Gethes Faust);
— proktoptóma, n. de uitzakking van
den endeldarm ; — proktorrhagie, f.
de bloedvloeijing uit den aars; — proktorrheuma, n. rheumatische aarspijn;
--- proktorrheea, f. de ontlasting van
bloed of slijm uit den aars ; — proktostenósis, f. vernaauwing van den endeldarm.
prolabeeren, lat. (prolábi, v. labi,
vallen, glijden ; vgl. 1 a b e n t) uitzakken, te
voorschijn komen — prolápsus, m. nw.
lat. de uitzakking of doorzakking van weeke
ligchaamsdeelen, b. V. prolapsus ani, de uit
endeldarm; pr. oculi, uit -zakingvde
oog; pr. umbilici, uitzak -zakingvhet
pr. uteri, doorzakking-kingvadel;
van de baarmoeder, enz. ; vgl. p r o c i d e n t i e.
Prolabium, n. nw.lat. (v. labium, z.
ald.) de voorlip, de voorste roode strook van
elke lip.
Prolapsus, z. ond. prolabeeren.
Prolátie (spr. t ts) f. lat. (prolatto,
van proferre ; vgl. p r o fe r e e r e n) de voortbrenging, vertelling, vermelding; de uitzet;

ting, verwijding, verschuiving; in den zang:

de toonverlenging, uitrekking, aanhouding
van eenen toon.
Prolegaat, m. nw.lat. (vgl. legaat
ond. 1 e g e e r e n 1 ), pauselijk stadhouder in eene provincie van den Kerkelijken
Staat.
Prolegomena, n. pl. gr. (van prolégein, vooraf zeggen) het voorafgezegde, voor
voorrede, voorherinneringen,-opgelats,d
voorloopige aanmerkingen, inleiding, voorbereiding tot eene wetenschap.
Prolepsis of prolépse, f. gr. (vgl.
1 e p s i s) de voorwegneming, het vooraf-wegnemen; Med. het vroeger intreden, b. v. van
eenen aanval der koorts, de koortsvervroeging, het nalaten ; Log. de vóórkomende
beantwoording van eene mogelijke of waar
tegenwerping, ook an tic i p a t i e;-schijnlke
— proleptisch, adj. vóórkomend, van
voren beantwoordend, voorloopig.
Proletariën, m. pl. lat. (proletarius,
pl. proletarti, van proles, kinderen, kroost,
nakomelingschap) in 't oude Rome: arme
burgers, die den Staat niet met geld, maar
enkel door hunne kinderen van dienst konden zijn ; van daar in 't alg. voor : geheel
onbemiddelde, arme menschen uit lagen stand;
— proletáriseh, adj. tot de geheel onbemiddelde volksklasse behoorende.
pro libtto, z. ond. libitum.
pro licentia, lat., voor het verlof (b. v.
om te prediken) .

PROLIFIEK

PROMT.

--

prolifiek, adj. nw.iat. (prolif cus, a,
ton, van proles, nakomelingschap, en facere,
maken, fr. prolifique) vruchtbaar, tot voort teling geschikt, kinderverwekkend ; vrucht baar makend; — proliferátie (spr. t
ts) f. het verschijnen van eenen knop of
eene bloem op eene ongewone plaats; —
prolifieátie (spr. t ts) f. de bevruchting, teling ; — prolificeerende bloemen of vruchten, zulke, die uit andere bloemen of vruchten aan een' afzonderlijken steel groeijen.
pro ligatura, z. ond. 1 i g e e r e n.
prolix, lat. (prolixus, a, um, en als
adv. prolixe) wijdloopig, omslachtig, lang
te uitvoerig ; — prolixiteit, f.-wijlg,
(prolixitas) de wijdloopigheid, omslachtig
prolixeeren ( lat. prod--heid,nz.;—
are, uittrekken) wijdloopig zijn.
Prolocutor, m. (van prolóqui, uit
redenaar, woordvoerder, spre--sprekn)d
ker ; — prolocutorium , n. nw.lat.
eene openbare spreekplaats, plaats van on.
derhoud.
Prologus of proloog, m. gr. (prólogos,
vgl. logos) de voorrede, inleidingsrede, openingsrede ; inz. eene tot het publiek gerichte toespraak vuór de opvoering van een
tooneelspel ; prológus galeiitus, lat. (gala,
een helm of stormhoed) gehelmde, geharnaste openingsrede (tot verdediging tegen
de aanmerkingen en tegenwerpingen zijner
partij) .
. prolongeeren, nw.lat. (prolongdre, fr.
prolonger) verlengen, vertragen, uitstellen,
uitstel geven, eenen lateren tijd of termijn
-

—

bepalen; een geprolongeerde wissel,
zulk een, waarbij de bepaalde betaaldag met
wederzijdsche bewilliging later Besteld wordt;
— prolongdbel, adj. verschuifbaar, tot
verlenging, vertraging, uitstel geschikt ; —
prolongatie (spr. t--ts), f. de verlenging
van den tijd, de vertraging, het uitstel, de
later gestelde termijn ; Kmt. de bij den verkoop van effecten bedongen terugkoop daarvan ; — prolonge, f. fr. (spr. — lónzj')
het sleeptouw, inz. tot voorttrekken van 't
geschut.
pro lubito, z. ond. libit am.
proludeeren, lat. (prolud)re) voor
proluzie, f. (lat.-speln,vorf;—
prolus)o) het voorspel, de vooroefening; ook
een uitnoodigings- of aankondigingsschrift ;
,

- proluzief of proluzórisch, nw.
lat. vooroefenend.

Promemoria, z. ond. meinoria.
promeneeren, fr. (promener, van mener, leiden ; eig. voortleiden, rondvoeren ; se
promener, gaan wandelen) wandelen, zich
eene beweging geven, zich vertreden ; —
promenade, f. de wandeling, de gang voor
vermaak of voor gezondheid; ook de wandelbaan, wandelweg, wandelplaats; — promeneur, m. een wandelaar.
Promésse, f. fr. (van promettre = lat.
prontittére, beloven) belofte, toezegging; K.rnt.
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eene voorloopige belofte om op een' bepaal

tijd te betalen.

-den

Prométheus, m. gr. (spr. theus als
ééne lettergreep) de voorbedachtzame, voorzorghebbende; Myth. de zoon van den titan
Japétos, uitvinder van vele kunsten, inz.
der beeldende. Hij vormde mensehen uit
leem en water, en stal, om hen te bezielen,
het vuur van den hemel, waarom Jupiter
hem in gramschap aan eene rots van den
Caucasus liet vastklinken, alwaar een gier
hem de telkens weder aangroeijende lever
moest uitpikken ; deze verschrikkelijke straf
stond Prometheus zoo lang door, tot dat
Hercules hem van de rots bevrijdde, en z.;
van daar een verstandig, bekwaam kunstenaar, inz. beeldhouwer, boetseerder.
pro mille, z. mille.
Prominent, adj. lat. (prominens, van
prominére, vooruit steken) uitstekend, voor
prominéntie (spr. t-uitsprnged;—
ts) f. lat. (prominentia), z. v. a. pro ëm i n e n t i e; ook het vooruitstekende, de
--

uitbouw.
pro rninisterio, z. m i n i s t e r i u m.
promiscue, lat. vermengd, gemengd, door.
elkander, zonder onderscheid of orde ; -promiscuïteit, f. nw.lat. gemeenschap
der vrouwen.
promitteeren, lat. (promitt)re) beloven, toezeggen ; — promissair, m. nw.
lat. (promissarius), de betover, hij, die iets
toezegt of belooft ; — promíssie, f.,
lat. (promtssi o) de belofte, toezegging ; -promíssor, m. de belover, toezegger ; —
promíssum, n. het beloofde, toegezegde; — prornissa cadent in debitum, beloften
maken schuld.
Promontorium, n. lat. (van mors,
genic. mantis, de berg) een voorgebergte,
kaap.
pro mortuo, lat., z. ond. mortuus.
promoveeren, lat. (promovPre, eig.
voort - of voorwaarts bewegen ; vgl. in o v e e r e n) bevorderen, verhoogen ; op hoogescholen : iemand promoveeren, hem eene
geleerde of akademische waardigheid meded eel en of opdragen ; ook promoveeren,
zulk eene waardigheid aannemers of zich
doen opdragen, doctor of magister worden;
— promovendus, m. hij, die bevorderd zal worden; vgl. doctorandus; —
promÓtus, m. een bevorderde, die tot eene
waardigheid verheven is ; — promotie
(sp. t—ts) f. (lat. pronzotio) de bevordering,
verheffing, standsverhooging, inz. de bevordering tot eene geleerde of akadernische
waardigheid op hoogescholen ; — promÓtor, m. nw.lat. de bevorderaar, waardig
aanlegger, aanstoker,-heidsutlr;

roervink.

promt, of liever prompt, adj. lat.
(promptus, a, um, en als adverb. prompte,
van promere , uitnemen, uithalen) bereid,
vaardig, toegerust; onverwijld, gezwind, spoedig, haastig, snel, ras, flink, vlug; puntelijk,
73*
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stipt, gereed, baar, b. v. p r o m p t e betaling; iets in proinptu hebben, in gereedheid,
voor de hand hebben, vgl. impromptu:
— promtaménte, it. Muz. stipt of naauwkeurig voor te dragen ; — promptitíide,
f. fr. de gezwindheid, snelheid, vlugheid,
vaardigheid, behendigheid, enz. ; stiptheid in
betalen en dgl. ; — promtuarium, n.
lat. eene spijskamer , bottelarij , etens! ast,
spinde, schapraai ; een handboek, ook hulp
raadgever, eene hulpbron.
-handboek,
promulgeeren, lat . (promulgáre) kond
doen, bekend maken, verkondigen, afkondigen, verspreiden, b. v. eene wet ; — promulg^tie (spr. t ts) f. de openbare bekendmaking, konddoening, verkondiging, verbreiding.
pro mundo, lat., z. ond. m u n d u m.

Promythion of promythium, n.
gr. (vgl. m y t h o s) voorvertelling, inleiding
tot de sage of overlevering, vóórsage.

Pronáos, m. of pronáon, n. gr. (van
naós, tempel) de voorhof eens tempels, ingang.
Pronátie (spr. t ts) f. nw.lat. (pro
natio, van pronure, voorwaarts buigen) Med.
de voorwaartsdraaijing of - buiging (b. v. der
baarmoeder) ; inz. de beweging der armpijp
om den elleboog, zoodat de binnenste bandvlakte naar beneden ligt, het tegengestelde
van supinatie.
proneeren, fr. (próner, eig. eene ver
houden , van le prone,-manigspredkt
predikatie, rede, van 't lat. praeconium ; z.
aid.) overmatig loven, lofprijzen, uitbazuinen, zwetsen ; veel praats, veel woorden
over iets maken ; op eene lastige of vervelende wijs zwetsen of snappen ; — proneur, m. een bovenmatig lofredenaar;
zwetser, enz.
Pronépos, m. lat. (v. nepos, de kleinzoon) de achterkleinzoon, zoon des kleinzoons.
Prónik – getal, het aggregaat van
een quadraat- of vierkantgetal en zijn wortel;
de zoodanige zijn, b. v. 2, 6, 12, 2 0, 30,
enz. omdat ( 1X1 ) –}– 1
2, ( 2X2 ) +

=

12, (4X4)•}2 = 6, (3X3) –I--3
4. = 20, ( 5X5) + 5 = 30 is.
—`

Pronomen, n., pi. pronomina,
lat. (van pro, voor, en nomen, naam, naamwoord) Gram. voornaamwoorden , woorden,
die voorwerpen aanwijzen door onderschei
plaats, die zij in de ruimte-dingvae
innemen , vaak omschreven als woorden,
die de plaats der zelfst. naamwoorden ver
deze nader bepalen en de voorwer--vange,
pen naar zekere redeverhoudingen aanduiden, als daar zijn : pronomina personalia,
persoonlijke voornaamwoorden : i k, gij, hij,
wij, enz. ; pr possessiva, bezittelijke voor
mijn, u w, zijn, enz. ; pr. demonstra--nw.:
tiva, aanwijzende voornw. : d i e, d e z e, d a t,
e nz. ; pr. determinativa, bepalende voornw.:
de gene, de zelfde, zulk, enz.; pr.inde/inita, onbepaalde voornw.: i e m a n d, n i emand, men, iets, niets, enz.; pr. interrogativa, vragende voornw. : w i e? w e l k e?

PROPiE[)EUTIKA.
w a t ? enz. ; pl. ?'elativa, betrekkelijke voor
dat, welke, wat; -- pro--nw.:die,
nominaal, adj. (pronominális, e) op de
wijze van een voornaamwoord, voornaamwoordelij k ; -- pronominalia, n. pi.
vormen, die in eenige talen ter aanduiding
van hoeveelheid en hoedanigheid, van grootte
of getal der voorwerpen dienen ; — pro–
nominatie (spr. t = ts) f. (lat. pronominatio) vermijding van het noemen eens naams
door aanduiding eener omstandigheid, b. v.
held van Quatre-Bras, voor koning Willem
de tweede.
prononceeren, z . p r o n u n c i ë e r e n
Pronopiograaph, m. gr eene c amera obscura, welke de vóór haar liggende voorwerpen vertoont, een panto–
g ra a p h voor 't landschapteekenen.
Pronuba, f . lat. (van nubfre, trouwen)
de beschermster der huwelijken, huwelijksstichtster, een bijnaam van Juno.
pro nunc, lat. voor het tegenwoordige,
voorloopig.
.

.

pronunciëeren of pronunceeren,
lat. (pronuncitre), of fr. prononceeren
(prononcer, spr. pronons—) uitspreken, be-

slissen, uitspraak doen ; — zich prononceeren, zich bepaald, krachtig uitdrukken, duidelijk verklaren, beslissend uiten;
—geprononceerd, adj. sterk uitgedrukt,
scherp afgedrukt, uitkomend (van spieren,
gelaatstrekken) — pronuneiábel , adj
later lat. (pronunciab^lis, e) uitspreekbaar,
uit te spreken ; — pronunciamiénto,
n. sp. openbare verklaring en bekendmaking, inz. de opstandsverklaring eens generaals in de amerikaansche vrijstaten ; —
pronuncidtunt juris, lat. eene rechtsuitspraak, een rechterlijk bescheid; — pronunci^tie (spr. t=ts)
ts) f. (lat. pronunciat)o) de uitspraak, uitspreking; ook openbare
;

bekendmaking.

proódiseh, gr. (van hodós, f. de weg)
voorloopig.

Procemium, n. lat. (van 't gr. prooimion, van oimos, weg, gang) de ingang,
voorrede ; het voorbericht, voorspel ; -proa miëeren, eene voorrede maken.
Proost, m. (hoogel. probst, van 't lat.
propositus of liever praepos)tus, van praeponére, voorzetten, voorop plaatsen; vgl. p r ov o o s t) een opperste, kloosterhoofd, stiftsvoorstander, oppergeestelijke; — proost–
dij, f. het ambt, de woning en het district
van eersen proost.
Propeedeutika, f. gr. (vgl. p ae d e u t i k a) de vooroefening, voorschool, de voorbereidende kundigheden tot eene wetenschap;
het voorbereidend onderwijs, de wetenschap;
het voorbereidend onderwijs, de voorbereidings-wetenschap — proptedeutisch,
adj. vooroefenend, voorbereidend ; het p r opxdeut i sch examen,betonderzoeknaar
de kundigheden, die als voorbereiding tot
dezen of genen tak van geleerdheid beschouwd
worden.
;

-

PROPAGEEREN
propageeren, lat. (propa?e) voortplanten, verbreiden, uitbreiden, vermenig
vuldigen, vermeerderen ; - progagánda
of propagânde, L, zie c o n g r e g a t t e;
ook in 't algemeen ieder genootschap ter uitbreiding van kerkelijke of l)Olitieke leerstel
lingen ; - propagandIsmus, n. nw.
lat. de gronclstellingen en handelwijze eener
propaganda, de verbreidings- of bekeringsijver propagandIsten, in. p1. medeleden of aanhangers eener propaganda;
propagãtie (spr. t=ts) f. lat. (propaqato) de voortplanting ; uitbreiding, verbreiding ; - propagator, m. een voortpianter, verbreider ; -- propagulum, n. Bot.
bet voortplantingsstof der mosplanten, kiemstof, kiemrneel.
propaleeren, lat. (propaldre, van pro$lam, openbaar) openbaar maken, verpraten, onder de mensehen brengen.
pro pane virïii, z. ond. v i ri e I.
Propathïe, f, gr. (vgL pathos)bet
voorgevoel, de eerste gewaarwording eener
ziekte.
pro patra, z. p a t r i a ; - propatriapapier, eene soort van schrjfpapier, met
de woorden 'pro patria als watermark.
Propemtkon of propemptcum,
n. gr. (van propdinpein, heen zenden, begeleiden) een begeleidings-, afscheids- of reisgedicht.
Propénsie, f. lat. (propenso, van propendre, nederhangen, zich neigen) de overhelling, neiging, zucht ; - propendén—
tie (spr. t=ts) t nw.lat. de neiging, genegenheid; - propensiteit, f. nw.lat.
de geneigdheid, zucht.
proper, enz., z. propre.
Property, t. eng. eigendom, bezitting.
PropetIe (spr. t=ts) f. gr. (propetela,
eig. het voorwaartsvqllen, van propipteen)
voorbarigheid, onbezonnenheid ; Med. een gebrek van de spraak, waarbij de woorden als
te gelijk worden uitgestooten.
Prophasis, t. gr. (v. prophainemn, doen
verschijnen) een voorwendsel, voorgeven,
schijngrond, acne uitvlucht; ook eene (inz.
verwijderde) aanleiding, gelegenheid gevende
oorzaak.
Propheet, m. gr. (prophWtes, van pro.
plidnai, vooruit zeggen) of profeet, een
voorzegger, ziener, voorspeller, voorafverkondiger, waarzegger ; een godsdienstieeraar van
het joodsche volk ; - prophetés, profetés, t. de zieneres, voorzegster, waarzegsler ; - prophetie, profetie (spr.
tts), f. (gr. propheteia) de voorspelling,
openbaring ; - prophëtisch, profëtisch, adj. voorspellend ; vol voorgevoel;
- propheteeren, profeteeren (gr.
prophetheüein) , voorspellen, vooraf verkondigen, toekomstige toevallige dingen vooruit
zeggen.
Prophylâktisch, adj. gr. (vgl. p h y
lax, phyl á.k tisch) Med.verhoedend, voorkomend, afwendend ; - prophy1âkt-

;

-

-
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cum, n. een vooel)ehoedmiddel; - prophylaxis, t. de verlioeding, de voorkoming, b. v. eener ziekte door gepaste geneesiniddelen.
Propinätie (spr. t=ts), t. lat. (propinato, het toedrinken, van propindre, toediinken, ook iemand te drinken geven) in
Duitschland bet uitsluitend recht tot bierbrouwen en drankstoken, aan een landgoed
behoorende.
Propinquiteit, r. lat. (propinqutas,
van propinqaus, a, urn, nabij ; verwant) het
nabijzijn, de nabijheid ; de verwantschap.
propitiãbel (spr. t=ts), lat. (propi
tab1is, a, van propitire, bevredigen, verzoenen) verzoenlijk ; -- propititie (spr.
—tsidtsie, lat.propitiato) de verzoening, bevrediging ; -- prOpitiatörisch (spr. ti
tsi), adj. nw.lat. verzoenend.
Proplâsma, n. gr. (vgl. p 1 as ma) een
voorbeeld, model van leem, waarnaar de
kunstenaar iets bewerkt; - prop1astka, i. de kunst om zulke modellen te
maken.
PropcetIden, p1. (lat. Propoetdes, gr.
Pröpoitdes) gr. Myth. meisjes te Aniathus
op 't eiland Cyprus, die de godheid van
Venus loochenden en deswege door die godin
in schaamteloozen minnegloed ontvlamd en
eindelijk in steenen veranderd werden ; van
daar voor: geile, scbaanutelooze vrouwen.
Propölis, f. gr. (van pOlis, stad) eene
voorstad ; een bouwwerk aan den ingang;
maagden hon ig.
Propolium, n. nw.lat. (van 't gr. propölPtn) vooraf koopen) de voorkoop, het
voorkooprecht ; - propolIst, ook propöla, m. de voorkooper, opkooper ; wie
iets uit de eerste hand koopt en dan aan
bijzondere personen weder verkoopt.
Propôma, n. gr. (van pdina, drank,
v. pIneiu, drinken) voordrank, dronk bij het
ontbijt, inz. een drank van wijn, azijn en
honig.
proponeeren , lat. (propön)re, eig.
voorzetten) voorstellen, voorslaan, voordragen, voorleggen, opwerpen, opgeven ; proponent, m. (propönens) de voordrageu, voorsteller; een tot het predikambt onderzocht en bevoegd verklaard, doch niet geplaatst persoon, een protestantsch candidaat,
die bet recht heeft om te predlken, maar
niet om de sacramenten uit te deelen ; propozïtie (spr. t=ts), f. (lat. proposi
to) de voorslag, bet voorstel, aanbod ; de
stelling, hoofdstelling eener rede ; proposit)'o
major, het meerdere voorstel, de bovenof hoofdstelling pr. minor, het mindere
voorstel, het ondervoorstel (in eene sluitrede); propostum of fr. propos (spr. propO)
propoost, n. de rede, woordvoering, uitdrukking, de voorslag, het voorstel ; het aanbod ; het voornemen, oogmerk, besluit ; act propostum, lat. tot de zaak zelve ; a propos, fr. juist van pas, juist ter snede,
ter rechter tijd, als geroepen, tot de zaak
-

-
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behoorend, ook dikwijls voor: eer ik het
vergeet, of wat ik zeggen wilde; mal a
propos, ten ontijde, ongepast, ongelegen ; —
propozant, m. (fr. proposant, spr. propozdn; V. proposer, voorslaan, tot iets voor
een ambt) bij de fransche-dragen,iz.to
gereformeerden, z. v. a. proponent ; —
propósta, f. it. d.e voorslag, het voornemen ; Kmt.. een voorstel, aanbod ; Muz. het
eerste koor in beurtgezangen.
Proportie (spr. t ts), f. lat. (proportio, V. pro en porto; vgl. portie) de evenredigheid, gelijkmatigheid, overeenstemming,
Math. de gelijkheid van twee verhoudingen
of redens, redengelijkheid; de arithmétisehe proportie, de rekenkunstige evenredigheid, waarbij het verschil der twee
eerste termen gelijk. is aan het verschil der
twee laatste, b. V. 2 8 : 2 4 •. 4 0 : 3 6 ; de
geometrische proportie, de meetkunstige evenredigheid, waarbij de beide
eerste termen tot elkander de zelfde verhouding of reden hebben als de beide laatste, b. v. 4 : 12 •7 : 9,1 ; de harmonische proportie, of de evenredigheid
van drie getallen, waarvan het eerste tot
het derde staat gelijk bet verschil der beide
eerste tot het verschil der beide laatste, b. v.
6, 4 en 3 (want 6: 3 6-4 : 4-3),
proport2o continua, eene gedurige evenredigbeid, in welke het derde lid gelijk aan het
6 : 9 ; — a protweede is, b. V. 4 : 6
portion, fr. (spr. —sjón) naar evenredigheid,
naar verhouding; -- proportionaal,
adj. lat. (proportionális, e) of proportioneel, fr. (proportionnel) in verhouding, in
evenredigheid staande-, gelijkmatig, evenredig ; — proportioneele grootheden,
grootheden, die eenerlei verhouding tot elkander hebben ; — proportionaal–passer, verhoudingspasser; — proportioneeren, nw.lat. (fr. proportionner) in ver
stellen, evenredig maken, afmeten,-houding
naar zekere verhouding of zekeren maatstaf
inrichten; — geproportioneerd, adj.
naar verhouding, gelijk- of evenmatig; wel
geordend ingericht of ingedeeld, wel afgemeten, wel geordend, wel gegroeid, enz.
Propos, proposta, z. ond. prop oneeren.
Propotísma, n. en propotísmus,
m. gr. (van pro-potidzein, eenen drank over
reiken) Med. een geneesdrank en zijne toediening.
Propozant, propozitie, z. and. p r oponeeren.
pro praeséntí, z. ond. p r ae s e n s.
Propreetor, m. lat. (vgl. p r ae to r)
een oud-rom. landvoogd of opperrechter in
een wingewest.
propre, adj. fr. ( lat. propr)us) eigen;
doorgaans voor zindelijk, rein, lief en net,
p r o p e r; — propre- of properhandel, Kmt. eigen handel ; — propreté,
f. zindelijkheid, reinheid, sierlijkheid, netleid. properheid.
—

—

=

propria, enz., propriëtair, propriëteit, enz., z. ond. propriu.c.
pro primo, lat., z. ond. primu s .
proprius, a, um, lat. eigen, eigenaardig,

bijzonder; eigentlijk, in den eigentlijken zin
genomen ; — proprium, n. het eigene, eigendom ; ex propriis, uit eigen vermogen, uit
eigene inzichten ; -- propria laus sordef,
sprw.: eigen lof stinkt ; — propria auctoritdte, uit eigene macht, eigenmachtig, op
eigen gezach ; propria causa, eigene zaak of
aangelegenheid ; --- pr. mane, z. ond. manus; — proprio Marte (d. i. eig. met eigen'
M a r s, z. aid. als zinnebeeld der kracht) uit
eigene kracht, zonder vreemde hulp ; proprio
motu, uit eigene aandrift ; propriis verbis,
met eigene woorden ; — propriëteit, f.
lat. (propriétas) het eigendom, het eigen
eigenaardigheid; — plena-domsrecht;
proprie`tas, Jur. volle eigendom ; -- propriëtarius, later lat., of propriëtair
(fr proprietaire), m. de eigenaar.
pro prodigo, enz., z. ond. p r o d i g e e r e n.
Proptóma, n. en proptósis, f. gr.
Med., z. V. a. lat. providentie.
propugneeren, lat. (propugniire) voorvechten ; voor iets vechten, het verdedigen,
beschermen ; — propugnaeulum, n.
een schutsweer, een voormuur; -- propugnátie (spr. t=ts), f. (propugnatto) de
voorvechting, bescherming; — propugnátor, m. de voorvechter, verdediger.
Propulsie, f. nw.lat. (van propellere,
voortdrijven) het voortdrijven, voortstooten;
— propulseeren, lat. (proppulsáre) terug drijven, afhouden, afweren, afwenden;
uitstooten ; — propulsátie (spr. t=ts), f.
(lat, propulsatio) de terugdrij ving, afhouding,
uitstooting, het afweren.
Propyleeën, pl. gr. (prop'laia, van
propylaios, a, on, voor de deur, pylé, aan
voorboy, voorplaats, het hoofdpor--wezig)d
taal, de prachtingang van een groot gebouw,
inz. de rijk versierde ingang van den burg
in 't oude Athenen.
Proqueestor, m. lat. bij de oude Romeinen een quaestor (z. aid.) of staatsontvanger in een wingewest.
pro quota, z. quota.
pro rata, z. rat a ; — proratizeering,
barb.lat. Jur. afdeeling in aandeelen ; —
pro rato et grato, z. ratus.
pro recognitis et liquidis, z. r e c o g n o-

sceeren.

Proréctor, m. nw.lat. (vgl. rector)
een plaatsvervangend hoofd aan eene hoogeof latijnsche school ; in Duitschiand : de jaarlijks gekozene en door den vorst bevestigde
hoogleeraar, die als hoofd in den akademimisch'en senaat de plaats van den vorst (den
rector der universiteit) vervangt ; -- pro–
rectoraat, n. het ambt en de waardig
eens prorectors.
-haid
pro redimenda vexa, lat., z. ond. red im e e r e n ; — pro re nota, z. ond. res.
prorogeeren, lat. (prorogáre) verschui-
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ven, uitstellen, verlengen, verdagen, vertragen, b. V. eenen wissel, vgl. p r o l o n g e e r e n ; — prorogátie (spr. t—ts), f. het
uitstel, de verschuiving, verdaging, verlenging, b. V. van eenen termijn (pprorogatio
termini); -- prorogatief, adj. (lat. prorogativus, a, um, uitstel lijdend of betref
verschuivend, verlengend, verdagend. -fend)
pro rostris, z. and. rostra.
prorumpere, lat. (proruinpére, vgl.
r u m p e e e r e n) uitbersten, uitbreken ; prorüpta audacia, eene roekelooze stoutheid ; —
prori iptie (spr. t.= ts), f. lat. (proruptïo) het uitbreken, de uitbraak.
pros –, gr. voorz., beteekent: aan, tot,
tegen, heen ; daarbij, daarenboven ; bij, naast,
nevens.
Pros, halve maansgewijze barken der
Maleijers.
Prosa, z. proza.
pro saldo, z. saldo.
Prosapodósis, f. gr. (v. pros- apodidónai, nog daarenboven terug geven) Rbet.
de bijvoeging van het bewijs bij elke der
opgenoemde stellingen.
Prosárma, n. gr. (prósarma, van prosairein, tot zich nemen) het genotene, de
spijs; artsenij.
Proscenium, n. lat. (van 't gr. proskénion; vgl scene) het voortooneel, het
voorste gedeelte van het schouwtooneel.
Proschematísmus, m. gr. (v. schématidzein, vormen, eene gedaante geven) Gram.
verlenging van een woord door het aanhangen van eene lettergreep.
proseindeeren, lat. (proscindére) aan
stukken snijden, doorsnijden, vaneen scheuren.

proscribeeren, lat. (pro-scribére, eig.
opentlijk uitschrijven, schriftelijk bekend maken) in den ban doen, voor vogelvrij verklaren, verbannen, buiten een gezelschap
sluiten, iemand als gebannen of ook als
voortvluchtig misdadiger op de uitspraak
eens wereldlijken rechters opentlijk bekend
maken, vervolgen, van de veiligheid des
levens en der goederen berooven; — een
geproscribeerde, of fr. proscrit (spr.
proskrí), een in den ban gedane, gebannene,
vogelvrijverklaarde ; -- proserïptie (spr.
t ts), f. (lat. proscriptio) de ban, verbanning, vogelvrijverklaring; verwerping, afschaffing; -- proscriptief, adj. nw.lat. verbannend, verwerpend.
Prose, z. proza.
Prosécco of Proseceer Rijnval
(hoogd. —Rein fall), m. een zoetachtige, don
kerroode wijn, van het dorp P r o s e c a in
de omstreken van Görz in Iilyrië.
Prosector, m. lat. (van pro -seci re,
voorsnijden, aan stukken snijden ; vgl. s ec e e r e n) de operasnijder, opperontleder van
menschelijke ligchamen onder opzicht van
eenen leermeester der anatomie, de tweede
leeraar der ontleedkunde op hoogescholen.
pro secundo, lat., z. ond. secundus.
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Prosecutie, prosecutor, z. ond.
prosequeeren.

proselénisch, adj. gr. (van seléné, de
maan) ouder dan de maan.
Proseliet, m. gr. (pros-ëlytos, er bij
gekomen, v. pros- érchestai, er bij komen) een
bijkomeling, nieuwbekeerde, overlooper in
't geloof; wie van de eene partij, inz. godsdienstpartij, welke eene vroegere aanspraak op
hem had, tot eene andere overgaat, in welke
hij niet dan na het losmaken van de vorige
banden wordt opgenomen ; -- proselietenmaker, een bekeringszuchtige, geloofswerver ; -- proselitismus, n. of proselietenmakerij, f. bekeringszucht, geloofswerverij, het streven van hen, die anderen door oneerlijke en slechte middelen
tot hunne godsdienstpartij zoeken over te
halen ; — proselietisch, adj. aan nieuw
bekeerden eigen ; bekeringszuchtig ; -- prOselitizeeren, tot eenen proseliet maken.
Proseminátie (spr. t=ts), f. nw.lat.
(van 't lat. prosemindre, uitzaaijen ; vgl. semen) de uitzaaijing, bezaaijing, voortplanting
door zaden.
prosequeeren, lat. (proséqui) volgen,
begeleiden ; voortzetten, voortvaren ; vervolgen ; ook gerechtelijk betrekken, aanklagen,
achtervolgen ; -- prosecutie (spr. t=ts),
f. de voortzetting, vervolging, volvoering,
doorzetting; ook gerechtelijke aanklacht, vervolging; -- prosecutio arrésti, voortzetting
van het arrest- proces ; -- prosecutor,
m. later lat., een begeleider ; vervolger, aanklager.
Proserpina, f. lat., of Persephone,
f. gr. Myth. de docoter van Ceres en Jupiter , Pluto's gemalin en koningin der onderwereld: vgl. Pluto.
Proseueha, f. gr. (pros-eucli , d. i. eig.
gebed, bede, v. euchestai, bidden, smeeken)
een joodsch bedehuis aan wegen, bronnen,
en z.; ook z. v. a. synagoge.
prosit ! lat. (van prosuin, prodL'sse, nuttig,
voordeelig zijn) eig. het doe u nut of voordeel ! wel bekome het u ! God zegene u!
uwe gezondheid!
Proskynésis of proskynéze, f. gr.
(van pros-kynrin, aanbidden, aanroepen) de
aanbidding, de voetval, de slaafsche verootmoediging voor de gebieders in het Oosten,
z. v. a. prosternatie.
Prosodie, f. (gr. prosódia, d. i. eig.
toezang, van pros, toe, bij, en odé, gezang;
van daar oorspr. de syllabentoon, z. v. a.
a c c e n t, dan het toonteeken, zoowel als andere teekens, die de uitspraak bepalen, inz.
de teekens van de lengte en kortheid), de
lettergreepmaat, syllaben-maat, de regelma
uitspraak der woorden, overeenkomstig-tige
het accent en quanti teit; de leer der
lettergreepmeting, tijd- of toonmeting, een
gedeelte der metriek of verskunst; —prosodika, f. de leer der lettergreepmaat en
toonzetting; — prosodisch, adj. daar
-toebhrnd,sylamteong-
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ving betreffende — prosodomanïe, f. de
r>jmelaarswoede, poëtenkoorts.
Prosonomazie, f. gr. (prosonomasia,
benoeming) Rhet. gelijkheid in de woorden,
overeenkomst in de woorden van verschil
talen (die op gelijken oorsprong kan-lend
wijzen), ook p a r o n o m a z i e.
Prosopalgie, f. gr. (van prósópon, gezicht, persoon) Med. de aangezichtspijn ; —
prosopálgisch, adj. de gezichtspijn betreffende of daaraan lijdende ; — prosopographIe, f. persoonsbeschrijving, karakterschildering; — prosopokareinoMa, Med. de aangezichtskanker; — prosopolepsie, het aanzien des persoons, de
partijdigheid, het in aanmerking-nemen des
persoons; — prosopologi.e, f. de leer
van het aangezicht; vgl. p h y s i o g n o m i e k;
-- prosopománt, m. een waarzegger
uit liet gelaat, gezichtskijker; — prosopomantie (spr. t ts), f. de gelaatswaar
prosopopeeie, f. Log. de-zegr;—
persoonsverdichting, de voorstelling van het
onpersoonlijke en levenlooze als persoon, z.
V. a. personificatie; bezieling; —prosolooskopie, f. de gezichtsbeschouwing,
hei gelaatsonderzoek, inz. de leer van het
ziekelijk uitzicht, z. v. a pathologische
physiognomika.
Prospect, z. ond. p r o s p i c i ë e r e n.
Prosper, lat. (prosper, prospera, prospérusn, gelukkig) mansn.: de gelukkige ; -prospereeren, lat. (prosperáre) gelukkig
maken ; gewoonlijk : gedijen, gelukken ; ge
zijn, goed voortkomen, bloeijen, zijn-lukig
fortuin maken, goede zaken doen, in bloei jende of gelukkige omstandigheden, komen;
— prosperiteit, f. (lat. prosperitas, het
gedijen, de welstand, bloei, welvaart, fortuin,
het geluk, de voorspoed.
Prospheroména, n. pi. gr. (van
prosphérein, bijdragen, brengen) eig. bijgebrachte dingen ; Med. van buiten inwerkende
geneesmiddelen, ook voedsel, spijs en drank,
al wat men nuttigt.
Prosph rsis, f. gr. (van pros-phyein,
aanwassen) Med. de aaneengroeijing, samen
deden, het vergroeijen.
-wasingder
prospiciëeren, lat. (pro-spicére) voor uit zien, heenzien, voorwaartskijken ; voor
vooruit zorgen, voorzorgen gebruiken,-zien,
voorzichtigheidsmaatregelen nemen; — prospicient (lat. prospic)ens) vooruit zorgend, voorzichtig — prospieiéntie (spr.
t ts) f. (prospicientia) de voorzorg, voor
prospectus, m., veelal n.,-zichtged;
prospéet, n. de aanblik, het aanzien,
uitzicht, vergezicht; de teekening, schets,
omtrek, voorstelling van een gebouw zoo
als het zich uitwendig voordoet; prospécte,
adj., voorzichtig, bedachtzaam ; — prospéetus, ook eene voorloopige aankondiging, openbare bekendmaking; het programma van een werk, inz. boekwerk, dat
gew. bij inteekening wordt uitgegeven, en
waarin men een denkbeeld geeft van het on;

--

;

-
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derwerp, dat bet behandelt, van het, formaat,
de letter, het getal deden, den prijs, enz.
próssimo (mese) it. (.— lat. proxiijius, z.
aid.) Kmt. der volgende , eerstvolgende
(maand) ; prossimo passáto, van de jongst
maand; prossimo venturo, voor-verlopn
de eerstvolgende maand.
Prostapheerésis, f. gr., het onder
middelbare be--scheidvanwr
weging eener planeet.
Prostasis of prostazie, f. gr. (van
prostënai, vooraan staan) het vooraanstaan,
de voorrang — prostaat (gr. prostátês,
of lat prostata, m. een voorstander, aan
hoofd ; in het oude-voerd,pglats
Athenen : de beschermer, zaakvoerder, advocaat van ieder, die geen burger was; Med.
het vooruitstekende ; -- f., '(stil. glandcla)
de voorstanderklier aan het bovendeel der
pisbuis; — prostatalgie, f. Med. de
pijn aan de voorstanderklier; — prostathelkósis, f. de • verzwering dier klier;
— prostátiseh, adj. vooruitstekend,
vooraanstaand; — prostatitis, f. Med.
de ontsteking van de voorstanderklier; —
prostatóncus, n. gezwel dier klier.
prosterneeren, lat. (pro-sternére) uil strekken, nederwerpen ; -- zich prosterneeren, zich nederwerpen, eenen voetval
doen, nederknielen ; — prosternãtie
(spr. tie tsie) f. barb.lat. en fr., lat liever
prostrátie, f. (prostrate o) de n ederwe rping, kniebuiging, de voetval ; prostratio
vi-ráurn, Med. het verval der krachten.
Prosternidium, n. gr. (van stérnon,
de borst) Med. eene borstpleister.
Prostéthis, f. gr. (van stéthos, n. de
borst) Med. het vleezige deel vóór op de
borst bij sterke mannen; ook het vleezige
aan handen en voeten, de zoogen. muis aan
de hand en de bal onder den grootes teen.
Prosthésis of prothésis, f. gr. (van
pros-thëinai) er bij voegen ,. pro -th 7inai,
voorzetten) Gram. de voorzetting, de toevoeging eener letter of lettergreep aan het
begin van een woord ; — prosthesis,
Med. de kunstmatige aanzetting van een lid,
b. v. van een bouten been, een' neus, eene
lip, enz.; -- prosthéta, n. pl. Med.
uitwendig aangebrachte middelen, omslagen,
enz., inz. eene zetpil voor de baarmoeder.
Prostibula, prostibilis, f. of prostibulum, n. lat. (van pro-stare, opentlijk te koop staan) een straatmenscb, eene
boer, een veil, openbaar vrouwspersoon.
prostitueeren, lat. (pro-stituére, d. i.
eig. voorop stellen ; vgl. s t a t u e e r e n)
opentlijk prijs geven, schenden, onteeren,
schandvlekken , te schande maken ; gemeen,
verachtelijk of belagchelijk maken ; aan de
ontucht prijs geven, tot ontucht aanzetten
of verleiden; eene geprostitueerde,
eene aan ontucht prijs gegeven vrouw, een
veil vrouwspersoon, eene boer; — prostitutie (spr. tie=tsie) f. (prostitutto) de
schending, onteering, schandviekking; het
;
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ontuchtig leven, zedenbederf, de staat der
zedelijke verdorvenheid.

Prostratie, z. ond. prosterneeren.
pro studio et labóre, lat., z. ond. s t udium.

Prostylon, n. gr. (van stglos, zuil)
eene zuilendeur of - poort, een zuileningang ;
— prostyliseh, adj. met een' zuileningang.

pro substrata matera, z. ond. s u b s t r atum.

Prosyllogísmus, m. gr (vgl. sy-11 o g i s m u s) Log. eene voor - sluitrede, eene
inleidende sluitrede, zulk eene, die tot bewijs eener stelling in eene andere sluitrede
gemaakt wordt.

Protagonist, m. gr. (part-agonist? s,
van pretos, de eerste, en agonist?s, kamp
eerste kampvechter; eerste over--vechtr)d
'winnaar, eerste zegebehaler; ook de tooneelspeler, die de hoofdrol speelde op het
oud grieksche tooneel.
Protasis, f. gr. (van pro-teinein, eig.
voor iets uitbreiden; voorhouden, voorleggen, opgeven) eerre voorgelegde vraag; Log.
bet voorzindeel ; ook de inleiding of het
eerste gedeelte van een tooneelspel.
Protéa, f. nw.lat., de zilverboom, een
gewas van verscheidene schoone soorten
(naar P r o t e u s, z. ald., benoemd, omdat
sommige soorten fluweelachtige, van kleur
verwisselende
bladeren hebben) ; — pro—
,..
teaeeen, pi. zilverboomsoorten.
protegeeren, lat. (protegére ; d. i. eig.

van voren bedekken ; gew., naar het fr.

protéger, uitgespr. protezjéren) beschermen,
beschutten, beveiligen, begunstigen, onder
zijne hoede of bescherming nemen — protege, m. fr. (spr. protezjè) een gunste
beschermeling, begunstigde ; — pro--ling,
tectie (spr. tie tsie) f. lat. (protectio) de
bescherming, beschutting, ondersteuning, hoede, verdediging, begunstiging, het bescherm
;

jus protectiOnis, het bescher--herscap;
mingsrecht; — protector, ni. een beschermer, beschutter, begunstiger, bescherm
patroon ; rijksbeschermer (de titel van-ber,
C r o m w e 1 i) ;— kardinaal—protector, de kardinaal, die te Rcme belast is
met de kerkelijke zaken eener natie of met
de belangen van zekere geestelijke orden;
— protectoraat, n. nw.lat. het ambt,
de plaats en waardigheid van eenen p r otector; -- protectorium, n. of proteetuur, f. be beschermheersambt, de beschermbrief, schutbrief; de bescherming.
Proteine, f. nw.lat. (proteinum, van 't
gr. protos, de eerste ? !) Chem. de grondslag
of bazis (het radikaal) van de plantaardige
en dierlijke eiwit -, kaas -, vezel- en pisstof.
pro tempore, z. ond. t e m p u s.
Proténsie, f. lat. (protensio, van protendére, voor -, uitstrekken) ale uitstrekking,
uitrekking ; ook z. v. a. protasis ; —
protensief, adj. of als adv. protensive,
nw.lat., volgens den duur, duurzaam.
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protesteeren, lat. (protestdri, eig. betuigen, opentlijk, plechtig verklaren ; vgl.
t e s t e e r e n) zich tegen iets verklaren of ver
tegen iets opkomen, eene kwetsing,-zetn,
schending of benadeeling van zijn recht tegen
spreken, zich daartegen in rechten of vormelijk verzetten ; e e rs e n wisse 1 protesteeren, hem wegens niet - betaling wettig afwijzen, het protest daarvan doen
opmaken; een geprotesteerde wissel,
een afgewezen, met protest teruggezonden
wissel ; — protést, n. nw.lat., de tegen
rechtsvoorbehoud ; de afwijzing-sprak,bet
of verwerping, de wettelijke acte, waardoor
men aan hem, die eenen wissel of ander
handelspapier weigert te accepteeren of te
betalen, verklaart, (lat bij en zijn correspondent verantwoordelijk zullen zijn voor
alle daaruit voortvioeijende schaden ; senza
protésto, it. Kmt. zonder protest ; sopra
protesto, boven 't protest, d. i. ter eere
(eenen wissel aannemen) ; — Protestánt, m. (van het lat. deelwoord protéstans) tegenspreker, tirijgeloovige, oorspr.
alleen de benaming der L u th e r sc hen,
sedert zij op den rijksdag te Spiers in 1529
tegen de besluiten der Katholieken een
protest indienden, sedert den westphaalschen vrede ook aan de Gereformeer
d en gegeven ; — protestantísmus, n.
de leer en het geloof der Protestanten, bet
door L u t h e r s reformatie verworven recht
der evangelische Christenen, om zich met
betrekking tot hun geloof enkel aan de oor
te houden, en zoo-kondeschritm
min in de uitlegging daarvan, als in de
gevolgen dezer verklaring, van Benig gezach
hoegenaamd af te hangen ; in tegenst. met het
k a t h o l i c i s m u s; — protestántsch,
adj. overeenkomstig met dit geloof of recht,
daartoe behoorende, vrij geloov ig ; — protestátie (spr. tie=tsie) f. lat. (protestatTo)
de betuiging, opentlijke of plechtige verzekering; het voorbehoud, de vrijwaring van
zijne rechten door eene vormelijke tegenspraak, door een wettelijk verzet; afwijzing,
wettelijke verwerping van eenen wissel;
cum protestatióne, met tegenspraak, met
verzet — protestatorium, n. nw.lat.,
een afwijzings- of verwerpingsgeschrift, de
schriftelijke verklaring, dat men de handhaving van zijne rechten inroept, een schutbrief.
Proteus (tweelettergrepig), m. gr. Myth.
een zeegod, die de gave der voorspelling en
bet vermogen bezat, zich in allerlei gedaanten te veranderen ; oneig. een onbestendig,
veranderlijk mensch, gedaante -verwisselaar;
in de alcbemie het kwik, omdat het de
verschillendste gedaante aanneemt.
Protevangelium, n. gr. (van prótos,
prdté, proton, de of bet eerste. en eva ng e l i u m, z. ald.) het eerste evangelie, de
eerste voorspelling van den Messias, die men
in Genesis III, vs. 15 meende te vinden.
-

;

Prothesis, z. prosthesis.

PROTHYMIE

PROTRAHEEREN.

Prothymie, f. gr. (prothymia) geneigdheid, bereidwilligheid; gunst, genegenheid.
Prothyrum, n. gr. (próthyron, v. thyra,
de deur) de plaats voor de deur, de voorhof.
Protimë sis , f. gr. (van pro- t-inii n,
boven anderen eeren, voortrekken) de voorrang; de voorkoop (z. jus protimiseos of

-- protonotarius, ni. opperschrijver,
oppergeheimschrijver, stadsschrijver ook de
eerste geestelijke naast den patriarch in
Constantinopel ; aan 't roomsche hof: 12 tot
een ambtgenootschap verbondene voorname
geestelijken ter besturing van alle zaken, die
het pausdom en de Kerk betreffen ; —
protonotariaat, n. ambt en waardigbeid van een' protonotarius -- protonpseudos, m. gr., eig. eerste leugen ; eene
valsche p r ae m i s s e in eene sluitrede, valsche vooropgaande stelling in een bewijs; —
protopápas, m. de eerste priester, kardinaal der grieksche kerk ; --- protopathie, f. de voorliefde voor iets ; ook het eerste
lijden, de eerste ziekte, die niet door eene
andere vooraf gegaan of veroorzaakt is ; —
protopáthisch, adj. eerst lijdend, eerst
ziekwordend ; --- protoplasma, n. het
oorspronkelijke beeld of voorbeeld; -- protoplásten, m p1. de eerstgevormde (menschen), eerste menschen ; -- protoplástiseh, adj. eerstgevormd, in den oorspronkelijken vorm ; wat de eerste menschen betreft ; -- protopópe, m. gr. -russ. (vgl.
p o p e) een russisch opperpriester ; — protopraxie, f. Jur. het recht om bij een
concours het eerst door den schuldenaar
betaald te worden ; — protopresbyter,
m. gr., z. V. a. a r c h-i p r e s b y t e r bij de
domkerken van eenige stiften, nu gewoonlijk
dek e n ; — protoprovinciális, m. gr.
lat., opperlandverzorger ; — protoscholarch, m. gr., een opperschoolopziener, inspecteur van het onderwijs; --- protosebast, ni. de eerste minister van het hof
te Constantinopel; — protoseereta-.
raus, m. gr.-lat., de opper- of eerste geheimschrij ver ; -- protospatharius, m.
het hoofd van de s p a t h.a r i n of zwaarddragers (van spathé, een breed zwaard) der
gr. keizers; — protostazie, f. gr. de
opperste plaats, eerste rang; — protosyncéllus, m. de vicaris van eenen patriarch, van eenen bisschop in de gr. kerk;.
— protosyndicus, m. gr., opperadvocaat of opperrechter; -- prototypus, m.
of prototype, f. bet eerste voorbeeld,
oorspronkelijk model ; • de eerste afdruk of
vorm van ets- of snijwerk ; -=- protoxyde, z. ond. o x y d e ; .- protozeugma,
n. Log. eene soort van zeugma (z. aid.),
waarbij het woord, dat in den loop der uitdrukking verzwegen wordt, aan het hoofd
staat uitgedrukt, b. V. v i c i t p u d o r e m
libido, timorem audacia (stil. vicit),
de schaamte overwint of bedwingt de wellustigheid, de vrees (overwint of bedwingt)
de stoutheid ; — protozoon, n. een dier
op den laagsten trap der organische ontwikkeling, het onvolkomenst bewerktuigd
dier, aanvangsdier; ook het eidiertje.
protraheeren, lat. (protra)iére) voor
trekken ; op de lange baan schuiven,.-warts
vertragen, verschuiven, uitstellen, verlengen;.
-- protráetie (spr. tie=tsie) f. de voor-
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protimeseos).

Protocol, z. protokol.
. Protogála, n. gr. (van prölos, de of
het eerste, en gála, melk) Med. de eerste
(moeder-) melk; het eerste zog, de biest;
-- protogeea, f. de eerste gedaante der
aarde (naar Leibnitz), de oorspronkelijke
aarde ; — protogénisch, adj. het eerst
geteeld, voortgebracht, gevormd; — protographie, f. de eerste teekening, planteekening ; het eerste geschrift, voorschrift;
— protoklepht, m. nw.gr. (vgl. k 1 e p ht e n) een rooverhoofdman, aanvoerder eerier
nieuwgríeksche rooverbende.
Protokol, n. mid.lat. protocóll<urn, later
gr. prótókollon, van 't gr. prótos, de of het
eerste, en kollán, lijmen, vastkleven, dus
eig. het eerst of van voren aangevoegde,
het eerste blad, dat eene chronologische
opgave bevatte en aan de notariëele oor
niet ontbreken mocht) in 't algemeen-konde
eene schriftelijk opgeteekende handeling,
verklaring of uitspraak van ondervraagde
personen, enz. in burgerlijke aangelegenheden ; een bericht van het voorgevallene,
verhandelde, het handelingsblad ; Jur. bet
boek, dat al de notariëele acten bevat; het
formulierboek ter opmaking van de openbare acten, de rechterlijke berichten, enz.;
het register der beraadslagingen en handelingen van eenen rijksdag, een congres, eene
conferentie, enz.; dikwijls die beraadslagingen en handelingen zelven ; ook het verhoorschrift ; — ad protocóllum of ten protocol brengen of protocolleeren,
gerechtelijk opteekenen of nederschrijven,
een zakelijk bericht schrijven ; openbare han
terstond opschrijven of schetsen -deling ;
een verhoorschrift maken; — protocollerisch, adj. volgens het protocol, daarmede overeenkomstig; — protocollíst
of protocolhouder, m. de verhoorschrijver, gerechtsboekhouder.
Protokísten, m. pl. gr., volgelingen
van O r i g d n e s, die geloofden, dat de ziel
vóór het ligchaam was geschapen.
1'rotoloog, m. gr. (próto-lógos, eerst
sprekend) de eerstspreker, eerste tooneelspeler; — protomartyr, proto-martelaar, m. de eerste martelaar (z. aid.) of
bloedgetuige des christendoms, S t e p h a n u s.
Protome, f. gr. (protomé, van protémnein, voorsnijden, van voren afsnijden) de
voorsnede ; ook een borstbeeld, eene b u s t e;
— protómus, m. de voorsnijder, z. v. a.
prosector.
Protomedicus, m. gr.-lat. (van 't gr.
prótos, enz., de eerste, en 't lat. medicus,
z. aid.) een opperarts, eerste geneesheer;

;

;
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uittrekking ; vertraging, verlenging, het ver
uitstel; -- protractor, m. nw.lat.,-wijl,
de voorhaler, een werktuig tot zuivering
van wonden ; de hoekopnemer, graadboog.
protréptisch, adj. gr. (protreptikos,
, ón, van pro-trépein, voorwaarts wenden,
aandrijven, enz.) opwekkend, aanmanend, vermanend, aanprikkelend.
pro tribuni li, z. ond. tribunaal.
protubereeren, lat. (pro-tuberitre,
van tuber, bult, buil, gezwel) op- of uitzwellen; — protaberántie 1spr. tie
tsie) f. nw.lat. Med. eene ringvormige ver
een gezwel, een uitwas, bult ; pro--hogin,
tuberantia oculórum, kalfsoogen, ossenoogen.
Protutëla, f. lat. (vgl. t u t e l a) de
plaatsvervangende voogdij ; -- protütor,
m. nw.lat. een bijvoogd, toeziende voogd.
protypográphisch, adj. gr. (vgl.
t y p o g r a p h i e) vóór de uitvinding der
boekdrukkunst gemaakt.
protypus, m. of protypon, n.
gr. (vgl. t y p u s) voorbeeld, model, monster; -- protypisch, adj. als voorbeeld
of model dienende of bestemd ; oorspronkelijk.
Provasállus, m. mid.lat. (vgl. va s a l)
plaatsvervangend leenman, ter verrichting
van de leendiensten.
Provatura, f. pl., provature (spr.
u oe), it. buffetkaas, inz. eene soort van
goede kleine kaas op Sicilië; — próveles, pl. it. eene soort van napolitaansche
kaas uit de melk der buffelkoe.
Prove, z. v. a. prebende (z. ald.);
-- provenier, z. v. a. p r e b e n d a r i u s;
-- proveniershuis, het gesticht, waar
de zulken samenwonen, die voor hun geheele
leven uit eene geestelijke stichting hun onderhoud trekken.
Proveneálen of provencaalsche
dichters, de ridderlijke dichters der 12de
en 13de eeuw in Z. Frankrijk, d. i. in Provence, en in N. oostelijk Spanje. Zij hee ten ook romantische dichters en troubadours (z. ald.) ; — provencaalsch,
provencaalsche taal, de eigene taal
van Z. Frankrijk, thans enkel nog een dialect, voorheen eene zelfstandige schrijftaal
naast de noord-fransche ; vgl. o c c i t a n i s c h e
t a a 1; -- Provence -olie, T. (spr. prowáns—) olijf- of boomolie uit Provence,
d. i. Z. Frankrijk, dat oudtijds als romeinsche
provincie den naam provincie (van daar
Provence) voerde.
Provénda, f. it. (eig. mondgedeelte,
mondvoorraad, mid.lat. provenda; vgl. proviand) eene graanmaat in Ancona.
proveniëeren, lat. (pro- venire) eig.
vooruit komen ; daaruit voortkomen. opbrengen, nut of voordeel aanbrengen, opleveren,
afwerpen ; — proveniéntie (spr. t ts)
f_ nw.lat., of provenu, n. fr., de opbrengst, bet voordeel, de winst; het bedrag.
Proverbium, n. lat. (van verbum,
woord) een spreekwoord; — pl. proverbi a of proverbiën, spreekwoorden, ge—

denk- of zedespreuken, b. v. die van Sa1 o m o ; — proverbiaal, adj. (lat. proverbidlis, en als adv. proverbialiter), spreek
proverbiëus , spreek -wordelijk;—
spreekwoorden opgevuld,-wordenfjk,mt
doorspekt b. v. zulk een schrijftrant ; —
proverbializeeren, nw.lat., tot een
spreekwoord maken.
Proviand, m. (it. proviánda, provénda,
oudfr. provende, mid.lat. provenda, prov-i(iénda; dus van providére, bezorgen, aan schatien) de mondvoorraad, teerkost, tevens middelen, levensbehoeften ; — proviand -

huis, proviandkamer, proviand magazijn, enz., een huis, eene kamer,
een pakhuis , enz. voor of met mondbehoeften ; — proviandeeren, met spijzen
of levensmiddelen verzorgen of voorzien.
Provicarius, m. nw.lat. (vgl. v i e ar i u s) een onder- of medeplaatsvervanger ;
-- provicariaat, n. het onderplaatsvervangerschap.
providént, adj. lat. (providens, van
providére, vooruit zien, zich voorzien, zorgen) voorzienend, vooruitzorgend, voorbedachtzaam ; — providentie (spr. t ts)
f. (lat. providentia) de voorzienigheid, voor
providentiae meinor, gedach--zorg(vanGd);
tig aan de Voorzienigheid (zinspreuk op het
kruis der koninklijke saksische kruisorde
der R a u t e n k r o n e); --- providentiëel,
adj. nw.lat., vooruitziend, voorzorgend, door
de Voorzienigheid beschikt; — provizie,
f. lat. provisio, het vooruitzien, de voorzorg)
de voorraad, inz. mondvoorraad, verzorging
met levensmiddelen (proviand), b. v. w i nt e r p r o v i z i e. voorraad voor den winter;
ook in de r. kath. Kerk eene aanstelling tot
een kerkelijk ambt met eene prebende ;
Kmt. bet recht van zooveel percent, door
de bankiers, commissionnairs, expediteurs,
enz. voor de zaken genomen, die zij ver
-richten,bzogsl;-prvie
conto, n. Kmt, de bezorgings- rekening,
de rekening van de provizie-gelden ; --provizioneel,adj. (fr. provisionnel), en als
adv. provisionaliter, soms ook wel provizóriseh, nw.lat., voorzorgend, voorbehoedend, bij wijze van voorzorg; bij voorraad,
voorloopig, ondertusschen, tot op nadere bepaling, nader orde, ad interim, enz. — provizioneel decreet, n. provizioneele uit
beslissing, door welke eene-sprak,f.de
partij voorloopig in het bezit der betwiste
zaak wordt gesteld ; — provisor, m. lat.,
een toeziener, bezorger, meesterknecht; de
bevoegde waarnemer, inz. van eene apotheek,
van een fonds, enz.; provisor imperi,i, de
rijksvoogd, rijksbestuurder ; — provizoraat, n. nw.lat., de post van eenen
provisor, het waarnemerscbap ; -- provizóriseh, z. ond. provizioneel ;
provisorio modo, uit voorzichtigheid, bij
wijze van voorzorg ; — provisorium,
n. eene acte of een geschrift, waarbij men
zich voorloopig tegen toekomstige voorval-
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len behoedt, een behoedingsstuk ; ook de
toestand van voorloopige aanstalten of inrichtingen.

Provincie,

(niet p ro v in tie) f., lat.

(provincia, van vincére, overwinnen) oorspr.
bij de oude Romeinen : een door verovering
of erfmaking verkregen gebied, een wingewest ; het gewest, landschap ; een gedeelte
lands van eenen Staat, dat een gouvernement voor de justitie, finanti; n, enz.
uitmaakt ; een grondgebied buiten het hoofdland of de hoofdstad van een rijk ; in de
r. kath. Kerk ook het district of gebied van
een aartsbisdom ; — provincie—roos, f.
de gemeene roode tuinroos; — provinciaal, adj. (lat. provinci.ális, e), gewestelijk; Gram. wat tot een tongval behoort;

-- provinciális of provinciaal, m.
nw.lat., de oppertoeziener of overste van
de kloosters in een kerkelijk district; --provincialaat, n. het ambt en de waar
zulk eenen ; — provincia--dighevan
lísmus, m. een gewestelijk, landschappelijk woord, een taaleigen van een gewest,
een landschap, oord; het gewestelijk taalgebruik, de eigen landschapsspraak.
Provizie, provizor, enz., z. ond.
provident.
provoceeren, lat. (provocáre)iemand
provoceeren, hem uitdagen, tot iets opwekken, opeischen; iets provoceeren,
iets veroorzaken, daartoe aanleiding geven,
het te voorschijn roepen; op iets provoceeren, zich op iets beroepen ; ook hooger
hulp inroepen , daarop aanspraak maken
(appel Z e e r e n), gerechtelijk aanspraak op
iets verlangen ; -- provocdndo, door beroep,
beroepend ; provocdndo ad acta, door beroep
op de acten of rechtsverhandelingen ; --provocant, m. (provócans) Jur. een uit
klager, wie tot-dager,tuiscb
rechterlijke handelingen aanleiding geeft,
daartoe uitdaagt ; -- provocaat, m. (provocátus) wie opgeroepen, opgeëischt, uitgedaagd, getergd wordt ; -- provocátie
(spr. t=ts) f. (lat. provocatie) de uitdaging,
voorroeping, aanhitsing, terging; bet beroep
op een hooger gerechtshof (a pp e t l a t i e)
-- provocatief, adj. nw.lat., beroepend,
uitdagend, tergend.
Provoost, m. (oudfr. provos, provost, prevost, nw.fr. prév6t, provenc. prebost, sp. preboste, it. prevosto, preposto, preposito, v. 't
lat. (praepositus) eig. een voorop of aan
't hoofd geplaatste, fr. prevót (spr. prewó)
z. V. a. proost., z. ald.; ook de titel van
onderscheidene officieren, belast met de zorg,
de handhaving der orde, bet bestuur van
iets, opziener, overste, voorstander; p r ovoost der schermzaal, danszaal,
de ,voorvechter, voordanser (eene soort van
onder-leermeester); oneig. het strafverblijf
der soldaten, waarin zij doorden provoost
van het regiment gezet worden ; Mar. stille
ronde, lantarenwachter bij de kruidkamer,
cipier, stokkeknecht, rollezer inz.

PRUDENS.

Proxeneet, m. gr. (proxenëtës, van
proxenéin, iemand als pró- ;renos, d. i. als
opentlijk gast bijstaan, in 't alg. voor hem
in de bres springen, zich zijner aantrekken
enz.) een bemiddelaar, onderhandelaar, makelaar, koppelaar ; -- proxeneticum, n.
later lat. (gr. proxenêtikón, het makelaars
proxenie, E. gr.,-lon,decurtag;
bij de oude Grieken : staatsgastvrijheid, het
recht en de verhouding van den openbaren
gast, d. i. van eenen gezant of zaakvoerder
van een' anderen Staat, omtrent wien, door
eenen daartoe door den Staat benoemden
burger (p ro x é n os), al de plichten der gast
volbracht werden.
-vrijhed
prox)mus, a, urn, lat., de of het naaste;
proximus est sibi quisque, sprw.: ieder is
zich zelven de naaste, het hemd is nader
dan de rok ; proximus succéssor, m. de naaste
opvolger of erfgenaam ; proximus sum egomet mihi, ik ben mij zelven de naaste; —
proximo (stil. mense), of it. próssimo, Kmt.
van de volgende maand ; — proxima, f.
Kmt. de eerstvolgende, naaste tijd, die de
trekker van eenen wissel bepaalt ; ad proximam (sessidnem), tot de eerstvolgende
zitting of vergadering; — proxitne, adv.
eerstvolgend ; — proximiteit, f. (lat.
proximztas) de nabijheid, nabuurschap; naauwe verwantschap.
Proza, f. (lat. prosa, ontstaan uit prorsa, stil. oratio, d. í. de voorwaarts gerichte,
rechtuitgaande rede, van prorsus, a, um,
naar voren gericht) rechtuit, ongebondene
rede, de taal van het gewone leven, bet
onrijm (in tegenstelling met poëzie) ; ook
een lat. lofzang in de r. kath. Kerk, waarin
het rijm en het getal der lettergrepen de
quantiteit vervangt; een gezang in proza,
s e q u e n t i e (z. ald.); het evangelie bij bet
misoffer ; — prozáiseh, adj. (later lat.
prosaicus, a, um), ongebonden, bandeloos, in
onrijm, rijmeloos, in de taal des gewonen
levens vervat ; alledaagsch, plat, gemeen ; --1

prozaíSmus, m. nw.lat., eene eigenaardigheid van den ongebonden, niet dichterlijken stijl ; ook de alledaagschheid, b. v. der
uitdrukking, de eentonigheid. b. v. van het
leven ; — prozakt, m. een schrijver in
ongebonden, niet dichterlijken stijl; een boek
waarin de s e q u e n t i ë n staan.
Prozymieten, z. A z y m i e t e n.
prude, adj. fr. (oudfr. prod, prud, fem.
prode, prude, braaf, deugzaam, wijs, v. 't
lat. probus, zedelijk goed, deugdzaam, met
invloed van 't lat. prudens, omzichtig, wijs)
schijnzedig, zeer ingetogen, preutsch, schijn
als subst. prude, f. de scbijnze--heilg;
dige, preutsche, stuurscbe schoone, schijn
schijnheilige; — pruderie, f. de-vrome,
schijnzedigheid, preutschheid, ingetogenheid
voor het oog der wereld, schijneerbaarheid,
gemaaktheid.
prudens, lat. (samengetr. uit prov)dens)
voorzichtig, omzichtig, bedachtzaam, ver

prudentie (spr. t ts) f.-standig;

---

PRUDERIE
(lat. prudentia) of prudence, fr. (spr.
prudáns') f. de voorzichtigheid, omzichtigheid, bedachtzaamheid ; — prudénte'r°, adv.
omzichtig, wijselijk ; — Prudentius, m.,
Prudentia, 1. mans- én vr.naam : de bedachtzame, omzichtige.

Pruderie, z. ond . prude.

Prud'hommc, m., pi. prud'hommes, fr. (spr. prudórnm') eig. rechtschapene, eerlijke mannen ; zaakkundigen, enz.,
scheidsrechters ter bemiddeling van oneenigheden tusschen fabrikanten, arbeiders, enz.
in de fransche fabrieksteilen.
Prunel, n. (eng. prunello, fr. prunelle,
f.) eene fijne dichte zijden stof; eene wol
stof, ook lasting geheeten.
-len
Prunellen, f. fr. pi. (van prune
lat.
prunum, pruim), v. a. brunellen, liever
brignolen (fr. hrignoles, spr. brienjól')
Katharina-pruimen, bijzonder schoone, eerst
van de pit ontdane, geschilde en dan gedroogde pruimen, die inz. in en bij de stad
B r i g n o l e s in Frankrijk, maar ook in
--

Frankenland groeijen.
Prunélzout, n. (nw.lat. sal prunellae,
van 't lat. pruna, gloeijende kool) eene witte
massa van groralige breuk, uit sa peter,
die in de roode gloeihitte gesmolten is, en
eenig zwavel bereid.
prunus, f. lat. de pruimeboom : prunus
spinósa , de sleeboom ; — prunïne , f.

nw.lat. de gomstof uit pruimen, ook c e
rasine, z. aid.

Prurïgo, f. of pruritus, m. lat. (van
prurire, jeuken) de huidjeuking; eeneontijdige aandrift, ontijdig verlangen,bevige begeerte.

Prussi.áeum aeidum, n. nw.lat.
(van Prussia, Pruissen) Chem. eig. Pruis
zuur ; het blaauwzuur; — prus--sich
siáten, n. pl. blaauwzuurzouten ; —
prussienne, z. peruvienne.

Prytanen, . m . pl. gr. (prytánis, pl.
prytáneis) in bet oude Athenen eene commissie van 50 raadsleden, die in den raad
en de volksvergadering voorzaten ; — prytanéum, n. (gr. prytanrton) een openbaar
gebouw te Athenen, waarin de. p r y ta n en
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
worden opgevoed ; — prytanie, f. gr.
prytaneia) de tijd van 35 of 36 dagen, gedurende welke de griekscbe p r y t a n e n de
zaken des volks bestuurden.
Psalis, f. gr. (psalis, van psdein, schaven, enz.) de schaar; het gewelf, de boog;
— psalidium, n. (gr. psalidion) een
schaartje ; een klein gewelf, booggewelf ;
Med. het zoogenaamde gewelf in de hersenen — psalidóma, n. het gewelf; de
binnenste scheedelvlakte.
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inz. de snaren tokkelen, een snarenspeeltuig bespelen) psalmen zingen of lezen ; met
luider stem bidden ; -- psallénda, n.
pl. lat. eig. het te zingene, gezangen, een
beurtzang op heilige dagen in de r. kath.
Kerk ; — psallette, f. fr ., eene school
voor koorknapen, koorzangersschool ; —
psalm, m. (van 't gr. psalmós, eig. snarenspel) een vroom lied, plechtig gezang
tot Gods eer; inz. de grootendeels aan koning David toegeschrevene geestelijke gezangen in den bijbel ; — psalmist of psal
mograaph , m. gr., de maker der psalmen in den bijbel; ook in 't alg een psalmzanger, maker van geestelijke liederen ; —
psalmodie, f . bet afzingen der psalmen,
het psalmgezang, de zangwijze der psalmen;
— psalmodiëeren, zingen, psalmzin
zonder stembuiging zingen of lezen,-gen;
verzen of proza op eentonige wijs voor
opdreunen ; — psalmograaph,-dragen,
m. een psalmschrijver, psalmdichter; —
psalmographïe, f . de psalmdichting; —
-

psallódes of psallódiseh, in de ge daante van een psalterion, cithervor-

mig ; — psalter of psalterion. , gr., en
psalterium, lat. n. een zeer oud snaren speeltuig in den vorm van een' geknotten
driehoek met 13 rijen snaren van ijzerof koperdraad, waarop men met een ijzeren
roedje of krom staafje sloeg ; het bijbelsche
psalm- of gezangboek ; een zeer lange roze krans der nonnen in sommige kloosters; de
derde maag der herkaauwende dieren.
Psaltis, een russisch speeltuig naar
een hakkebord gelijkende.
Psammos, m. gr., bet zand ; Med.
het graveel, de zandachtlge stof, die zich
in de nieren of in de pisblaas ontwikkelt ; —

psammismus, n. de lozing van zandige
pis bij den niersteen ; ook eea warm zandbad ; — psammódes of psammó –
disch, adj. zandig of gruizig; — psammomantie (spr. t=s) f. de zandwaar
-zegrij,
voorspelling uit zand.

Psapharósis, ook psapherósis en
psaphyrósis, of psatharósis en psathyrÓsis, f. gr. (v. psaphárós psathárós
of psath)7rós, murw, los) Med. het brosworden der beenderen ; — psathyrbtes, f.
murwheid, fijnwrijfbaarheid.

Psatyriánen, m. p1. eene arianische
secte van de Ode eeuw.
Pselaphetika, f. (van ps7'laphiin, aanraken, betasten) de leer of kunst om iets
door betasting te onderzoeken en te kennen ; — pselaphie, f. de betasting, wrijving met de handen.
Psellísmus, m. gr. (van psellidzein,
stamelen, psellós, stamelend) het stamelen,

psalleeren of psalteeren (lat. psal-

stotteren:
Psephisma, n. gr. (psPphisma, van
psephidzesthai, met een steentje, psëphos,
afstemmen) een volksbesluit, bij meerderheid
van stemmen in de volksvergadering geno-

l^re, van 't gr. psállein, in 't alg. aanraken,

men ; pl. psephismata ; --- psepho-

;
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krátisch, adj. door meerderheid van
stemmen regeerende.
pseudo— of pseud—, gr. (van pséicdos, n. leugen, verdichting, pseuds, onwaar,
gelogen, enz.) valsch, onecht, misleidend, bedriegelijk, enz. in samenstellingen gebruikelijk, b. V. pseud-akóë of pseud-akusis , f. de gehoormisleiding, een gehoorbedrog, waarbij de lijder tonen hoort zonder
uitwendige aanleiding; — pseud-2esthéSis , f. de gevoelsmisleiding; — pseudaléus, adj. verdicht, schijnbaar, b. v. morbus
pseudaleus , eene schijnbare ziekte ; —
pseud-angelie, f. valsche boodschap;
— pseud-aphie, f. (vgl. haptisch)
misleiding van het gevoel of den tastzin ;
-- pseud–apostéma , n. Med. een
valsch ettergezwel; — pseud-arthrósis, f. een valsch, onwaar gewricht; —
pseud–asthma, n. valsche (door een
gezwel veroorzaakte) engborstigheid; -pseud-iáter, m. (van iátrds, geneesheer,
arts) een kwakzalver, valsch, voorgewend
geneesheer; — pseudoblepsie, f. het
valschzien, de gezichtsmisleiding; elk ooggebrek ; — pseudo–christen, m. een
onecht christen, schiii,christen; — pseudoehrysolíth of b o u t e i l l e-steen, onechte chrysolith, groene obsidiaan (z. ald.);
— pseudoeyésis, f. de onware zwangerschap ; — pseud–odont ®Sis, f. zie
pseu--kelijofvaschtndrmg;—
dodoxie, f. (van dóxa, meening) valsche
--• pseu.dodoxologie, f. de leer van de dwalingen
of valsche meeningen ; — pseudo-epi-grapha of liever pseud-epigrápha,
pl. (van epigráphein, opschrijven, een op-

meeping, dwaalbegrip, dwaalleer;

schrift geven) verkeerd of valsch toegeschrevene, d. i. niet van den als zoodanig benoemden schrijver afkomstige schriften ; —
pseudogeuzie (van geusis, het proeven,
smaken) valsche smaak, smaakmisleiding ; pseudograaph, m. de schriftvervalscher;
— pseudographie, f. de schriftvervalselling ; — pseudographum, n. een
valsch, ondergeschoven geschrift ; — pseudo–Isidorus, m. de valsche Isidorus,
schrijver van eene pauselijke verzameling van
d *e c r e t a 1 e n onder den naam van den heiligen I s i d o r u s (aartsbisschop van Sevilla
(gest. 63.6) — pseudokardiógmus,
m. valsche hart- of maagpijn ; — pseudokatabrósis, f. (van ka(ábrósis, het slikken) het zoogenaamde door 't verkeerde
keelgat slikken ; — pseudokleteia, f.
(van kl7teí ein, voor het gerecht roepen)
valsche dagvaarding voor de rechtbank; valsche getuigen -onderteekening; — pSeudokrisis, f. valsche, onvolkomene krisis;
— pseudoloog, m. een leugenàar —
pseudologie, f. het valschspreken, de
leugen, onwaarheid; va lsche leer; -- pseudomántis of pseudománt, m. een
leugenachtig voorspeller, een leugenpropheet;
-- pseudo-medicus, m. gr.-lat., z. v. a.
;

p s e u d i á t e r;— pseudomembraan,
n. gr.lat. of pseudoméninx, f. gr. een
valsch vlies, door 't uitzweeten van strembare lympha ontstaande; — pseudomesSías, m. een valsche messias (z. ald.);
— pseudomOla, f. gr.-lat. Med. een val
schijnbare moederkoek ; — pseu--scheof
domorphoom, n. gr. (van morphoen,
vormen, gedaante geven) een valsch of zie
gevormd deel ; -- pseudomor--kelij
phÓsis, f. ziekelijke vorming; -- pseudon mus, in. (van ónyma = ónoma, naam,
vgl. anoniem) een valschnamige, onder
een' valschen naam verborgen persoon ; een
schrijver, die een' verdichten naam aanneemt,
—pseudoniem of ps eudonymis ch,
adj. valschnamig, met verdichten naam; —
pseud-onymie of pseud-onymiteit, f. de valschnamigheid, verborgenheid
onder een' valschen naam; — pseud–
opaal, m. een onechte opaal, kattenoog;
pseudoparazieten, pl. woekerplanten
of -dieren in schijn, zulke, die wel op organische ligchamen leven, maar niet hun
voedsel uit deze trekken ; — pseudoperipneumonie, f., z. v. a. pseudopneum o n i e — pseud-opie of pseudopsie, f. (vgl. o p s i s) het valschzien, de
gezichtsmisleiding ; — pseudophilozooph, m. een valsche, onechte wijsgeer,
zulk een, die de wijsbegeerte tot nadeel der
godsdienst aanwendt ; — pseudophthisis, f. valsche tering, schijntering; —
pseudopleuritis, f, het onecht zijdewee;
— pseudopneumonie of pseudopneumonitis, f. de schijnbare longontsteking; — pseudopolyp, m. een schijnpolyp; — pseudopropheet, m. een
valsche * propheet; — pseud-opsie, z.
p s e u d-o p i e; — pseudorásis, f. (van
horlsis, het zien) het ingebeelde zien, de
gezichtsmisleiding; — pseudoreheoeéle, f. de schijnbare balbreuk ; — pséudorexie, f. (vgl. o r e x i e) de valsche hongerprikkel ; — pseudoskoop, n. de valschkijker, een optisch werktuig, door 't welk
men de voorwerpen anders meent te zien,
dan zij wezentlijk zijn, b. v. holten als hoogten, en omgekeerd; — pseud–osmie of
pseud–osphrazie, f. de ingebeelde reuk,
reukmisleiding , ontwaarwording van niet
aanwezige riekende dingen ; — pseudostoma, n. eene valsche beenvorming; —
pseudostudiosus, m. een naamstudent;
, pseudosyphilis, venerisch gelijkende
zweren ; — pseudothanatos, m. de
schijndood; — pseudoth'ron, n. eene
valsche of blinde deur, de achterdeur, geheime deur ; — pseudotoxie, f. eene in
de b e 11 a d o n n a ontdekte stof ;— pseudo–turkoois, m. groen geverwde fossiele beenderen, tot sieraad aangewend, val
onechte turkoois; — pseud--scheof
ydropizie, f. (vgl. h y d r o p i zi e) val
schijnbare waterzucht; — pSeu--scheof
dozóiseh, adj. schijnbaar dierlijk ; —
;

--

PSI
pseudozoariën, n. pl. naar dieren gelijkende planten.
psi, de grieksche letter WW

},

1

1 1 (ps);

een

dagvlinder.

Psilóma, n. gr. (van psilós, é, ón, kaal,
psiloen, kaal maken) eene kale plek, het
kaalzijn ; — psilósis, f. het kaalmaken,
het verlies van haar, van wenkbraauwen en
oogharen, het kaalworden ; — psilóthron,
n , z. V. a. depilatorium; — psilóthrisch, adj. ontharend, kaal makend ; —
psilometrie, f. (van psilós, oneig. naakt,
bloot, zonder gezang) het niet door muziek
begeleide heldendicht (epische poëzie) bij de
oude Grieken.

PsimYthos, in. of psimythion, n.
gr. bet loodwit.

Psittacísmus, n. (van 't gr. psittakos, lat. psitta'cus, hoogd. psittich, de papegaai) papegaaigesnap, de vaardigheid in het
gebruik van woorden, die men niet verstaat,
het onverstandig napraten.
Psóa, f. gr. de lende - en nierstreek ;
psoas (scil. musculus), m. de lendespier;
--- psoïtis, f. de ontsteking van de lendespier.

Psóra, f. gr. (van psáein, schaven, kras
schubbige schurft, ruidigheid,-sen)Md.
volgens H a h n e m a n de onderdrukte schurft,
uit welke de meeste chronische ongesteldheden zouden ontstaan ; — psoraléa, f.

schurftkruid; — psoriasis, f. het schurftig- of ruidig- worden ; de schurftachtige melaatschheid; — psorieum of psorikon,
n., pl. psorika, schurftmiddelen, genees middelen tegen de schurft — psóriseh,
adj. schurftig. ruidig ; - psoromiásma,
n. de aanstekingsstof der schurft, het schurft vergift ; .— psor—ophthalm ie, f. de
schurftachtige ontsteking der oogleden, oog
psorospermien, n. pl. woe--schurft;
kerwormen der visschee.
]Psyche, f. gr. (psyché, oorspr. adem, van
psychein, ademen). de ziel, de geest ; ook
een vlinder, als zinnebeeld van het leven
en de onsterfelijkheid der ziel ; Myth. de
minnares van Amor, die als eene uitstekende
schoonheid met vlindervleugelen wordt voorgesteld — psychisch, adj. (gr. psychikós, é, ón) den geest, de ziel betreffende of
daarin gegrond, b. v psychische ziekt e n ; -- psychagógisch, adj. (psychagógós, ón) zielbesturend, levenbehoudend;
-- psychagóga, psychagogika, n.
pl. Med. middelen tegen onmacht en schijndood ; -- psyehagogie, f. de zielbesturing, de levensonderhouding ; — psychentonie, fr. (vgl. e n t o n i e) overmatige
geestinspanning ; — psych—entóniseh,
adj. geest - inspannend . — psychiater, m.
(van idtrós, arts) een zielenarts ; — psychiatrie, i. de zielgeneeskunde ; — psyehiátrisch, adj. zielgeneeskundig; —
psychísmus, n. de philozophische leer,
dat de ziel iets . stoffelijks of vloeibaars is;
ook de leer, dat zij iets zuiver geestelijks
;

;
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en bovenzinnelijks is; --- psyehíst, m.
aanhanger van die leerstelsels; — pSyehognozie, f. de kennis van de ziele kracht, van 't zielsvermogen ; — psycholoog, m. een zielleeraar, zielkundige, onderzoeker der ziel ; — psychologie, f.
de zieleleer, zielkunde, de wetenschap van
den aard, de vermogens, de veranderingen
en werkzaamhedeit, der ziel ; — psychológisch, adj. tot de zielkunde beboorende,
zielkundig; -- psyehomaehie, f. een
ziels- of gemoedsstrijd ; — psych.omantis of psyehománt, m. een geestenbezweerder, geestenbanner; — psychomantle (spr. t ts), f. de gewaande geestenbezwering, geestesbanning — psychonomie, f. de leer van de wetten der ontwikkeling van het zieleleven ; — psychonosologie, f. de leer van de zielsziekten ;
psychopannyehie, f. (van pan- nychios,
geheel nachtelijk, eig. den ganschen nacht
durend) de zieleslaap; doodslaap tot aan de
opstanding ; — psychopannychieten,
m. pl. ziele- of doodslagers, zij die aan den
ziele- of doodslaap gelooven ; — psychopámpos, m. (van pémpein, zenden, ge.
leidei.) de zielengeleider; Myth. bijnaam van
Hermes of M e r c u r i u s, die de zielen der
overledenen naar de onderwereld voert; ook
de bijnaam van Charon (z, ald.); ----pSychósis, f. (van psychoen, hezlelen) de bezieling.
Psychrologie, f. gr. (van psychrós,
á, ón, koud, koel) koude, smakelooze rede,
platte taal; --- psyehroluzie, f. het
koudbaden ; — psyehrolutron, n. een
koud bad ; — psychrometer, m. een
werktuig om de vochtigheid der lucht te
meten ; - psyehrophobie, f. de vrees
voor koud water; — psychropozie
of psyehroposis, f. het kouddrinken;
psychrospermazie, f. de koudzadigbeid, het zoogen. koude zaad ; — psyehrospermatieus, m. iemand, die koud zaad
heeft, een koudzadige ; — psyehrospermatiseh, adj. door een te koud zaad
veroorzaakt ; — psychrótisch, adj. (van
;

psychroen, koud maken) verkoelend, uit koude
voortspruitend.
Psydracium, n. gr. (psydrákion, ver
psydrax, van psydrós = pseudés,-klw.van
leugenachtig, valsch) Med. een jeukend waterblaasje of - blaartje, inz. op den neus en
de punt der tong, eig. leugenblaasje, omdat
men geloofde, dat het ontstond, wanneer
iemand gelogen had); — psydracia, n.
pl. valsche schurft of ruidigheid, schurftachtige uitslag.
Psyktér, m, gr. (van psychein, ademen,
blazen ; afkoelen) een verkoeler, koelvat'; —
psyktika, n. pl. Med. verkoelende genees
psyktiseh, adj. verkoelend,-mideln;
koudmakend;
psyXis, f. de verkoeling,
afkoeling.
Psyllion, n. gr., of psyllium of
psylliekruid,. n. (van psylla, f. vloo,
-----
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bladvloo) vlooijekruid, vlooijezaad ; — psylh a, n. pl. Med. huidvlekken, bloedvlekken
(om de gelijkenis naar de vlooijebeet).
PsyXis, z. ond. p s y k t e r.
Ptarmicum, n., pl. ptarmiea, gr.
(ptarmiká, van ptaírein, niezen) niesmiddelen, nieskruid; — ptármiseh, adj. n ie
ook door niezen veroorzaakt.-zingverwkd;
Pteléa, f. gr. (pteléa) de olm, de olmboom; de driebladerige pteléa, de lederbloem, een struikachtig pronkgewas in
N.Amerika.
Pteris, f. gr. (v. pterón, veder, wegens
zijne gevederde bladeren) het varenkruid;
varen ; pteris aquiline, arendsvaren.
Pterodaktylus, m. gr. (van ptéron,
veder, vleugel, en dáktylos, vinger) z. v. a.
ornithocephalus, z. ald.; -- pteroidiseh, adj. vleugelvormig; --- pteróma,
n. de vleugel van een gebouw; ook z. V. a.
port i e u s ; — pterophórisch, adj, vleugeldragend ; — ptéropus, m., pl. pteropáden, voetvleugeligen; de vliegende
bond, eene soort van groote vleermuizen in
O.Indië ; — pteryx, f. de vleugel ; Anat.
neusvleugel ; — pterygium, n. (gr. pterygion, eig. een kleine vleugel) Med. de nagel of vleugel op bet hoornvlies; -- pterygódes of pterygódisch, adj. vleugelvormig; — pterygopalatinisch, adj.
tot de vleugelsgewijze uitsteeksels van het
wiggebeen en het verhemelte behoorende.
Ptilósis, f. gr. (van ptilon, donsveder)
het ruilen der vogels; bet uitvallen der haren ; Med. inz. het verlies van wenkbraau wen en oogharen ; ook de eeltachtige ontaarding der oogleden (omdat een gevolg
daarvan niet zelden het uitvallen der oog
-harenis).
?tisane, f. gr. (ptisánê, van ptissein,
gerst, enz. pellen) of tisane, f. fr. gerstewater, een gerstedrank, koeldrank, gezond
verdund afkooksel of opgietsel.-heidsrank;
Pto chiáter, m. gr. (van ptóchós, bedelaar, en idtrós, arts) een armendoctor;
— ptochiatrie, f. de armengeneeskunde;
— ptochodochium, n. )van dochéion,
een berg- of bewaarmiddel) eene armenherberg, een bedelaarsdoelen ; — ptochokomium en ptoehotropheum, n. een
verplègingshuis voor armen.
Ptolemoeus, gr. (Ptolemiiios, van ptólemos = pólemos, oorlog) mansn,: de krijgshaftige.
Ptósis, f. gr. (v. piptein, vallen) de
val ; Med. de zakking, b. v. van het bovenste ooglid ; ook voor uit- of doorzakking,
z. v. a. prolapsus; Gram., z. v. a. casu s (z. ald.)
Ptyalalóga, n. pi. gr. (van ptyalon,
speeksel) speekselafvoerende middelen, geneesmiddelen, die de fluimlozing bevorderen;
— ptyaline, n. Chem. de speekselstof;
-- ptyalísmus, n. gr. (van ptyalidzein,
veel spuwen) Med. menigvuldig spuwen ; de
speeekse! vloed (sa 1 1 at i e).

—
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Pty'sis, f. gr. (vats ptyein, spuwen) het
spuwen ; -- ptysma, n. het uitgespuwde,
opgebrachte, de opwerping van fluimen; --ptysmagóga, n. pl. geneesmiddelen, die
de afscheiding van het speeksel bevorderen;
— ptysmatisehëtisch, adj. door onderdrukking van de duimlozing ontstaan.
Pu, eene chineesche lengte- of wegmaat,
ongeveer 2 duitsche mijl.
Pubes, f. lat. de schaamstreek, scha
haar der schaamdeelen ; de-melbid;ht
manbaarheid; — pubéres, p1. manbare,
huwbare jonge personen ; — puberteit,
f. (lat. pubértas) de manbaarheid, huwbaar heid, geslachtsrjpbeid, mondigheid, de rijpe,
ter voortteling geschikte leeftijd -- pubeseeeren (lat. pubeseere), manbaar worden ; — pubeseént, adj. (pubéscens),
manbaar wordend, rijpend ; Bot. met fijn
zacht baar bezet ; — pubeseéntie (spr.
t ts), f. nw.lat. het ontkiemen van het
schaam- en baardbaar; bet manbaarworden
de bekleeding met zacht haar of dons.
publicus, a, um, adj., als adv. publce, lat.
(afgek. publ.), ook publiek (fr. public, publique), oorspr. wat het volk, den staat, de
gemeente betreft; opentlijk, openbaar, voor
aller oog, iedereen, algemeen ; algemeen bekend, wereldkundig; — publica auctoritáte,
met openbaar gezach, d. i. met de toestemming of goedkeuring der overheid, of volgens
hooger bepaling ; publicae concordiae pignus,
onderpand der openbare eendracht (opschrift
der medaille tot aandenken van de fransche
july- revolutie); publ' cunt meritórum pretgum,
opentlijk loon der verdienste (ziaspreult der
hongaarsche St. Stephánus -orde; — publica, f. eene rekenmunt in Napels, waarvan
er 663 ineen' ducato di regno gaan,=
2 2 et. ; — publieum, publiek, n. bet
algemeen, het gezamentlijke volk; de groote
gemeente, inz. de leeswereld, de schouwburgwereld, het grooter of kleiner getal personen, dat leest, den schouwburg bezoekt,
enz., de menschen; tot welzijn van 't
pub 1 i e k, tot algemeen welzijn ; i n 't publiek komen, zich opentlijk vertoonenof
laten zien ; een publicum (stil. collegium) , eene openbare voorlezing, vrije voorlezing op hoogescholen (in tegenst. met p r i
privaat- of bijzondere voorlezing);-vatum,
publikein, m. (lat. publickinus) een tol
oud-romeinscbe tol- of belastingpach--lenar,
ter; --- publiceeren (lat. publicare), openbaar maken, opentlijk bekend maken, afkon
verspreiden, uitgeven, in 't licht ge--digen,
ven, algemeen verkrijgbaar stellen, b. v. boe
tijdschriften, enz.;— publieándum,-ken,
n., pi. publieánda, iets dat bekend gemaakt moet worden ; — publici turn, opentlijk
bekend gemaakt, afgekondigd; — publicatum of publikaat, n. het bekend gemaakte ; — publicatie (spr. t—ts), publiceering, f. de bekendmaking, opent
aankondiging, afkondiging, uitgave, ver -lijke
een dagblad, een boek;-schijng,b.Vva
;

.

PUCE

-

publicato bonörn, de opeitIij ke ve rbeu rd-

verklaring (confiscatie) van het vermom. nw.lat. een staatsgen ; -geleerde, een staatsreehtkeiiner, hij, die over
het staatsrecht schrj ft, daarin onderwijs
geeft ; een schrijver over openbare aangelegenlieden ; - pub1ieistka, r. de leer van
het staatsrecht, de staatswetenschap ; blielstisch, adj. slaatsrechteljk ; -pUbliciteit, f. de openilijkheid, openbaarheld, ruchtbaarheid, algemeene bekendheid
Puce, z. couleur de puce.
Pucelle, f. fr. (spr. p'u-sdll'; niid.lat.
pucella, it. puicella, oud-rnid.Iat. pulicella, verkiw. v. 't lat. puilus, jong, jong dier, en dit
van puellus, samengetr. uit puer1lus, verkiw .
V. puer, knaap, kind) de maagd ; la pucelle
d'Orléans, de maagd van Orleans (Jeanne
d'Arc, die onder Karel VII. de stad 0 rleans, welke door de Engelsclien belegerd
werd, ontzette); - pucelage, 1. (spr.
—pu-s'ládzj') de maagdom, de maagdelke
staat.
Pud (spr. poed) n. russ., z. poed.
Pudding, m. eng., een engelsch ragout, waarvan broodkruirn of meel, rundermerg, krenten, enz. de hoofdbestanddeelen
zijn: de in eenen doek beslagen en gekookte
meelklonip, koek in dcii zak.
Puddlingwerk of het puddlingfrisschen, n. (van 't eng. puddle, morsen,
omroeren) in de inetaaismelterijen of smelthutten : het roerwerk, de wUze, die men
in Engeland volgt om het ijzer in den
vlamoven te f r i s s c Ii e n, d. 1. uit het
ruwe ijzer het smeedhare ijzer, staafijzer,
te bereiden.
Puddy, z. poeddy.

]Pudenda, p1.

lat. (van pudnre, zich

schamen) de schaamdeelen, geslachtsdeelen,
schameiheid ; - pudendagra, I lat.-gr.,
pijn in de schaamdeelen ; - pudeur, f.
Ir. (lat. pudor) de schaamachtigheid, schaamte, eerbaarheid, kuischbeid ; - pudIca,
1. lat. ( pudtcus, a, urn, schaamachtig ) de
schaamachtige, kuische, eerbare ; dicitia (spr. t=ts) f., of pudiciteit
(fr. pudicilé) f. de schaamachtigheid, eerbaarbeid, kuischheid ; - Pudicitia, f.
ook de godin der kuischheid, enz.
pueriel, lat. (puerlis, e, van puer,
knaap, kind) kinderachtig, jongensachtig:
- puerilia, n. p1. kinder-, jongensstreken; - puri pueri1a Iractant, kinderen
doen als kinderen ; - pueriliteit, f.
(lat. pueriltas) kinderachtigheid, kinderachtig gedrag.
puerpéra, f. lat. (van puer, kind, en
parre, baren) eene kraamvrouw ; - puer
peraal-koorts, de kraamvrouwekoorts;
- puerperium, n. bet kraambed, kinderbed.
Puerto, m. sp. (= lat. portu.c, it. porto)
de haven, zeehaven ook een enge pas tus
twee bergen, inz. in de Pyreneen,-schen
z. V. a. port.
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Puff, m. eng. (eig. iets opgel)lazens,
opgezwollens) eene pogchende, kwakzalverachtige aanprijziug, loftuiting, enz. ; eene
op leugenachtige overdrj ving berustende
grap.
Pugi1tus, M. of pugiltie (spr.
tts) 1. (pupilatTh. van pupil, de vuistvecbter, van pugnus, de vuist) het vuistvechten,
de vuistkamp ; -. pugilist, m. nw.lat.,
een vuistvechter, ka nipvechter, worstelaar,
botser ; ---- pugilIstisch, adj. op vuistvechterswijze; - pugilIsmus, n. de
vuistkamp, worstelstrjd, bokspartij ; -- pUglilus, m. lat., eig. eene kleine vuist; eene
handvol : Med. eene vingermaat, zooveel als
men van kruiden, bloemen, enz. met duim
en twee vingers grijpt, een greepje ; - pugilométer, m. de vu istkrachtmeter.
Pugnaciteit, f. lat. (pugnacUas, van
pupnax, strijdlustig ; pugna, f. strijd, gevecht)
de strijdlust, strjdzucht
Puissance, f. Ir. ( spr. pwi-sdhs, als
ware 't lat. possenta voor potentta, v. possens voorpotens, v. posse, kunnen) de macht,
het vermogen, de heerschappij, het gezach
de vermogeadheid ; - puissant, adj. (spr.
pwi-sái), machtig, veelvermogend ; p ii i s
S a n t-r ii k, schatrijk.
Pul of pullo, algemeene benaming der
perzische koperen munten.
Puicherius, m. en Pulchera, r.
(V. 't lat. puicher, schoon,) mans- en vr.naam:
de schoone, liefelijke, aan minnige.
Pulcinella, m. it. (spr. poeltsjindlla)
de potsemaker, hansworst in 't italiaansche
blijspel, z. polichinel.
Pulegum, n. lat., het vlooijekruid,
z. V. a. polei, z. aid.
Pulgsda, f. sp. (spr. poel—) , van pulpar, duim, van 't lat poPe; een duim,
T1i: voet.
Puliahsorpoeliahs, z. ond. pariah.
Pulk, m. ( russ. polk, poolsch pOlek,
pulk, misschien verwant met volk) een
troep, vaandel of escadron kozakken ; ook
in 't alg. z. V. a. corps, regiment.
Pullariërs, m. p1. lat. (pullarus, van
pullus, jong hoen) hoenderoppassers hij de
oude Romeinen, de verzorgers van de gewijde boenders, uit welker eten de wigchelaars de toekomst voorspelden ; ook die
kiekenwigchelaars zelven ; - pullomantie (spr. tts) 1. lat.-gr. de waarzeggerj

door boenders.
pulluleeren, lat. (pulluldre, v. puliWus, een jonge tak, spruit) welig groeijen,
opschieten, sterk vermenigvuldigen ; - pullulätie (spr. t=ts) f. nw.lat., de welige
ontkieming, sterke vermenigvuldiging.
pulmonaal, adj. nw.lat., of pulmonair, lat. (pulmonarus, a, urn, v. pulmo,
genit. pulmönis, de long) de longen betref
fende of daartoe behoorende; - pulmonara, f. het longkruid, eene tuinplant
van onderscheidene soorten ; - pulmonïe, f. nw.lat., de Iongzucht, longtering;
-
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ook longontsteking; — pulmónisch, adj.
lat. (pulmonéus, u, um) longzuchtig, de longen betreffende.
Pulpa, I. lat., het vleezige aan dierlijke
ligchamen ; in apotheken : het vleezige of
het merg der wortels en vruchten, het
moes; — pulpeus, adj, (lat. pulpósus,
a, um), vleezig, mergachtig.
Pulpét, n. (van 't lat. pulpitum, z. ald..)
een lessenaar, een standaard of knaap met
een schuin, afhangend vlak, om daaraan
te lezen, te schrijven, muziek te maken.
pulpeus, z. ond. p u 1 p a.
Pulpitum, n. lat., een lessenaar, een
spreekgestoelte, kansel (k a t h e der) ; inz.
de verhevene plaats op het voortooneel
(proscenium) der oud-rom. schouwburgen,
alwaar de sprekende personen stonden.
Pulque, m. sp..(spr. poelke) een alge
uit het gegiste sap-mendrakiMxco,
der agave; afgetrokken zijnde wordt dit
sap een bedwelmende drank, m e x i c a l geheeten ; — pulquerla, f. een winkel,
waar die drank verkocht wordt.
pulsus, m. lat. (van pellere, stootes, slaan)
de slag, aderslag; de slagader (arterie),
wegens de kloppende beweging, pols; -pulsimantie (spr. t ts) f. lat.-gr., de
waarzeggerij uit den polsslag; — pulsiméter, •m. een polsmeter, werktuig om
de snelheid van den polsslag te bepalen ;
— pulsie, f. (later lat. pulsio) de slingering; de stoot, slag; — pulseeren (lat.
pulsbre), slaan, kloppen ; -- pulsans, m.
eig. de kloppende; de naaste tot het vervullen eener opengevallen pastorie in de
r. kath. Kerk ; pl. pulsánten, aankloppers, zij, die in een klooster wenschen opgenomen te worden, eene openstaande pastorie te vervullen ; ook wel op sommige
plaatsen de klokluiders, die bij de stadskerken zijn aangesteld ; — pulsatief,
adj. kloppend; pulsa tieve pijn of beweging, Med. pijnlijke klopping van ontstoken gezwellen; — pulsatille, f. nw.
lat., de keukenschel, bijtwortel, het windkruid, een langlevend peulgewas; — pulsátie (spr. t ts) f. lat. (pulsatio) bet
slaan, kloppen, inz. van het hart, de pols
— pulsatio aurium, f. Med. het oor -slag;
p. capitis, het hoofdkloppen, inz.-klopen;
bet kloppen der slapen; p. cordis, het hartkloppen.
Pultiphaag, m. lat.gr. (pultiphtgus,
van 't lat. pvls, meelbrij, en 't gr. phágein,
eten) een brgeter, papeter.
Pultarak, z.. p o l t u r a.
Pulver,n. lat. pulvis, m. (genit. pulvéris)
elke, naar stof gelijkende, fijn gewrevene zelf
als geneesmiddel, poeder,-standighe,z.
stof; p1. pulvéres, poeders ; pulvéres compositi, samengestelde, gemengde poeders; pulvis aëroph lrus, bruischpoeder; pulvis Algarothi, Chem. spíesg-lanspoeder (naar zijnen
uitvinder benoemd) ; p. angltcus, eng. poeder tot schoonmaking van metalen voorwer--

--
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pen ; p. antimonii lis, spiesglanspoeder ; p.
Charthusianórum, z. v. a. k a r t h u i z e rp o e der, z. aid. ; p. chrysoceraunius, z. v. a.
aururn fulminans; p. dent? fricius, tandpoeder, p. fulminans, slag- of knalpoeder; p.
grossus, grof poeder ; p. stomachicus, maag
p. subtilissimus, allerfijnst poeder;-poedr;
p. tempérans, neerslaand, bedarend poeder,
p. tormentarius, buskruid; — pulveratieum, n. (van pulvis, f. veld, kampplaats;
oneig. arbeid, moeite) Jur. arbeidsloon, inz.
bet loon der landmeters ; — pulverizeeren, nw.lat., tot poeder maken, in stof
veranderen ; -- pulverizátie (spr. t =ts)
poedermaking, het veranderen eener stof in
poeder.
Pulvíllus, n. lat. (verklw. van . pulvinus, kussen) Med. een verbandkussen, groote
ronde plukselwiek, plukselkoek ; — pul
n. nw.lat. een mestbed ; — pul-vilum,
n. een met geneesmiddelen-vinar.um,
gevuld zakje of doosje; ook bij de Ouden
een kussen of bed, waarop de beelden der
goden bij de offermaaltijden rondom eene
tafel vol kostelijke gerechten geplaatst werden ; — pulvinifórm, adj. Bot. kussen
-vormig.
pulvis, enz., z. pulver.
Puma, m. peruaansch, de amerikaan
leeuw of ronde tijger, ook p a g i en-sche.
k u g u a r geheeten.
pumex, m. lat. (genit. pumcis) de puim
pumiceeren (lat. pumicáre,-sten;—
met puinsteen afwrijven, schuren.
Punamu-steen, de bijlsteen', niersteen, van bet talkgeslacht, in Nieuw-Zeeland gevonden.
Punch, m. eng. (spr. pun(sj) een bekende drank (uit bet bindostansch pantsj,
sankr. pantsja, vijf, omdat deze drank á
bestanddeelen telt: suiker, arak, thee, water
en citroenen); ook de hansworst of polichinel in het eng. poppespel, waarsch. eene
afkort. V. punchinello, van 't it. pulcinella,
of van punch, als lievelingsdrank der Engelschen) ; zijne vrouw beet J u d y, d. i.
J u d i t h ; ook de naam van een boertig en
spottend eng. tijdschrift; -- punch-bowl,
m. (spr. ---bool), de punschkom, ponschbeker,
ponschschaal.
Puncheon, n. eng. (spr. puntsjen; fr.
poincon, z. ald.) eerie vochtmaat, inz. voor
rum en siroop, van 8, somwijlen 12 0 gal10 ns
Punctum, n., pl. puncta, lat., van
pungére, steken), of afgek. punct., eig.
de steek ; oneig. eene stip, een tittel, p u n t,
inz. het sluitteeken van een' geëindigden
zin, ook het af kortingsteeken bij een afgebroken woord; Geom. de grens, de aanvang
en het einde eener lijn ; ook een bepaald
deel, aldeeling van een geschrift; bet onderwerp van de rede of bet gesprek, de
omstandigheid, zaak ; betrekking , op het
punt zijn, enz-., vgl. point; — punt–
diertjes, z. ond. m on as ; — puncta

PUNG

--

diaereseos, pl. lat.-gr., deel- of scheidpun-

ten boven klinkletters, b. v. poëet, Phaëton,
enz. ; — punctum litis, lat., het voorwerp
van den twist, den strijd, inz. den rechts
p. saliens, n. het springpunt, broei -strijd;
tred in het ei der vogelen ; oneig.-punt,de
het hoofdpunt, waarop alles aankomt ; in
puncto of enkel puncto, ten opzichte, betrefiende; puncto aidulter^i, wegens echt
p. debiti, ten opzichte der schuld -breuk;;
p. furti et vitae vagae, wegens diefstal en
omzwervende levenswijze ; p. homicidii, wegens moord of doodslag , p. sexti ( sell.
mandati, gebods) ook wel puncto puncti,
met betrekking tot bet ode gebod of tegen
het tide gebod; p. stupri, wegens verkrachting; — puncticula, n. pl. nw.lat. puntjes;
Med. z. V. a. petechen; — punctie
(spr. t ts) of punctuur, f. (lat. puncto,
punctiira) de steek, pl. puncturen, Med.
eene opening door middel van eenes prik
of steek, of de doorboring van een lijdend
deel ; bij boekdrukkers : twee aan de timpaan der pers aangeschroefde punten om
het te bedrukken blad vast te houden en
den schoon- en weèrdruk juist tegenover
elkander te brengen, ook de daardoor in
het blad geprikte gaatjes , punctuurgaatjes, stiftgaatjes ;— puncteeren,
punteeren, nw.lat., met punten beteekenen, bestippen , stippelen ; de voorloopige
voorwaarden van eerie overeenkomst opteekenen ; Kmt. zijne betalingen uitstellen ; ----

puncteerkunst , punteerkunst ,
stiprekenkunst ; de waarzegkunst uit stip
punten; bij graveurs: gepuncteer -penof
de manier, de gestippelde wijze, gestippeld; Muz. gepuncteerde noten, gestipte noten, zulke, die door achterplaatsiug
eener stip de helft langer worden ; -punetätie (spr. tie=tsie) f. het eerste
ontwerp, plan, . verdrag of overeenkomst ;
ook de stippelkunst, eene soort van waarzeggerij door punten ;
punetuátie ( spr.
tie tsie) f. de punt of teekenzetting, de
zinscheiding door het plaatsen der zin- en
scheiteekens
punctueel, adj. (fr.
ponctuel), puntelijk, stipt, zeer naauwkeurig. streng; — punetualíst, m. een
zeer stipt, naauwkeurig mensch ; — pune
tualiteit, f. de stiptheid, naauwkeurigheid,
gestrengheid in het handhaven der orde,
groote oplettenheid.
Pung, n. eng., in Amerika eene slede
met één- paard bespannen.
Pungal, m. een indisch feest, dat ter
eere van de zon in januarij wordt gevierd.
(De naam beteekent eig. r ij s t e n b r ij, en
wordt aan dit feest gegeven, omdat men
deze spijs dan der zon ten offer brengt).
pungent, adj. lat. (pungens, van pungére, steken) stekend, scherp, bijtend.
punisch, adj. lat, (punicus, a, um) de
Puniërs of Phrniciërs, en inz. de Karthagers betreffende, van hen afkomstig, hun
eigen of toebehoorende; valscb, trouweloos,
-

—

—

; —

-
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verraderlijk, woordbreukig (omdat de Kar
naar de beschuldiging van hunne-thagers,
vijanden, de Romeinen, zich gedurig aan
verraad en woordschending schuldig maakten); van daar pu nische trouw, z. fides
punica; punisch (eleodorisch) was,
schilderwas, waszeep tot schilderen, door
de Phcnniciërs uitgevonden en tot ingebrand wasschilderwerk gebruikt , z. e nkaustiek.
Punitie, f. lat. (punitio, van punire,
straffen) de bestraffing.
Punn, ni. eene munt in Bengalen =
anna.

Punsch, z. punch.
Punt, enz., z. point, punctum en

Punta.
punta, f. it. (spr. poenta fr. pointe,
van 't lat. pungére, steken) de punt , spits;
punta d'arco of p. dell'arco; Muz. de punt
van den strijkstok ; — puntello, n. eene
stut aan bouw- of beeldwerk tot bevestiging en verbinding van vrijstaande deeles.
punteeren, enz., z. ond. punctum.
Pupil, m. en pupille, f. lat. (pupillus en pupilla, eig. verklw. van pupus, knaap,
pupa, meisje, pop) de voedsterling, pleegzoon en pleegdochter, de onmondige wees
onder het toezicht eens voogds ; — pupil,
f. (lat. pupilla of pupula, d. i. eig klein
meisje, of in 't alg. kindje, menschje, zoo
geheeten wegens het spiegelbeeld des beschouwers in het oog van een ander) Anat.
de gezichtsopening, de oogappel ;
pupilvorming , de vorming van een' nieuwen
oogappel, wanneer de natuurlijke voor het
licht ontoegankelijk is geworden ; -- pupillair, adj. (lat. puuipilldris,'e), weezen of
onmondigen betreffende ; ook tot den oogappel
behoóretide ;
pupillariteit, f . nw.lat.,
de minderjarigheid.
Puránas, pl. (sanskr. sing. purdna, n.,
als adj. : tot de oudheid behoorende, van
poerá, oudtijds) eene soort van mythologische geschriften der Indiërs, die te gelijk
historische sagen bevatten.
pure, pure pute, z. ond. p u u r.
purgeeren, lat. (purgfre, v. purus,
rein, schoon) reinigen, schoon, zuiver maken ; inz. het ligchaam, den buik of de ingewanden reinigen, afvoeren (1 a x e e r en);
Jur. zich van eene beschuldiging zuiveren
of bevrijden ; zich rechtvaardigen, zich wil
schoon maken; het p u r g e e r v l a s, eene-len
vlassoort in Zuid-Europa; de p u r ge e r k e r s,
Bene soort van kruisdoorn, ook eene haag
(grana tiglii) de-kers;pugol
zaadkorrels van een' oostindischen boom ;
het purgeerkruid of de purgeerwind e, eerie soort van winde in Syrië (al de
genoemde producten dienen tot p u r g e e rm i d d e l e n, d. I. middelen ter buikzuivering); de p u r g e e r n o o t, de braaknoot, de
vrucht van een' amerikaanschen boom ; de
purgeerpruim, z. myrobalanus, purg e e r z o u t, bitterzout ;— purgantia (spr.
—

—

—.
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t—ts) n., pl. Med. buikzuiverende of af-

voerende middelen ; -- purgans, f. nw.lat. een afvoerend, buikzuiverend middel,
ook eén purgatief en purgeermiddel,
n. ; — purgatie, f. (lat. purgatío) buik zuiverend middel ; de gerechtelijke recht
zuivering, verontschuldiging, ver -vardign,
— purgatio alvi, Med. buik--antwordig;
zuivering; p. 7nenstrua, maandelijkscbe zuivering of reiniging; -- purgatorium,
n., z. V. a. juraméntum purgatorium, z. aid.;
ook een zuiveringsmiddel ; bij de R, Kath.
het vagevuur.
purificeeren, lat . (puri/icdre, van purus, a, um, rein, zuiver, z. puur) of fr.

PUTTINGS.
door koperrood bruin geverwde, ondoorzichtige glasvloed ; — purpuriet , m nw.lat.
eene versteende purperslak ; -- purper -

korrels, z. k e r m e s; — purperzuur
(purpuricum acidum) een dierljk zuur, uit
de pis voortgebracht.
purulént, adj. lat. (puruléntus,a, um,
van pus, genit. purls, etter) etterend; —
purulénta, n . pl. Med. ettermakende of
-voortbrengende middelen ; — purulén
t Is) f. (later lat. purulentia)-tie(spr.
—

de ettering , het etteren ; — purule
-scen.ti(pr
t—ts) f. nw.lat. de verettering.
purus, z. puur.

puri$ëeren (purifier) zuiveren, reinigen,

Puseysmus, n. de leer eener gods-

schoon maken, louteren ; — purifiieátie
(spr: 11s) f. de reiniging, zuivering; purificatio Mariae, het feest der reiniging van
Maria, baren tempelgang na hare bevalling;
purificatie–eed, de zuiveringseed; —
purifieatorium, n. nw.lat., een handdoek der. r. kath. priesters tot kerkelijk
gebruik ; — purismus, n . taalzuivering,
bet zuiveren der taal van onnoodige vreemde
of verkeerd gevormde woorden; de overdre\'en ijver tot taalzuivering, de taalvitterij; — purist, m. een taalzuiveraar,
taalzifter, taal- of woordenvitter (in tegenst.
met i m p u r i s t, een taalbevlekker, taalverbasteraar) ; — puristerij, f . de overdre-

dienstpartij, gesticht (sedert 1733) te Oxford door professor P u se y (spr. pjoezi),
die door aanneming van de kerkelijke tra
Wederinvoering van de vasten,-ditën,or
de kerkboete, de mis, enz. er naar streeft
om de anglicaansche of bisschoppelijke Kerk
het katholicismus naderbij te brengen en het
nationale protestantismus te bestrijden; —

ven zucht voor taalzuiverbeid ; —

puri

lat. (puritas) de zuiverheid, rein-tei,f.
heid, gelouterdheid ; zuiverheid van zeden,
kuischheid, onschuld ; -• Puriteinen, m.
pl. nw.lat., reingeloovigen, z. Presbyter i a n e n — puritanísmus, n. bet pu;

riteinendom, de leer der reingeloovigen.
Purim of purimfeest, n. hebr . (van
poer, lat., een perz. woord ; vgl. bet perz.
páráh, stuk, deel, en bahrah, deel, aandeel,
lot, noodlot) eig. het feest der loten, dat de
Joden in maart (den liden en 15den adar)
tot aandenken van den bun door Haman
toegedachten ondergang vieren ; zie het boek
Esther, hoofdstuk IX.

Purismus, purist, puriteinen,
enz., z. ond. p u r i f i c e e r e n;— puros,
m. pl. sp. eig. de reinen : volbloed-koningsgezinden (royalisten), eene politieke partij
in Spanje.

Purper, n. (lat. purpura, van het gr.

Puseyiet of Puseyíst, m. aanhan-

ger van die leer en godsdienstpartij ; ook
Tractariaan (eng. Tractarian, omdat

deze leer het eerst in de sedert 1833 uit
[Tracts for the times)-gevntijdrac
te voorschijn trad).
pusillaniem, adj. lat. (pusillanimis,
van pusillus, klein, en an)mus, geest, gemoed) kleinmoedig, versaagd', bloode, bevreesd, laf; --- pusillanimiteit, f. (later lat. pusillanimitas) de kleinmoedigheid,
versaagdheid, lafhartigheid.
pustuleus, adj. (lat. pustulósus, a, um,
van pust(la, puist) puistig, puisterig, vol
uitslag.
Puszta, f., pl. Puszten (spr. u=oe)

hong. woeste, maar ten deele grasrijke , heiden, steppen in Midden-Hongarije, die men
zich als weiden voor 't vee ten nutte maakt.

Putátie (spr. tie tsie) f. later lat.
(putatto, van putáre, meenen, gelooven) de
meening, bet daarvoorbouden ; -- putatief, adj. (later lat. putativus, a, um) ver
ingebeeld , daar voor geacht of ge--mend,
houden, vermoedelijk.
Putrédo, f. lat. (van poter, putris, pu-

tre, rot, verrot) de verrotting; — putre$eeeren (van 't lat. puctre facere) tot ver
brengen, ontbinden, doen vergaan;-roting

porphyra, f. eig. de purpersiak) purperkleur,

de kostbaarste hoogroode kleur, in de oudbeid uit bet vocht der purpersiak bereid ;
een purper of purperkleurig gewaad, purperkleed, purpermantel, inz. der kardinalen',
oneig. schoonheid, glans, pracht, kostbaar
— purpura, f. Med. de purper--heid,nz.;
koorts, scharlakenkoorts ; — purpurá
pl. (lat. purpurátus, in bet pur--ten,m.
per gekleed) in bet purper gekleede kardinalen ; ook Chem. purperzure zouten ; —

purpurine, f. nw.lat. Chem. het kraprood, meekraprood ; — purpuríno (spr.
porporino, m. it. een

poerpoe--), of

—

putrefáetie (spr. tie

tsie), f.

nw.

lat. de verrotting, bederving, ontbinding, het
vergaan ; — putresceeren, lat. (putrescere) verrotten, rotten, tot verrotting overgaan, bederven, verduffen ; — putrescentie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. het verrotten,
bederven; — putreselbel, adj. verrotbaar, aan de verrotting onderworpen; —
putríde, adj. fr. (lat. putridus, a, um)
rot, verrot, bedorven ; tot verrotting ge^ieigd; — putriditeit, f . nw.lat. de ver
rotheid.
-rotingsead,

Puttings, f. pl., of puttingwant,

PUURPYRETIKA.
n. Mar. touwen, die, aan de pu U ingijzers vastgemaakt, van onder den mast
schuin afdalen en, door 't onderwant gaande,
aan den mast bevestigd zijn, en tot vastzetting van het stengewant dienen.
puur, adj. (lat. purus, a, urn, en als
adv. pure) rein, zuiver, onvermengd, onvervalscht, klaar, helder, schoon onvoorwaar
delijk, zonder beperking, b , v. eenen wissel
pure accepteeren bloot, enkel, louter, niets
dan, enz. purus putus, niets dan een kenner van zijn vak, die van andere dingen
niets verstaat pure pute, louter, slechts,
enkel en alleen.
Puzzolâna of pozzolána, f. it.,
pozzolaan—aarde, vulkanische tufsteen,
eene vulkanische aardsoort, waaruit een
mortel bereid wordt, en die inz. bij Po zzuoliolPuzzuoloin Italic veel voorkomt.
Py—ekchtsis, f. gr. (van p)jon, etter)
Med. de etteruitstorting;
py—emèsis,
t het etterbraken of etl.erspuwen
esis, f. (van py?'in, etteren) de ettering.
pygmoeEn, m. p1. gr. (sing. PygmTos,
a. i. als 't ware een ventje als eene vuist,
van pyqm, de vuist) Myth. fabelachtige
dwergmenschen zeer kleine, nietige menschen
pygmë, 1. eene gr. lengtemaat
(van den elleboog tot aan de geslotene vuist)
pygmeeïsch, adj. dwergachtig, zeer
klein, nietig, onbeduidend.
Pygmalion, ni. gr. een fabelachtig
koning van Cyprus, een bekwaam beeldbouwer, die, daar hij geen meisje naar
zijn' zin kon vinden, zich zelven er een uit
elpenbeen vervaardigde, en nu zoodanig op
tlit meesterstuk verliefde, dat hij Venus
smeekte, dit levenlooze beeld te bezielen.
De godin verhoorde zijn gebed, en dit bekoorlijk wezen werd zijne gade.
Pykniet,m. gr. (van pyknós, a, On, dicht,
stevig) stangsteen, eene soort van topaas;
pyknoskoop, n. een door Z em e k
uitgevonden werktuig ter bepaling der soortgelijke zwaarte van poedervormige ligchamen
pyknostylos, adj. dichtzuilig;
pykuostylon, n. Arch. een dichtzuilig bouwwerk, waarin de zuilen anderhalve zuildikte van elkander staan
pyknôsis, f. (van pyknoen, verdichten)
de verdichting, verdikking;
pyknotika, n. p1. Med. verdikkende geneesmiddelen
pyknôtisch, adj. verdikkend.
Py1des, gr. mansn.: de trouwe vriend
en onafscheidelijke gezel van Orestes (z.
aid.), voor wien hij in den dood wilde gaan;
van daar, een trouwe, zich opofferende vriend.
Pylôn, m. gr. (van pP^ deur) de deur,
poort, ingang de deur- of voorzijde, gevel;
inz. een boog, bijna torenachtig gebouw aan
den ingang van egyptisehe paleizen en ternpels
pyloklâstrum, m. een werktuig om poorten te doen open springen
pylörus, m. (pyl-drOs, eig. de deurwachter) de portier, het redlitereinde van de
maag, waar zij in den twaaifvingerigen darm
-
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overgaat, de benedenste maagmonl
pylôrisch, adj. tot den portier behoopylorieten, m. p1. tweescharende
lige schelpdieren, welker schalen niet recht
op elkander passen.
Pyoe1e, f. gr. (van p)ion, etter) Med.
pyocenôsis, f. etter
de etterbreuk
ontlasting;pyochezie, f. etterbuikpyocc1ïe, f. de etloop, etterafgang;
terbuik, verzameling van etter in de buikpiocstis, 1. de etterzak
holte
pyoëmsis, f. braking van etter
pyogenésis of pyogenIe, t. de ettervorming; --pyogénisch, adj. etterver
- pyoheemie,
wekkend, ettermakend
pyo—
f. de etterigheid van liet bloed
mëtra, f. verzameling van etter in de baarpy—ophthalmïe, f. de etmoeder
py—ophthâ].terige oogontstekeng
mus, m. een etleroog
pyo—
f. de etterverdoling of -verzakking
posis, t., z. v. a. pyogenesis;
pyoptsis, t. de lozing van etteriluimen;
pyorrhagie, 1. de sterke etterafschei
pyorrhcea, r.
ding uit eene zweer;
etterafvloeijing, etterachtige huikloop;
pyopyôsis, t. ettering, verettering
thôrax, m. de etterborst.
Pyrâme, in. fr. eene kleine soort van
kortbarige bologneezer bondjes.
PyramIde, f. (gr. pyrimis, van 't
egypt. pirorni) egyptisehe spitszuil, zonnezuil, straalzuil, groote overoude steenen
gevaarten, welker vier opwaarts gaande zijvlakken zich in eene spits vereenigen,
eene pronknaald, grafnaald, tijdnaald Math.
de spitszuil, een ligehaarn, dat door een
rechtlijnig grondvlak begrensd en door driepyrahoekige zijvlakken ingesloten is;
midaal, adj spitszuilig, spitstoeloopend,
pyramidaalals eene pyramide;
dodekaëder, z. ond. dodecadiek;
pyramidion, d. i. eig. kleine pyramide;
Arch. de pyramiedvormlge spits eener obezich pyramideeren, den vorm
lisk
eener pyramide hebben, spits toeloopen.
Pyramus en Thisbe, gr. een paar
minnenden te Babylon, wier teedere liefde,
zoo min door de ouders als door het lot begunstigd, een ongelukkig einde nam.
Pyraulika, t. gr. (van pjr, vuur, en
aulOs, buis) de vuurbewegingsleer, leer vair
de beweging of doorvloeijing van het vuur.
Pyreneciet, m. eene variatie van den
granaat, in de Pyreneën.
Pyretörium, ii. gr. (van ppr, vuur) de
vuurhaard, dat gedeelte van een' ehemiseben
pyrëthrum,
oven, dat het vuur bevat;
n. (gr. pret1iron) de bertram (welke naam
uit pyrethrum ontstaan is), het bertrampyrethrine,
kruid, de kwijlwortel
f. eene eigene stof van den bertramwortel;
pyretine, t. brandbars, eene uit de
lampolie afgezonderde, naar een plantenbars geljkende stof.
Pyretka, n. p1. gr. (van pyrètôs, koorts-
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PYRGOS

PYTHAGORAS.

hitte, koorts, van pr, vuur) Med. koortsverdrijvende middelen ; - pyrétisch, adj.
koortsachtig ; koortsverdrijvend ; --- pyreton, n. eene lichte koorts; -- pyretogenie of pyretogenezie, f. het ontstaan en de ontwikkeling der koorts; —
pyretographie, f. de koortsbeschrijving;
- pyretologie, f. de koortsleer; —
pyretológiseh, adj. de koortsleer betreffende ; — pyrexie, f. (gr. pyrexis, V.
pyréssein, de koorts hebben of krijgen) de
koortsaanval, bet koortskrijgen.
Pyrgos, m., p1. pyrgoi, gr. een toren, inz. vestingtoren, een torenachtig gebouw; ook een op raderen beweegbaar belegeringswerktuig.
Pyria, f. gr. (van pyr, vuur) Med. een
droog zweetbad, heet zand- of stoombad;
een warme omslag ; — pyriphlegethón,
z. v. a. p h 1 e g e t h o n, z. ald. ;— pyriseh,
adj. vurig ; — pyriet, m. (gr. pyrites)
eig. vuursteen ; zwavelkies, kattegoud : —
pyrieten of pyritoiden, m. pl. kie
in schelpkalk, krijt, zand ; —-zelstukn
pyritolOgie, beschrijving der kiezelsoorten; — pyritueus, adj. kiezelachtig;
— pyroballíst, m. (van bdllein, werpen)
een vuurwerker; — pyroballistika of
pyrobolika, f. vuurwerp- en vuurwerkerskunst; — pyrodinamika, f. de leer
van 'le krachten des vuurs; — pyrogenezie, f. het ontstaan, de voortbrenging
des vuurs ; -- pyrogenétiseh, adj. vuurverwekkend ; — pyrogénisch, pyrogeen, adj. uit het vuur ontstaan; — pyrolater, m. een vuuraanbidder of -vereer.
der; — pyrolatrie, f. (van latreia, dienst,
godsdienst) de vuuraanbidding, vuurvereering; — pyrologie, f. de vuurleer ; leer
van het vuur; — pyrológiseh, adj. tot
de vuurleer behoorende; -- pyroluziet,
m. gemeene bruinsteen, eene soort van mangaanerts; — pyromachieten, m. pi.
(v. pyrómachos, het vuur weêrstaande) veldspaathachtige mineraliën; -- pyromar1ie, f. de vuurwoede, de zucht om vuur
aan te leggen, brand te stichten ; — pyromant, m. een vuurwaarzegger; -- pyromantie (spr. t=ts) f. de vuurwaar
voorspelling, inz. uit het offervuur;-zegrij,
-- pyrométer of pyroskoop, m. een
vuurmeter, werktuig tot meting van hooge
hittegraden, of eig. van de uitzetting der
vaste ligchamen door bet vuur ; — pyrometrie, f. de vuurmetingsleer, vuurmeetkun st; — pyronomie, f. de vuurleiding,
kunst der vuurverdeeling; — pyroop,
m. eig. vuuroog: een bloedroode, schubbige
granaat uit Bohemen ; — pyrophaag,
m. een (voorgewend) vuureter, vuurvreter;
— pyrophagie, f. het vuureten, vuurslikken ; — pyrophaan, m. (van phaínein,
schijnen) een opaal, die door inzuiging van
gesmolten was doorzichtig wordt; vgl. h yd r o p h a a n;— pyrophórus of pyrophoor, m. eig. vuurdrager; zelfontbran-

der, eene stof, die van zelve in de lucht
ontbrandt, gelijk b. v. de phosphor (z.
aid.) ; — pyrophóriseh, adj. vuurdragend; zelfontbrandend ! — pyrophysalith, m., z. v. a. 1) h s a 1 i t h ; -- pyrosideriet, m. schubbige bruinijzersteen
— pyrósis of pyrozie, f. (van pyroen,
branden) in 't alg. het branden, de brand,
de ontbranding; Med. de ranzige oprispingen, branding in de maag; gloeijende aan gezichtsroodheid; — pyroskaph, n. een
stoomvaartuig; — pyroskoop, z. p yr o m e t e r; -- pyrosmalith, ook pyrodmaliet, m. parelglimmer, eene steensoort, die zoutzuur ijzer, mangaan, enz. bevat ; -- pyrosóma, n., pl. pyrosómen, lichtwormen, lichtende zeedieren met
een kraakbeenachtig, bijna doorzichtig lig
pyrosophie, f. de vuurwijs -cham;—
voor scheikunde; — pyrosta--heid,ron.
tika, f. de leer van het evenwicht des
vuurs; — pyrotechnika of pyrotechnie, f. de vuurwerk- of vuurwerkerskunst, de vuurwerkerij ; — pyrotechnisch, adj. daartoe behoorende, vuurwerk kunstig ; -- pyrotelegraaph, m. (vgl.
t e 1 e g r a a p h) een vuurwijzer, vuurseiner,
een werktuig, om bij nacht den afstand van
eenen brand te bepalen ; -- pyrotheologie, f. het bewijs voor. Gods bestaan uit
het vuur ontleend; — pyrothonide, f.
papierolie, de bruine, brandige stof, die zich
uit samengerold, langzaam verbrandend papier ontwikkelt; — pyroticum, n. (gr.
pyró(ikon, brandend, van pyroen, branden)
Med. een brandend, bijtend, invretend geneesmiddel, b. v. spaansche vliegen; —pyrótisch, adj. brandend, ontstekend, bijtend,
invretend; — pyroxeen, m. (van x é n o s,
de vreemdeling) eig. een vreemdeling in het
vuur, z. V. a. a u g i e t; -- pyroxyline,
f. schietkatoen.
Pyrrha, z. Deuka1ion.
Pyrrhichius, m. gr. (van pyrrhiché,
een wapendans, en ook het daarbij gezongen
lied) Poet. de danser, een versvoet van twee
korte lettergrepen ( -Pyrrhonísmus, n. gr. de twijfelleer
van P y rr h o, een' oud-gr. pbilozooph, die
leerde, dat men aan alles moet twijfelen om
de waarheid uit te vorschen; van daar in
't alg. voor twijfelzucht, vgl. s e e p t-i c i sm u s; — pyrrhoniaan, m. twijfelaar
aan alles, vgl. s c e p t i c u s, — pyrrhónisch, adj. twijfelzuchtig,' twijfelziek.
Pyrrhotine, f. gr. (v. pyrrhótés, vuurkleurig, roodachtig, v. pgr, vuur) het magneetkies.
Pyruliet, m. (nw.lat. pyrU' la, fr. pyrule)
versteende vijgeslak, z. v. a. 'b u l l i e t.
Pythagoras, m. een beroemd grieksch
wijsgeer omstreeks 600 jaar voor Christus;
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— Pythagorísten, Pythagoréërs,
(gr. Pythagóreioi, lat. Pythagorêi) leerlingen,
aanhangers of vrienden van Pythagoras; —
pythagórisch, adj. van Pythagoras af-

PYTHIA
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komst.ig, met zijne leer eenstemmig ; de p vt h a g o r i s c h e tafel, de tafel van vermenigvuldiging met de - producten an alle enkelvoudige getallen ; de p y t h a g o r i s c h e
s t e 11 i n g, z. magister matheseos ; ---- pythagorismus, n. de leer, het wijsgerig
sielsel van Pythagoras.
Pythia, f. gr. (Pythía), ate priesteres
van Apollo, die te Delphi of P y t h o, eerre
beroemde, aan den Parnassus gelegene stad
in Griekenland, orakelspreuken deed hooren,
ook de pythische priesteresgeheeten;
— pythisch of d e l p h i s c h, adj. Apollo
betreffende, hem geheiligd, b. v. p` t b i s c h e
spelen, feestspelen en wedstrijden, die ter
eere van Apollo alle 5 jaren te Delphi gevierd werden ; — Python, m. eene fabelachtige, vreeselijke slang of een geduchte
draak, wiens nederlaag door Apollo aan de-

Zen glen naam van 1' i th t u s gleed ver werven ; --- pythoníssa of pythonísse,
f. eene prophetes, weerzegster.
Pyulkie, f. gr. (van lion. etter, en
hëlkein, trekken) Med. de uittrekking of ontlasting van den etter — pyulkon, ri .
een werktuig om den etter en de scherpe
vochten uit +1e diepte der pijpeweren te outlasten, een etterbuisje ; -- pyurie, f. (van
oerëtn, pissen) de ontlasting van etter met
de pis, het etterpassen.
Pyxis, f. gr. (pyxís, van p 'xos, buksboom) eig. eerre doos uit buksboomhout ;
eerre vaas of doos, waarin de Kath. de gewijde hostie bewaren ; — Pyxis nautica, de
schippersdoos, d. i. het scheepskompas; - pyxidium, n. een doosje — pyxodes of pyxódiseh, adj. doosvormig, naar
eerre ploos of een bekertje gelijkende.

Q. in latijnsche opschriften eene verkorting van de eigennamen Quirinus, Quintus,
Quinctius, of van de woorden quaestor, quirites ; — Q. B. F. F. S. of ook Q. B. F.
F. Q. S , lat., z. quod bonum, felix faustumque sit; -- Q. D. B. Y., z., quod Deus
bene vertat; — Q. E. (op recepten), d. i.
quanta essentia, z. quintessens; — Q.
E. D., d. i. quod erat demonstrándum, z.
ond. demon streeren; ----- q. 1., z. quantum libet; — Q. P. of q. pl., z. quantum
placet; — q. q., z. qualitate qua; — q. s.,
z. quantum satis of sulfiicit ; - q. v., z.
quantum vis; - quaer., z. quaerátur; quaest. quaestionis, z. q u w s t i e.
qua, lat., als, in zoo verre, in zijne hoedanigheid of q u a l i t e i t van--, b. v. qua
koning, qua rechter, als koning, als rechter; — qua talis, als zulk eenen, als die
hij zijn moet.
Quaas, z. k w a s.
Quacamáyas , m. de mexicaansche
papegaai.
Quacquero, ni. it. een kwaker (z. ald.)
Quaden, m. pl. de zuidoostelijke suevische volksstam, die van de eerste tot de
vierde eeuw in het tegenwoordige Moravië
en aan den westelijken zoons van Hongarije
woonde.
Quadernario, m. it. (van 't lat. quaternarius, a, um, viervoudig) Poet. eene vierregelige strophe van het klinkdicht, z. V. a.
fr. quatrain.
Quadraat, n. lat. (quadrttum, van quadrdre, vierkant maken, z. q u a d r e e r e n)
een regelmatige vierhoek met vier gelijke
zijden en rechte hoeken, een gelijkzijdige
rechthoek, het vierkant; als adj. (soms ook
q u a d r a t i c s) vierhoekig, vierzijdig, vierkant ; -- quadraat—getal, het vierkant

getal, het product van een met zich zelve
vermenigvuldigd getal, dat men quadraatwortel noemt, in zoo verre het een vierkant getal vormt --- quadraat-voet,
de vierkante voet, voet in 't vierkant, de
vlaktevoet ; -- quadraat-roede, de vierkante roede , ---- quadraat -mij 1, de vierkante mijl ; -- quadraat-vergelijking, tweede-machts- vergelijking, vergelijking van den 2den graad, waarin de onbekende in de tweede macht staat.
Quadragèna, f. nw.lat. (van 't lat.

;

;

;

quadragPni, ae,

a, bij veertigen,

V.

quadra-

ginta, veertig) eeooe veertigdaagsche boetedoe-

ring bij de Ii. Kath.; — quadragenaraus, m. lat. een veertiger, een man in de
veertig jaar ; — quadragesima, f. (van
quadragesimus, a, urn, de of het veertigste),
1) (scil. pars) het veertigste deel, inz. als
opbrengst of belasting bij de oude Romeinen ;
2) (scil. dies) de zesde zondag voor paschen,
ook zondag i n v o c a v i t (z. ald.) gebeeten,
40 dagen voor goeden vrijdag; -- quadragesimále, n. niv.lat. de veertigdaagsche
vasten vóór paschen bij de It. Kath.

Quadrangulum, n. lat. (vgl. a n g u1 u s) iets vierhoekige, een vierhoek ; ---

quadrangulair, adj. nw.lat. vierhoekig,
vierkant; — quadranguleeren, vierkant of vierhoekig maken.
Quadrans, m. lat. (eig. het deelwoord
van quadrdre) een apothekersgewicht van 3
onsen of 0 louden ; ook het vierde deel eerier
erfenis ; -- n. (lat. quadrans)
het vierde gedeelte van een geheel, inz. van
een' cirkelomtrek, de hoekmeier, graadboog,
hoogtemeter, een mathematisch werktuig;
ook een gereedschap der steensnijders en
staalslijpers; ---- quadrantaal, n. bij de
Romeinen eene maat van ongeveer 10 liter.
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QUADRAT

QUA DRUPLUM.

---

quadrat [hoc], hoc non quadrat, z. or d.
quadreeren.

Quadráten, n. pl. lat. (van quadráre,
vierkant maken) bij boekdrukkers : de aan
aanvulling van de uit -vulse,htwio
niet met letters gevulde regels;-ganeof

vier in plaats van drie spelers; ook eene
partij of afdeeling ridders bij torn o o i j e n,
enz. ; — quadrille -taf, n. taf met veel
quadrillioen, f.-kleurigstpn;—
duizend maal duizend trillioenen, een miilioen trillioenen, een millioen tot de vierde

— quadrateeren, z. q uadreeren
— quadrátie (spr. 1=ts) f. lat. de deeling in vieren ; het vierkant; -- quadratisch, adj. vierkant, in 't vierkant ; —
quadratoríst, m. nw.lat. eig. vierkant -

macht verheven (1,000000, 000000, 000000,

schilder: een muur- of wandschilder; -quadratrix, f. eene kromme lijn der
oude meetkunstenaars, door welke zij de
q u a d r a t u u r des cirkels poogden voor te
stellen en te berekenen ; — quadrátum magicum, n. bet toover-quadraat; — quadratuur, f. lat. (quadrati ra) de verandering in een' vierhoek; Math. de inhoudsbepaling van vlakken, door kromme lijnen
begrensd, b. V. de q u a d ra t u u r des c i r k e 1 s, de verandering van het cirkelvlak in
een vierkant van gelijke grootte; in 't alg.
de berekening van het cirkelvlak, weke op
de verhouding van den omtrek tot de middellijn des cirkels berust; oneig. (dewijl
men dit vraagstuk niet volkomen juist,

quadrinómiseh, adj. lat.-gr. vierdeelig, vierledig, vgl. b i n o m i s c h; -- quadrinomium, n. eene vierdeelige, vierledige grootheid ; — quadriparteeren,

;

maar slechts bij benadering kan oplossen)
iets onmogelijks, iets onuitvoerbaars, eene
hersenschim; quadratus homo, z. ond. q u adreeren.

quadreeren (lat. quadrare), ook wel
quadrateeren, vierhoekig of vierkant
maken., in het vierkant brengen, den inhoud
van een vlak berekenen ; met zich zelve
vermenigvuldigen of multipliceeren ; oneig.
wel samen passen, overeen komen, rijmen;
-- hoc quadrat, dat schikt zich, dat laat
zich hoorgin ; — hoc non quadrat, dat komt
niet uit, houdt geen steek; — quadrátus
homo, m. een kort, gezet mensch, een vierkante kerel.
Quadriënnium, n. lat. (van annus,
het jaar) vier jaren, een tijd van vier jaren ; — quadriennaal, adj. (lat. quadri-ennilis) vierjarig; — quadrifídiseh
(lat. quadri f idus, a, um) vierspletig, in vieren gespleten ; — quadrifinium, n. later
lat. (v. finis, grens) eene plaats, waar vier
grenzen samenloopen ; — quadrifolium,
n. nw.lat. (vgl. f o 1 i u m) een vierblad ; --

quadrifólisch, adj. vierbladerig; ---qua
drifórm, adj. nw.lat. van vierderlei gedaante ; -- quadriga, f. lat. (samengetr.
uit quadri -fuga vgl. b i g a) een vierspan;
Chir. een kruisverband ; — quadriglisch, adj. vierspannig — quadrigarius, m. de wagenmenner van een wedrennend vierspan ; — quadrijugiseh,
adj. (lat. quadrijugus, a, um, van jugum,
juk), vierjukkig, aan vieren gepaard; -quadrilateraal, adj. (lat. quadrilaterus,
a, urn, van latus, zijde) vierzijdig, vierkant,
dat vier zijden heeft.
Quadrille, f. fr. (spr. kadriélj') een
dans niet vier personen ; het omberspel met
;

;

).
Quadrimanen, z. quadrumanen.
Quadrín, m. sp. eene kleine koper

000000 of 1,000000
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een penning.

-munt,

lat. (quadripartt re) in vier deelen scheiden
of verdeeles, vierendeelen ; — quadri-

partitie .(spr. tie=tsie) f. (quadripartitio)
en nw lat. quadriséctie (spr. t=ts) f.
de vierendeeling, verdeeling in vieren ; —
quadriph 'llisch, adj. lat.-gr. vierbladerig ; — quadrirémisch, adj. lat.

(quadriremis, van remos, riem, roeispaan)
met vier roeibanken ; — quadrisyllá-=
bisch, adj. nw.lat. (van sytlába, lettergreep, syllabe, z. aid.) vierlettergrepig; -quadrisyllábum, n. een vierlettergrepig woord; — quadriválvisch,. adj.
(van valva, . valvula, klap, huize) met vier
klappen, vier lobben of hulzen ; — quadrivasculair, adj. (van vasculum, vaatje)
viervatig, vierhuizig, vierkelkig ; -- quadrivium, n. lat. (van via, de weg) eene
plaats, waar vier wegen elkander kruisen,
een kruisweg, viersprong; eertijds ook de
vier deeles der wiskunde ; rekenkunde, meetkunde, sterrekunde en muziek, welke met
bet trivium : grammatika, dialektika en
rhetorika, de zeven vrije kunsten der middeleeuwen uitmaakten.
Quadro,. n. it., z. v. a. quartet;
ook de teerling van eenen zuilsioel (pos
-ta'men).
Quadroon, m. eng. (spr. —droen), z.
V. a. sp. q u r t e ro n, z. aid.

a

Quadrumánen, pl. lat. (quadrimána,
quadrumána, van manos, hand) dieren met
vier handen, vierhandige dieren, apen, ba
— quadrupéden, p1. (lat.-viane,z.
quadrupédes, sing. quadrucpes, van pes, voet)
;

viervoetige dieren.

QuadruIplum, n. lat. (van quadriuplus,
a, um, viervoudig) het viervoudige, viervuldige; -- quadrupel, adj.- (fr. quadruple ) viervoudig, viermaal zoo groot;
q u a d r u p e l ( in het whistspel) wordt eene
partij gewonnen, als de tegenspelers geheel
niets geteld hebben ; -- quadrupel, fr.
quadruple, n. viervoudig getal of viervoudige grootheid, welke viermaal zoo groot
is, als eene andere, b. v. eene spaansche
goudmunt van vier pistolen; als adj. viervoudig; -=

quadruple alliantie,

f_

lat.-fr. een viervoudig verbond ; — qua-

drupliek,

f. nw.lat. Jur. het tegenautwoord of verantwoordingsschrift des beklaag-

QUAE NOCENT
den op het derde klaagschrift of de tripliek des klagers; vgl. dupliek; —
quadruplicãtie (spr. t=ts) f. lat. de
verviervoudiging ; -- quadrupliceeren
of quadrupleeren, lat. (quadruplicdre
en quadrupldre) viervoudig maken, verviervoudigen ;— quadrupliceeren, ook Jur.
eerre quadrupliek indienen ; — quadrupliCit.eit, f. nw.lat. de viervoudigheid.
quae nocent, docent, lat. sprw.: wat
schaadt leert, of door schade wordt men
wijs.
quae, qualis, quanta % lat. wat, hoedanig,
hoe groot? de 3 hoofdvragen opzichtelijk
de eigenschap eener zaak ; ook gebruikelijk
als uitdrukking der verwondering.
Queerénten, m. pl. lat. (van quaerére,
zoeken, vragen) eene dweepzieke secte in
Engeland, die eene verborgene en dus te
zoeken kerk wilden, daarom ook zoekers
(eng. seekers) geheeten ; --- quaeritur, lat.
er wordt gevraagd, men vraagt, of het is
de vraag; — queesitor, m. lat. eig.
zoeker: onderzoeker, aanzoeken, rechtzoeker;
— queesitum, n. het gezochte r quaesitum jus, z. ju.c quaesitum ; -- queenstie,
f. (lat. quaestio), of fr. questie (question,
spr. kestjón) de vraag, twistvraag, opgave,
het onderzoek, strijdpunt; de pijnbank, foltering; — quaestio facti, de vraag naar het
feitelijke, in tegenst. met het onderzoek
naar . den rechtsgrond ; de p e r s o o n of de
z a a k quaestiónis of in questie, de persoon
of de zaak, waarvan gesproken wordt, de
behandeld wordende, bewuste, gedachte, ver
persoon of zaak, onze man, onze zaak -meld ;
dat lijdt geen questie, dat spreekt van
zelf, behoeft. geen navraag, geen onderzoek;
- questionárii, m. pl. scholastieken
(z. ald.) in de 13de eeuw, die eene menigte
moeijelijke vragen in de theologie opwierpen ; — quaestioneeren, nw.lat. (fr.
questionner) vragen, ondervragen, uitvragen,
iemand met vragen bestormen ; pij eigen ; —
queestor, m. in het oude Rome een regeeringspersoon, die het opzicht had over
de schatkist en de inkomsten van den Staat
inde (quaerebat) ; een schatmeester, rentmeester, rekeninghouder van de ontvangsten
en uitgaven ; — qu.eestuur, f. het ambt
en het bureau van eerren quaestor.
Quaker, z. k w a k e r.
qualibet ex re, lat. uit allerlei dingen,
uit zaken naar welgevallen.
quiilis, qui le, lat. hoedanig gesteld, van
welken aard ; — qualis !persóna, talis perizóma, gelijk de persoon, zoo ook het voor
geeft ieder schoenen naar zijne-schot:men
voeten ; — quails rex, talis grex, zoo als
de koning, zoo ook de kudde, d. i. de onderdanen: zoo heer, zoo knecht; — qualis
air, talis oratio, gelijk de man, zoo de rede
d. I. uit de rede of redeneering kent men
de menschen; elke vogel zingt, gelijk bij
gebekt is; — qualiteit, f. (lat . qualitas)
de gesteldheid, eigenschap, deugdelijkheid,

--
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waardigheid, hoedanigheid ; de titel, stand,
rang; — qualitate qua, lat. (afgek q.q.) in
hoedanigheid of qualiteit van; — qualitatief, adj. nw.lat. volgens de waarde,
het gehalte, de gesteldheid eener zaak betrefende ; — qualificeeren, eigenschappen toeleggen of toekennen ; benoemen, betitelen ; -- zich qualificeeren, zich
ergens geschikt toe maken, zich bekwamen
tot eene zaak of zich die waardig maken,
of geschikt, bekwaam en waardig bevonden
worden ; — gequalificeerde diefstal
en dgl. Jur., z. delictuin furtum qualificáturn;
-- qualifieátie (spr. t=ts) f. de bijlegging, toekenning eener eigenschap, benoeming, betiteling ; ook deugdelijkheid, geschikt
vatbaarheid; Jur. de verzwaring eener-heid,
misdaad, eener straf, enz. door bijzondere,
verergerende omstandigheden ; — qualifieatief, adj. nader bepalend, beschrijvend;
— qualificator, m. de berichtgever (referent) in crimineele zaken.
qua mandataries, z. m.a n d a t a r i u s, oud.
ma ❑ damus.
Quamaseh, noord-amer., de eetbare en
door de inboorlingen van N. Amerika gerooste wortel van anthericum esculmntum.
Quan, m. eene munt in Cochinchina
2 gl. 40 ct.
Quand mên1e, fr. (spr. kan mm')
al was 't ook nog zoo, in elk geval, er gebeure wat er wil.
Quando, n. lat. (quando, wanneer, als)
het wanneer, de tijd van eene gebeurtenis.
Quang of quoan, chin., z. v. a. regenten, benaming der mandarijnen in China.
quantus, a, um, lat. hoe groot, hoe veel;
zoo groot of zoo veel als, enz. ; — quantun1, n. de grootheid, veelheid, menigte,
de maat; het bedrag, aandeel, de som; —
quantum in me, zoo veel in mij ligt, zoo
veel ik vermag ; quantum est, quod nescimus!
hoe veel is er, dat wij niet weten ! quantum
libet of quantum placet, of quantum vis (afgek. q. 1. of q. pl. of q. v., op recepten),
zoo veel men wil of verkiest ; — quantum
satis of quantum su ft icit (afgek. q. s.), zoo
veel als genoeg is, zoo veel als toereikend
is ; — in quantum, in zoo verre ; — in
quantum de jure, zoo ver het recht of rechtens is, in zoo verre de wetten het ver
; — quanti.? (se. pretdi) tot welken-gune
prijs? hoe duur? --- quantiteit, f. (lat.
quantitas) de veelheid, menigte, grootte ; het
gewicht, de maat; Gram. de syllabenmaat,
de duur der lettergrepen, de lengte of kortheid daarvan : Muz. de tijdmaat, toonmaat;
— quantitatief, adj. nw.lat. volgens de
menigte of de grootte, naar 't getal.
Quarantaine, f. fr. (spr. karantèn',
van quarante, veertig) een getal van veertig; inz. de veertigdaagsche (of ook kortere)
leg— of proeftijd van schepen en reizigers,
die uit vreemde, van pest verdachte plaat
komen ; ook c o n t u m a c i e (het eerst-sen
in Venetië in de 15de eeuw opgekomen)
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quarantaine houden, genoodzaakt zijn
te blijven liggen om de gezondheidsproef te
ondergaan; — quarantia, f. it. (v. quaránta, veertig) het gerecht der veertig in
't voormalig Venetië.
quarderonneeren, fr. (quarderonner,
spr. kar —) eig. in den vorm van een vierde
gedeelte eens cirkels brengen ; Arch. hoeken
aan balken en planken afronden.
Quarré of carré, n. fr. (spr. karré,
van het lat. quadrátum, z. q u a d r a a t)
het vierkant ; inz. de vierhoekige soldaten
ook eene akkermaat op de fransche-steling;
W.indische eilanden, 10,000 vierkante
schreden ; — en quarré (spr. an---), in het
vierkant ; — quarreau, n. (spr. karrO)
z. v. a. c a r r e a u; ook een lineaal van
vierhoekige gedaante tot het trekken van
evenwijdige lijnen ; - i- quarreograaph,
m. fr.-gr. een werktuig tot het opnemen van
perspectief-teekeningen.
Quart, n. lat. (van quartus, a, um, de
of het vierde) een vierdedeel ; vierde maat,
eene vochtmaat, ook eene graanmaat in
Pruissen, enz., eene rekenmunt te Genua,
omtrent cent ; -- quarts, f. (scil.
classis) de vierde k ,.;.use of afdeeling, inz.
eener latijnsche school; — quartaal, n.
nw.lat. een vierendeel -jaars, de ontvangst
of uitgave van een vierendeel -jaars ; quartaliter, adv. elk vierendeel -jaars, alle drie
maanden ; -- quartaan, lat. (quartanus,
a, um) vierdaagsch, b. v. quartaankoorts of quartán.a, de vierdaagsche
koorts; — quartair, adj. nw.lat. de vierde
plaats in eene volgreeks innemende, b. v.
quartaire steenvorming, gebergten,
vgl. t e r t i a i r — quartaire periode,
f. de laatste of tegenwoordige vormingstijd
der aarde ; — quartarius, m. lat. het
vierde van eene maat, een maatje ; —
quartario, m. it. eene vochtmaat in Venetië, ook eene korenmaat ; — quartátie,
z. ond. q u a r t e e r e n ; — quartant, fr.
(spr. kartán) een vierdedeel, eene vierde
ton ; in Beneden -Duitschland eene groote
vochtmaat van 8 tot 9 ankers; — quarte,
f. Muz. de vierde toon van een' aangenomen grondtoon, de derde violinsnaar (A) ;
eene uit quint en octaaf gemengde orgel
schermen : de vierde stootma--stem;inh
nier, in het piketspel: vier op elkander
volgende kaarten in ééne kleur; —quarter, n. eene engelsche inhoudsmaat voor
zout, koren, steenkolen, enz. — ton ; ook
een eng. gewicht 2 8 pond; eene munt
in Malabar 3 0 ct. courant ; — quarter–eagle, m. eng. (spr. kwárter ieg'l) een
vierde adelaar : eene goudmunt der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, geldende
21 dollar of 6 gl. 2 5 ct. ; — quartera,
f. sp. eene korenmaat en quartero, rn .
eene vochtmaat te Barcelona , Mahon en
Palma ; -- quarterólla, f. eene graanmaat te Rome ; — quarteron, ni. fr.
(spr. karterón) een groot kwart, twee ma;

--
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ten of kannen ; een vierde pond ; een vierde
honderd; -- quarterón, m. sp. (spr.
kwarteroon) een afstammeling van eenen
Europeaan en eene T e r c e r o n i n, z. aid.;
— quarteróne, m. it. eene korenmaat
te Bologna en Valencia ; -- quartet, m.,
it. quartétto, en quadro, fr. quatuor (van het lat. quatuor, vier) Muz. een
vierstemmig stuk ; ook z. v. a. q u a d e rn a r i o, Z. aid. ; — quartettíno, m. een
klein vierstemmig stuk ; — quartieeno,
m. it. (spr. —tsjéno) eene korenmaat te
Bologna ; -- quartidi, fr., z. decade.
quarteeren, nw.lat. goud en zilver in
de verhouding van 1 tot 3 samen smelten,
om het dan te scheiden door de quart, de
quartátie of quarteering, f., d. i. de
scheiding des gouds van het zilver door
salpeterzuur (sterkwater), wanneer de ver
beide metalen als 1 tot 3 is.-houdinger

Quarteron, quarterone, quartet, quartetto, enz. ; — quartidi, z.
ond. quart.

Quartier, n. (van 't fr, quartier), k wart i e r, het vierde van een geheel, een vierdemaat, z. v. a. quart; het 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, herberging, bet
nachtkwartier, bet nachtverblijf; de
overnachting; oneig. Mil. de sparing van
het leven; b. v. om kwartier bidden,
om lijfsgenade vragen; iemand k .v a r t i e r
geven, hem het leven schenken ; --- quartieren of inkwartieren, soldaten inlegeren, hun herberging, verblijf of huisdak
verschaffen of aanwijzen ; — inquartiering, inkwartiering, f. de inlegering,
tehuislegging; — quartiermeester,
kwartiermaker, de militaire or burgerlijke inlegeraar, de beambte, die voor de
inlegering zorgt ; op schepen de stuurmansmaat, opzichter der scheepswachten, enz.
Quartijn, z. ond. quarto.
Quartilho, m. eene maat in Brazilië
= 1, 4 1 J 3 liter — quarvoor den rum —
tIllo, m. sp. (spr. —tiéljo) eene spaan
kopermunt reaal of 81 m a--sche
r a v e d i: ook een spaansch gewicht, ongeveer 1 kilo ; eene vochtmaat in Portugal,
enz.; eene korenmaat te Cadix; -- quartinho, m. portugeesche goudmunt P200
reis, of ongeveer 3 gl. 9 0 ct. ; — quar–
tino, m. it. eene vochtmaat in Alessandria; eene rekenmunt te Napels, iets meer
dan 5 cent courant; — quartirólo, rn .
it. eene vrachtmaat te Bologna, = É s t a j o.
Quarto, m. sp. en it., eene rekenmunt
van verschillende waarde, in Spanje, Gibraltar, Marokko en in Mexico; eene vochtmaat te Barcelona; ook eene ital. graan
-- quarto, lat., ten vierde ; een in-mat;
quarto of een quartijn, een boek, be;

QUARTS

—

staande uit tweemaal toegevouwen vellen,
d. i. met vellen van 4 bladen of 8 bladzijden.

Quarts of kwarts, in. eene steensoort uit kiezelaarde bestaande, blinkend en
doorschijnend, meestal in Messina ; eene
graanmaat in Toscane.
quartus, a, urn, lat., de, het vierde (vgl.
quart — quartus, m. de vierde, inc.
de vierde leermeester, of leeraar van de vierde
klasse eenex latijnsche school.
;

Quas, z. k w a s.
quasi, adv. lat., als ware 't, gelijk, als,
bijna, eenigermate, ongeveer, even alsof; in
samenst. 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 schijnverwant

quasi–contract, n. eene-schap;—
rechtsverhouding, die als een verdrag bebandeld wordt, zonder een wezentlijk contract te zijn ; — quasidelíet, n. eerie
naar misdrijf gelijkende, door verzien begane
daad, die in hare bijzondere uitwerkingen
als een misdrijf wordt behandeld: — qua-

si–desértie of quasi-desertto, f. ( vgl.
desertio) eerre veronachtzaming der vrouw
van den kant des mans, die naar verlating
gelijkt, de verzaking van den huwelijksplicht;
— quasi–dominium, n. een schijn
dat voorshands als een vezentlijk-eigndom,
eigendom wordt behandeld ; -- quasi-legitiriteit, f. schijnbare rechtmatigheid;
— quasi–posséssie, f. een oneigentlijk
bezit, een bezit van onligchamelijke dingen,
bij welke een bezit in den engeren en
eigentlijken zin des woords niet denkbaar
is ; — quasi-traditie, f. eene handeling, die de plaats der vormelijke overgave
vervangt; — quasi–ususfructus, m.
het aan iemand gegeven recht om eene

zaak naar welgevallen te gebruiken, onder
de voorwaarde van haar eenmaal in gelijke
soort en de zelfde deugdelijkheid, of wel
in de waarde daarvan terug te geven; oneigentlijk vruchtgebruik, daar dit in den
eigentlijken zin tot zaken bepaald is, die
gebruikt en terug gegeven kunnen worden;
— qu.asimodogeniti, de eerste zondag
na pasellen (eig. quasi modo geniti, , » even
als de eerstgeborenen ", naar de woorden
der latijnsche mis, 1 Petrus II, 2) ; -quasi re bene (opt?rise gesta, even als warp

alles goed gegaan.

Quassia, quássie, f. of kwassiehout, bitterhout, bitterwortel of bitterbast
van eenen boom in Suriname, dien de inboorlingen tegen venijnige slangenbeten gebruiken en die bij ons als een middel tegen
de koorts pleegt aangewend te worden. Naar
men wil zou het dus gelieeten zijn naar
eenen neger C o a s s i, die bet ontdekt. heeft;
— quassine, f. de bijzondere plantvormende stof in de quassia.
qua tails, z. oud. qua.
Quatérne, f. nw.lat. (van 't lat. qua-
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térni, ae, a, vier aan vier) in het lottospel
vier bezette en te gelijk uitkomende nommers; bij boekdrukkers: vier beschreven of
bedrukte bladen ineen geschoven ; — quaternair, lat. (quaternaraus a, um) viervoudig, in vieren, uit vier bestaande ; -quaternarius, z. d i m e t e r; .— quaternio, m. nw.lat. een uit vier stukken
bestaand geheel ; inz. in oude handschriften
en boeken eene laag van vier in elkaar
gestoken dubbele bladen ; — quaterniteit, f. nw.lat., viervoudigbeid.
Quatertémper, quatémper, m.
(mid.lat. quatempnra, uit het lat. quatuor
tempelra, vier tijden) het vierde des jaars,
z. V. a q u a r t a a l; de dag van 't vierendeel jaars, de dag, waarmede een vierendeel jaars aanvangt ; bij de R. Kath. een
strenge vastendag op den eersten vrijdag
van ieder vierendeel jaars.
quatre, f. fr. (spr. kattr'; van 't lat. qua
tuor) vier; -- quatre-couleurs, (spr. kattr'
koeléur), vier kleuren, Bene goudsoort voor
horlogiën, enz., zoo gebeden om de vier
kleuren, die men er in bespeurt; — à
quatre épingles (spr. a kattr' epèngl') eig.
met vier spelden, d. i. zeer netjes, propertjes
(gekleed); opgesierd (van Bene rede) ; --quatre mains, pl. (spr. kattr'mèn) muziek
voor 4 handen gezet, om op de-stuken
piano uitgevoerd te worden ; .-- quatre mendians (spr. — mandián) pl. eig. vier bede
een mengsel van-lars;bednopg,
vierderlei vruchten voor liet nagerecht., n.I.
amandelen, hazelnoten, vijgen en razijnen
— quatre nations (spr. nasjón), eig. vier
natiën, een collegie te Parijs, door Mazarin
gesticht voor het onderhoud van 60 jonge
edellieden, geboortig uit de door Lodewijk
XIV. veroverde landschappen, die tot Italië,
Duitschland, Nederland en Spanje behoorden ; — quatrain, m. fr. (spr. ka trèn) Bene strophe of klein gedicht van
vier verzen.
Quatrieinium, n. nw.lat. Muz. een
vierstemmig muziekstuk ; — quatricrÓma, 614 noot of pauze -- quatriduum,
n. lat., een vierdaagscbe termijn, een tijd
van vier dagen ; — quatríno of quattríno, m. it., eene kleine rekenmunt van
onderscheidene waarde, in den Kerkelijken
Staat, Florence, Piemont, enz.; — quatrinÓmisch, adj. nw.lat., viernamig, vierdeelig, uit vier leden bestaande ; -- quatro, m. naam van verscheidene it. munt
-stukjevan
verschillende waarde.
quatuor, lat vier — quatuor, n., z.
q u a r t e t; — quatuorvir, m. lat., een
vierman, medelid van een collegie van vier
mannen in het oude Rome, pl. quatuorviri;
ook een regeeringspost in do voormalige rijks
-stedn;—quaorvi,.hetmanschap, de waardigheid van vierman.
Queens–bench, n. eng. (spr. kitfiénsbentsj; van queen, koningin) eig. bank der
koningin , het opperhofgericht in Londen
;

;
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onder de regeering eener koningin (vgl.
kings-bench); — queens-metal,
een gemengd metaal uit tin, lood, spiesglans en bismuth ; — queens-purveyer, m.
(spr. —purvéjer) de leverancier van het
vleesch voor bet hof.
Quei, eene oude chineesche munt in
den vorm van een' langwerpigen rechthoek
met een vierkant gat.
Quekker, m. een zeer vurige palmwijn.
quelque chose, fr. (spr. kelk'sjóós, gem.
kek'sjoos) iets, het een of ander ; — quel
-quehosriën,
f. pi. kleinigheden, kleine, geringe waren.
quemadéro, m. sp. (v. quemar, ver
lat. crem? re) de plaats, waar de-brande,
tot den vuurdood veroordeelde ketters ver
werden.
-brand
Quentehen, n. in Duitschland een
Ode van een lood of Ta van een pond.
quercus, f. lat., de eik, eikenboom ; —
quereine, f. nw.lat. de -eikenstof; -quereitrón, n. barb.lat., eene gele kleur
gemalen bast des noord-ame--stofvande
rikaanschen verwerseik (quercus tinctoria);
-- quereitrine, f. de grondstof van den
quercitron.
Querél, f. (fr. querelle, spr. keréll';
lat. queréla) de klacht, bet bezwaar; de
twist, strijd; pl. queréllen, twist en
gekijf, oneenigheden ; — queréla nullid tis,
z. V. a. nulliteits- klacht; z. aid.; — que
fr. (quereller) twisten, kijven,-reln,
harrewarren ; — querelleur,. m. een
twister, twistzieke ; — queruleeren,
nw.iat. (van 't lat. queruius, klagend, klagelijk) gaarne klagen, zonder rechtmatige
oorzaak geschil zoeken ; — querulánt,
m. een klaagzuchtige, geschilmaker; Jur.
(zonder hatelijk bijbegrip), wie eene klacht
bij het gerecht indient — querelaat, m.
hij, tegen Wien eene klacht, eene rechtsvordering wordt ingediend.
Quers, eene perzische lengtemaat.
Querulant, queruleeren., enz., z.
and. que rel.
Queue, f. fr. (spr. keu'; oudfr. coe,
proverie. coa, it. coda, van 't lat. cauda) de
staart; de paardestaart van den turkschen
stadhouder; de biljartstok, stootstok; ook
eene fransche wijnmaat ; Mil. de laatste
afdeeling, het einde, •de laatste soldatentroep, b. v. opmarsch in de queue, opmarsch op het einde; bij oper,tlijke plechtigheden, in schouwburgen, aan de , bureaux
der spoorweg- stations, enz.: de rij der achter elkander staande personen, die elkaar
om in te treden, nader bij te komen, om
plaatsbriefjes te krijgen, om beter te zien
enz. op den voet volgen ; ook eene getraliede ruimte voor den ingang tot de bureaux der schouwburgen en dgl. ter voor
aandrang der menschen. -komingvade
Quibble, n. eng. (spr. kwíbbel) eene
woordspeling , eene geestige , moedwillige
dubbelzinnigheid., een zet.

n.

;

qui bene distinguit, bene docet, lat., die
wel onderscheidt, leert (onderwijst) wel.
Quibus of kwibus (eig. de dativus
meervoud van het lat. qui, quis, wie) een
zot, een gek.
quid, lat. (neutr. van quis, wie) wat?
-- quid ad me ? lat., wat gaat het mij aan?
— quid ad te ? wat raakt het u?
Quidam, m. lat. (quidam, quaedain,
quoddam) een zeker iemand ; ook wel z. v. a.
quibus, z. aid.
quidditas of quidditeit, I. barb.lat.
(van 't lat. quid, wat) in de voormalige philozophische kunsttaal eig. het abstracte of
afgetrokkene begrip der bewering, dat eene
zaak iets is.
quid faciéndumrë ? lat., wat is er te doen?
wat nu gedaan ? — quid hoc sibi vult?
wat wil dat? wat moet dat beduiden ? —
quid juris, wat rechtens is; -- quid juvat
adspéctus, Si non conceditur usus ? wat helpt
het zien, als men 't niet mag genieten? —
quid juvat, _ amisso claudére septa . grege ?
wat helpt het den stal te sluiten, als het
vee er uit is ? of den put te dempen, als 't
kalf verdronken is? -- quid novi? wat
nieuws? wat nieuws is er? -- quid rei?
wat is het ? wat is er gaande of aan de
hand?
Quidproquo of qui-pro-qua, n. nw.lat.,
een wie-voor -wat, het eene voor het andere,
een verzien, misverstand, misgreep,. eene
verwisseling van personen, namen . of begrippen ; — quidquid ag'is, prudénter agas,
et respice /ineen, wat gij ook doen moogt, doe
het met beleid en zie op het einde; —
quidquid delirant reges, plectuntur Archivi,
de fouten der vorsten moeten de onderdanen
boeten ; — quidquid in buccam venit, al
wat hem in den mond komt; -- quidquid
sit, 't zij wat het wil; -- quid, si coelum
ruat? wat te doen, als de hemel invalt?
quiesceeren, lat. (quiescére, van quies,
genit. quiét'ls, de rust) rusten, bedaard of
rustig zijn ; zich geruststellen, bevredigen,
stillen, bedaren ; -- quiescént,. m. een
rustende, tot rust gebrachte ; — quieseéntie (spr. t ts) f. de rust, toestand
des rustens; — Quietisten, pl. 'nw.lat.,
rustvrienden, eene dweepzieke chr. secte, in
de 1 d eeuw door een' spaanschen priester,
Michael Molinos, gesticht; — quietísmus, n. de leer van genoemden sectestichter: de volkomene berusting des gemoeds in God en de daaruit voortvloeijende
ongestoordheid der ziel ; de gemoedsrust; -quiéto, it. Muz. met kalmte voorgedragen,
bedaard, gelaten.
Quilat, quiláte, m. sp. en port. (spr.
k akiláte, ontstaan uit het arab. kirat
r a a t, z, aid.) een karaat, d. i. als goud
r ons, als gewicht voor edelge--gewicht
sieenten
ons.
quilibet fortunae suae Faber elk is de
maker of bewerker van zijn fortuin ; -quilibet praesumitur bonus, donec probëtur
---

v.

w'

7

QUILLAGE

--

contrariem, lat., van ieder mensch onder
dat hij goed is, zoo lang niet-stelmn,
het tegendeel wordt bewezen.
Quillage , f. fr. (spr. kiláázj ; van
quille = kiel) het keelrecht, kielgeld, tol
van handelsschepen, die voor de eerste maal
in eene fransche haven binnenloopen.
Quillot, m. fr. (spr. ki-ljó) eene turksche korenmaat
2 2 o k a s of ruim 2 8
kilo (vgl. k i l l o) .
Quilo, m. eerie florentijnscbe reken
-munt
15 denari en 5 Boldi.
Quilting, n. eng. (van to quilt, doornaa(jen, doorstoppen) z. v. a. piqué (z. ald.).
QuimOS, m. pl. (spr. ki--, in de taal
van Madagaskar anachimoesse, dwerg) een
voorgewend dwergenvolkje op Madagaskar
(eene soort van cretins) .
Quina, z. kina.
quinair, adj. lat. (quinarius, a, um)
uit vijf bestaande, vijfvoudig; — quinarius, m. eene oud-rom. zilvermunt = 10
assen of ongeveer 2 2 ct.
Quincaillerie, f. fr. (spr. kèMMkalj'rie;
v. quincaille, allerlei kleine metaalwaar, v.
't oudfr. clinquer, en dit v. ons k l i n k e n ?)
ijzerkramerijen, allerlei uit ijzer, staal, koper,
enz. vervaardigd wordende kleine waren.
Quincunx, n. lat. (v. quinque, vijf,
en uncia, z. ons) 1) een gewicht van 5
onsen; eene munt van i as; 2) de gedaante eener romeinsehe V, de vijfvorm,
b. V. boomen enz. in quincuncem, d. i. in
den vijfvorm of in het kruis planten :
--

Quindecagoon, n. lat.-gr. (v. 't lat.
quindecern, vijftien, en 't gr. gónia, boek)
een vijftienhoek.
Quine, f. fr., z. quinterne ond.
quinta.
Quinette, f. fr. (spr. ki-n— ; sp. quinete) eene soort van kamelot, Of geheel van
wol, Of met geitenhaar vermengd.
qui nimiunt probat, nihil probat, lat.,
wie te veel bewijst, bewijst niets.
Quinine, f. (van het sp. quina voor
china) z. kina.
Quinoa, f. (sp. quinóa, peruaansch
kenoea) witzadige ganzevoet (chenopodiurra,
quinoa), eene gierstacbtige plant in Peru,
welker voedzame zaadkorrels tot brij, soepen, ook tot gegiste dranken, aangewend
worden.
Quinola, f. sp. (spr. hi.—) een spaansch
kaartspel met vier kaarten ; ook de harten
i-spel.
-boerinhtvs
que non habet in aere, luat in corpóre,
lat., z. ond. luat.
quinque, lat. vijf; — Quinquagenarlus, m. (van quinquaginta, vijftig) een
vijftigjarige, vijftiger ; — quinquagesima, f. (scil. dies) of zondag quinquagesimee, de 7de zondag (eig. de 50ste
dag) vóór paschen, gewoonlijk e s t o m i h i
(z. ald.); vgl. septuagesima;--quinquangulum, n. nw.lat, een vijfhoek ; ---
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quinquangulair, adj. vijfhoekig ; —
quinquecentísten, m. p1. nw.lat. (it.
cinquecentisti) it. schrijvers van de 1óde
eeuw ; -- quinquennium, n. lat. (van
annus, jaar) een vijftal jaren, de vijfjarig
tijdruimte van vijf jaren ; ----heid,n
quinquennaal, adj. (lat. quinquenndlis,
e, vijfjarig ; -- quinquennaal, n. of
quinquenelle, f. nw.lat., vrijheid, of
uitstel voor vijf jaren, vgl. moratorium,
onder mora; --- quinquertlum, n. lat.,
of pentathlon, n. gr., de vijfstrijd, of de
vijfderlei soort van strijdoefeningen bij de
Ouden : het springen, schijfroerpen, spieswerpen, wedloopen en worstelen, welke de
kampvechter alle zegevierend moest vol
wanneer bij den prijs wilde beha -breng,
oud-rom.-len;quiés,f.e
munt van 5 assen of ruim 11 cents.
Quinquets, pl. fr. (spr. kènkè) Argandsche lampen met dubbelen lichtstroom
(naar den uitvinder Q u i n q u e t zoo benoemd).
Quinquevir, m. lat., een vijfman,
vijf heerschar, een van de vijfmannen, die
samen een overheids-collegie uitmaken ; —
quinqueviraat, n. bet vijfheersambt;
het vijfmanschap, vgl. p en ta r c h i e.
Quinquille, z. c i n q u i 11 e.
Quinquillioen, n. een millioen quadrillioenen, of de vijfde macht van een millioen
(1,000000,000000,000000,000000,000000
of l,000000).
Quinquína, f. (sp. quinaquina) eig.
de bast der basten, de amerikaansche naam
van den koortsbast of de kina (z. ald).
Quinta, f. lat. (van quintus, a, um, de
of het vijfde) de vijfde klasse eenar latijn.
kienta), een-scheol;p.nrt(s
landhuis, eene boerderij (zoo geheeten, omdat de pachter weleer . van den opbrengst
aan den eigenaar moest betalen) ; — quintánus, nl een leerling der 5de klasse ; —
quintána, f. de vijfdendaagsche koorts;
— quinte, f. (van het lat. quinta) Muz.
de ede toon van den grondtoon ; de vijfde,
nu de vierde of fijnste, dunste violinsnaar
(E)- de altviool; in bet piketspel vijf op
elkander volgende kaarten van de zelfde
kleur; in het schermen : de vijfde stootmanier; van daar pl. qu.inten of kwinten, eig. schermstreken ; listige streken,
knepen ; k w i n t e n m a k e r, een doorslepen
mensch, kuiperijenmaker — quintérne,
f. nw.lat., ook quine, bij het lottospel of
in de getallenloterij : het uitkomen van vijf
bezette nommers, van vijf op Bene rij geplaatste nommers; vgl. q u a t e r n e; -quintérn.e, ook een weleer in Italië gebruikelijk, naar de either gelijkend snaren speeltuig ; --- quintesséns, f. (fr quintessence, van 't lat. quinta essentia) de keui
of kern, het fijnste,. beste, edelste en krach
zaak, eig. de door chemische-tigsevan
kunst vijfmaal overgehaalde geest van iets;
----- quintet, n: it.. Muz. een vijfspel, vijf;

-
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gezang, vijfstemmig muziekstuk; — quintidi, m. fr. (spr. kèntidi) de vijfde dag
der decade (z. aid.) ; — quintille, z.
c i n q u i 11 e; — quip +moeeren, fr. (quinter)
M uz . in quinten voortloopen ; met den proef
stempelen, inz. goud en-stemplkn,
zilver; — quintóle, f. Muz. eene noten fi guur uit vijf tonen, die samenhangend
worden voorgedragen ; — quintuplum,
n. nw.lat., bet vijfvoudige; — quintL —
ple alliantie, f. vijfvoudig verbond, verbond tussctien 5 mogendheden ; — quintupliceeren, vervijfvoudigen ; — quintupliek, f. Jur. het vijfde tegenschrift;
— quintus, lat., de vijfde, inz. de vijfde
leeraar of de leermeester van de vijfde klasse
eener school.
Quintal, n. fr. (spr. kèntal; ook sp.
quintal, van 't arab. kintdr, eene maat, een
gewicht van 100 pond, en dit van 't lat.
centenarius, uit honderd bestaande, waarvan
ook ons centenaar afkomt, mid.lat. een
een centenaar van-tenar)'us,cim
100 pond in Frankrijk, ook in Spanje, Por
Brazilië, enz.; ook een boheemsch ge--tugal,
wicht van 6 stein en of 60 kilo; een gewicht te Lubeck = 55 kilo; te Portugal
= 4 a r r o b a s; in Turkije = 45 okas of
57,402 kilo.
quintanus, quinte, enz. -- quintille,
ond. quinta.
Quintinísten, m. pl. naam van de
leden eener secte, gesticht in de 16de eeuw
door een' kleêrmaker, genaamd Jean Que n
tin, uit Picardië, die geenerlei bijzonderen
vorm van eeredienst aannamen; men noemde
hen ook Libertijnen.
Quintole, quintuplum, enz. —
quintus, z. ond. quinta.
Quinze, f. fr. (spr. kènz') vijftien ; een
hazardspel met kaarten ; — quinze-etle —va, het vijftienvoudige van den inzet
als winst in het pharaospel, z. p a r o l i.
Quipos of quippos, m. pl. (spr. kipos; van bet peruaansch quipoe, knoop) het
knopenschrift der oude Peruanen, gekleurde
snoeren, op vele wijzen saamgeknoopt en
ineen gevlochten, welke den Peruanen als
schrijfteekens dienden.
qui proftcit in artibus et deficit in moribus, plus deficit quam protTcit, wie in
kennis toeneemt en in zeden afneemt, neemt
meer af dan toe, of zonder deugd schaadt
de, kennis.

qui pro quo, z. q u i d p r o q u o.

Quirat, n. ( ara b. kirdt, z. kar a a t
en q u i 1 a t) een zeer klein gewicht in Egypte
= '- van een oud lood.
Quirinus, m. lat. (v. 't sabinisch quiris of curis, speer) bij de Sabijnen een bijnaam van Mars, bij de Romeinen een bijnaam van den vergoden Romulus; — quirinaal, n. het pauselijk paleis op den gelijknamigen heuvel (lat. collis Quirindlis) te
Rome ; — quirinalia, n. pl. een aan
Romulus geheiligd feest in bet oude Rome;

--
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— Quirieten, m pl. (lat. Quirites) een
eerenaam der oud-rom. burgers, inz. in openbare volksredevoeringen, sedert zich met ben
de Sabijnen hadden vereenigd, van gelijke
afstamming als Q u i r i n u s, of, v. a., omdat
zij eene stad Q u i r i s of Cures bezaten.
quisque, quaeque, quodque, lat. ieder,
iedere; — quisque sibi proximus, lat. sprw.:
ieder is zich zelven de naaste; — quisque
sudrum verborum optimnus intérpres, ieder
is de beste uitlegger of verklaarder van zijne
eigene woorden ; — quisque praesumitur bonus, donee probétur contrarium, z. v. a.
quilibet praesumitur, enz.
quisquiliën , pl. lat. (quisquiliae
slechte, onbruikbare afval, vodderijen, tuig,
aanveegsel.
quisquis amat ranam, ranam putat esse
Dianain, woordelijk : wie een kikvorsch bemint, meent dat die kikvorsch Diana is, d. i.
ieder houdt zijne i rouw voor schoon ; quis
tulerit Gracchus ens., z. ond. G r a c c b u s.
quitte, adj. fr. (spr. kiet'; provene.
quiti, sp. quito, hoogel. quilt, eng. quit,
van 't lat. quietus, rustig, verwant aan
ons k w ij t) vrij of bevrijd, kamp op, even ;
los, ontslagen , vrij van de verplichting
om te betalen, zonder vordering; — quitte
on double s p e 1 e n, fr. (spr. ki toe doebl')
vrij of dubbel, 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 ; — quitteeren (fr. quitter, in 't alg.
verlaten), vrij, ontslagen of van de vordering, de verplichting los maken, zich van
eene verplichting kwijten; ontslaan, de
ontvangst eener geldsom schriftelijk getuigen, als voldaan onderteekenen, eenen k w ij tbrief, quitantie geven; eenen post, een
spel, een vermaak, enz. q u i t e e r e n, d. i.
nederleggen, opgeven, verlaten, laten varen,
er van afzien ; — quitántie (spr. tie
tsie), f. (fr. quittance, spr. kitáns'), de kwijting, kwijtbrief, het ontvangbewijs, het bewijs van voldoening der schuld.
qui tacet conséntit, lat. sprw., wie zwijgt
stemt toe, of stilzwijgen is ook een antwoord.
qui -va -la ? of qui vine ? fr. (spr. kiwala,
kiwiw') woordelijk : wie gaat daar? wie
leeft ? --- werda ? wiedaar ? (de aanroep van
fransche schildwachten, wanneer er iemand
nadert) ; op zijn qui—vive zijn, op zijne
hoede zijn, zeer oplettend op alles zijn,
naauwkeurig toezien.
quoad, lat. betreffende, wat aangaat;
quoad thorum et mensam (scheiden of gescheiden) van tafel en bed.
quocunque modo, lat. op wat wijze bet
ook wezen moge, op elke mogelijke manier,
bet ga zoo 't wil.
quod, lat. (neutr. van qui, wie) wat; —
quod bene (of probe) notándum, lat. wat
wel op te merken is, waarop men wel acht
moet geven ; — quod bonum, Felix faus-

---

QUODLIBET
tumque sit! afgek. Q. B F. F. Q. S.,

wat

goed, gelukkig en gezegend zij ! of God geve
over dit werk zijnen zegen ! -- quod cito
fit, cito gerit, wat snel komt, vergaat ook
snel; — quod Deus bene vertat, z. ond.
Deus; -- quod dubitas, ne fecéris, z. op

dubiteeren, ond. dubium; --- quod Brat
demonstrdndurn, z. d e m o n s t r e e r e n; —
quod fi ri Potest per pauca, non debet per
plura, wat met weinig gescheiden kan, behoeft bet vele niet.
Quodlibet, n. lat. (eig quod bibef, wat
belieft of behaagt) een wat-men-belieft, wat
-wil ; iets, dat zonder orde en samen -men
toch met schijnbare willekeur sa -hangof
zulk een muziekstuk,-mengstldi,b.v
zulk eene schilderij, enz., een allerlei, mengelmoes, poespas, ook een boerenbedrieger.
quod non opus est, asse carum est, lat.
wat men niet noodig heeft, is duur, al kost
bet slechts een' cent; -- quod quis per
alum facit, id ipse fecísse putdtur, wat
men door een ander doet, wordt zoo aan
als had men het zelve gedaan ; —-gezin,
quod tibi non vis fiéri, id altér'i ne fecéris,
wat gij niet wlit, dat u geschied', doe dat
ook aan een adder niet; — quod vult Deus,
lat. wat God wil (moge geschieden)
quomódo, lat. hoe, op welke wijze ; het
quomodo, de handelwijze, de wijze waarop, de manier van uitvoering.
quóndam, lat. weleer, voorheen, wijlen.
quos ego ! lat. ik zal je...! woordelijk :
die ik (n.l. streng bestraffen zal), afgebroken
dreigende toeroep van Neptunus aan de winden, die tegen zijnen wil gestormd hadden
(in Virg. /Eneis I. 135), spreekwoordelijk
geworden voor eene strafbedreiging in 't
algemeen.
Quota, f., ook quotum, n. lat. (van
gruotus, a, um) de hoeveelste ; -- quota,
scil. pars, het hoeveelste gedeelte) bet evenredig aandeel of het behoorlijke, gevorderde
gedeelte, het door ieder naar verhouding bij

R., z. recipe; — R. D., afkorting van
Beverendus Dominus; -- R ° . D° ., d. I. Reverendo Domino, z. ald ; — Rec. = recensent ; — Bef. = referent; — reg. lat. afk.
voor regula, regel, of voor regáus, koninklijk;
— resp., afkort. van respondeatur, responsum, respect en respectu, ook respective, z.
ald.; — R. I. P. — requiescat in pace, z.

ond. requiem; -- R. I. S. A. lat., afk.
van Romanórum Imperdtor Semper Augustus,
de romeinsche keizer, altijd vermeerderaar
(des rijks); — R. K. = roomsch katholiek;
— R. M., werk. van Regia Majéstas of Regiae
Majestdtis, de of van de koninklijke majesteit ; — r. m., afk. van reverendum mini-
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te dragene of te betalene ; — pro quota,
naar verhouding, evenredig ; quota detractiónis, aandeelsbedrag in de korting; —
quota litis, f. het aandeel in de winst, het
deel aan de betwiste zaak ; — zij n q u otam contribueeren, zijn aandeel bijdragen ; -- quoteeren, Jur. naar evenredigheid verdeelen ; bet hoeveelste aanteekenen, opteekenen ; geschriften met getallen,
volgnommers of teekens voorzien, nommeren
(vgl. coteeren); — quotient, n. nw.
lat. (van 't lat. quotiens of quotes, boe dik
boe veelmaal ?) Arith. de uitkomst,-wijls,
het antwoord op eene deeling of divisie; —
quotátie of quotizátie (spr. tie—tsie),
I. de aandeelsberekening, aandeelsbepaling en
-verdeeling ; -- quotizeeren, naar verhouding verdeelen, ook cotizeeren, (z.
ald.).
quot capita, tot census, lat. zoo veel hoofden, zoo veel zinnen.
quoteeren, z. ond. quota.
quotididna viléscunt, lat. (quotididnus, a,

urn, van quotid'ie, dagelijks) het alledaagsche wordt geminacht ; --- quotiditinus typus,
m. de dageljksche (stipte) tem ;keer van
eerre ziekte (vgl. t y p u s); — quotidilina
(scil. febris), de alledaagsche koorts; —
quotidienne f. fr. (spr. kotidiènn') een
dagelijks verschijnend blad, eene alledaagsche courant.

Quotient, quotizatie, quotizeeren, z. ond. quota.
quo titulo, z. ond. titel.

Quotum, z. ond. quota.
quousque tandem ! lat. boe lang toch...,

of hoe lang nog (n.l. zal het duren of zoo
voortgaan)! de aanvangswoorden der eerste
redevoering van Cicero tegen Catilina.
Quoveli, m. pi. eerre soort van muhamedaansche kluizenaars.
quovis modo, lat., z. V. a. quocunque modo,
z. ald., of modus

sterium, z. ministerium; — R. M. C.
= Revendi Ministerii Candidatus, z. ministerium. — R. P., fr., afk. van Révérend Père (spr. re-w'ran pèr') eerwaarde
vader of pater ; — r. r. = reservatus reservandis, z. r e s e ry e e r e n.

Ra, 1) f. nederl., lange ronde spier, die
aan een' mast of steng hangt en dient om
een zeil op te houden.
Ra, 2) n. fr. de oogenblikkelijke trom melslag, zeer korte roffel.
Ra, 3) m. egypt. (koptisch re, met het
lidwoord phre, de zon) de egyptische zonnegod, de hoogste en oudste der egyptische
goden, wien de sperwer geheiligd was, en
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die daarom ook meestal niet een' sperwer kop wordt voorgesteld.
raar, adj. (lat. rarus, a, um, eig. niet
dicht bijeen, dun, afzonderlijk) zeldzaam,
kostbaar; — rara avis, f. een zeldzame
vogel, iets vreemds, een wonderlijk mensch;
— -rarissime, zeer zeldzaam ; -- omne rarum
est carum, alle zeldzame dingen zijn duur;
— rarum contingens, n. eene zelden voorvallende zaak ; — rariteit, f. (lat. raritas, fr. rareté) de . zeldzaamheid, kostbaar held ; ook een zeldzaam vreemd, . aardig
ding ; pl. rariteiten, zeldzaamheden, .aar
-- raritas dentium, f. Med. het-dighen;
al te ver uit elkander staan der tanden ; —
paur la rareté du fail, fr. (spr. poer la
rar'té du fè) om de zeldzaamheid van de
zaak, voor de aardigheid, om de grap ; -rarefacientia (spr. t=ts), pl. (van ra
dun of ijl maken) geneesmiddelen,-refac,
die de zweetgaatjes of poriën verwijden;
— rarefáetie (spr. t ts), f. de verwijding der poriën ; verdunning, verdeeling of
uitzetting der lucht door warmte.
Rab, n. hebr. Muz. het hakkebord of
tyinaanon der Hebraeen.
Rabab, n. arab. Muz. eene arab. viool,
een instrument van den vorm eener schildpad, hebbende een' krommen steel en drie
paardenharen snaren, die met eenen strijkstok bespeeld worden (vgl.. re b a b) .
. rabaisseeren, fr. (rabaisser; spr. rabèss—; van abaisser, nederlaten)- verlagen,
doen dalen, zinken; Kmt. in prijs verminderen , goedkooper worden of maken, afslaan;
— rabaissement, n. (spr. rabèss'mdh)
de verlaging, prijsvermindering.
. Raband, m. Mar. kort touw; dienende
om voorwerpen zamen te binden.
Rabánne, f. eene soort van trommel
der Negers aan de Goud- en Slavenkust in
Guinea.
Rabat, n. (van 't it. rabáttere, aftrekken, in 't ital. zelf echter ribasso, fr. rabais)
de . aftrek, afslag, korting van den bepaalden prijs eener waar; — ook eenti -soort van
schaaf — rabat – conto,n.. de aftrekrekening ; -- rabatteeren, aftrekken, afkorten ; ook den bal in het kolfspel achter
den paal tegen het schot spelen ; -- rabat,
H. fr. de overslag, op- of omslag, een omgeslagen zoom of rand aan den kraag of
de mouwen van een manskleed;' een bef of
kraag voor geestelijken of rechters; ook een
smal tuin- of bloembed, zoombed.
Rabbi of rabbijn, m. hebr. (van rab,
d. i. veel, groot, ouder; de opperste; voornaamste, meester) eig. mijn meester; een
joodsch leeraar of verklaarder der joodsche
wet, schriftgeleerde; —rabbinísmus, n.
nw.lat. de joodsche schrift- of godsdienst
stelsel der rabbijnsche schriftge--ler,ht
leerdheid; — rabbijnsch, rabbinístiseh, adj. daartoe behoorende ; de ra bb.ij.n s c be taal, het door de rabbijnen omgevormde hebreeuwsch, inz. de wetenschap;

-

,

;

pelijke schrijftaal der joodsch-e schrijvers
sedert de 10de eeuw; -- rabbinieten,
z. talmud — rabbóth, pl. de oude
joodsche uitlegging der bijbelsche boeken,
inz. de boeken van Mozes ; — rabboeni,
m. onze leeraar, onze heer en meester (de
titel, waarmede de discipelen van Jezus
dezen aanspraken).
Rabdologie, z. rhabdologie.
rabêteeren, fr. rabéter, van bate
lat. bestia, beest, dier) verdierlijken, verbeeste l ij ken, gelijk aan een redeloos dier maken
of worden.
Rabidoquin, m. Mil. een voorm. stuk
geschut, dat 12 pond ijzer schoot — rabinét, n. een geschut -van zwaarder kaliber,
ge w. - van 8 pond.
rabies, f. lat. de woede, razernij ; -- rabies canina, f. de hondsdolheid.
Rabinet, z. and. r a b i d o q u i n.
Rabulíst, m. nw.lat. (van 't lat. ra b 'la) een rechtsverdraaijer, rechtsverknoeijer,
advocaat van kwade zaken.; — rabulisterij., f. rechtsverdraaijing.
Raeahout, n. (spr. -kó) turk. een
uit zetmeel en choco!atdepoeder met allerlei
toevoegsels bereid - versterkend voedingsmiddel voor zieken.
Racaille, f. fr. (spr. rakálj'; óf van 't
gr. rokos, lomp, ' flarde, Of beter van 't oude.
racki, hond, eng. rack; vgl. ons r a k k e r,
r e k e 1, hond, en 't fr. canaille, v. canis,
bond) het lompengespuis, gepeupel, janhagel,
gespuis, graauw, klompenregement; het uitschot, wrakke goed, het bedorvene, onzuivere,
slechte van eene waar, de afval.
;

;

raccommodeeren, f. (raccommoder,
van re---, z. ald., en accommoder; vgl. a cc o m m o d e e r e n) verbeteren, herstellen, opknappen, oplappen, weder in orde brengen,
verhelpen, weder goed maken ; —raceommodage, f. (spr. —ddázj') de verbetering,
herstelling, opknapping, . het herstelwerk,
lapwerk ; --- raccommodement, n.
de verhelping. vereffening, ver(spr.
zoening, herstelling, b. v. van de vriendschapsreuk tusschen oneenszijnde personen.
raccordeê ren, fr. (raccorder, v. reen accorder; vgl. a c c o o r d, enz.) speeltuigen weder stemmen ; weder vereenigen, hereenigen, aaneen hechten of voegen; weder
eens worden; schilderijen opknappen, verhelpen ; — raccordement, n. (spr.
de hereeniging; het effen- of gelijk maken,
verhelpen, inz. van schilderijen.
raeeroeheeren, fr. (raccrocher, . spr.
rakrosj'—; van re— en accrocher; vgl. a ccrocheeren): weder aan- of ophangen;
weer vinden, beet krijgen, betrappen, aan
den haak krijgen ; — zioh raeerocheeren, zich weder aansluiten, zich verzoenen — raceroe, m. fr. (spr rakró) een
gelukstoot , fortuinlijke stoot of worp in
het spel.
Race, f. fr., z. ras.
Racemotie (spr. t ts) f.. lat. (van

—man)

—man)

;
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de nalezing, inz. van druiven, enz.
Racha (hebr. eig. rákd; waarsch. ver
rak, dun, dor), een hebr. scheld--wantme
woord, dat een slecht, nietswaardig mensch
aanduidt; vgl. Matth. V, 2u2.
Rachat, z. ond. racheteeren.
Rachel, hebr. (ráclaêl, d. i. schaap,
ooi) vr.naam : de geduldige.
racheteeren,fr. (racheter, spr. rasj't---)
terug koopen, loskoopen, vrijkoopen ; — rachat, m. (spr. rasjá) de herkoop, wederkoop, vrijkooping.
Rachitis, z. r h a c h i t i s.
Rack, m. eng., z. v. a. arak (z. aid.).
Rackasira, een indiaansche balsem,
die, ontstoken zijnde, een' aangenamen geur
geeft.
Rackoen, z. coati.
raeleeren, fr. (racier, oudfr. rascler,
it. raschiare, V. 'flat. radere, rasum, schrappen, krassen) schrabben, afkrabben, afschaven ; afstrijken, b. v. eene gevulde korenmaat ; slecht spelen, rammelen, zagen op
raeleur, m, een slecht
eene viool;
vioolspeler; --- racloir, m. (spr. rakloár)
een schraapijzer, krabber.
Racquit, m. fr. (spr. raki; vgl. acq u i t) het wedergewonnene, de terugwinst,
berwinst ; — racquiteeren, fr. (racquitter), het verlorene weder winnen, zijne
schade herstellen.
raddolcéndo, it. (spr. c= tsj ; van rad
verzoeten) Muz. verzachtend, liefelijk.-dolcire,
raddoppiáto, it. (van raddoppiare, ver
Muz. verdubbeld; -- raddoppia--dubeln)
ménto, m. de verdubbeling.
Rade, f. fr. (it. en sp. rada; van duit-

radicaal, radiceeren, enz., z. ond.
radix.
Radius; m. lat., pl. radii, radiën of
radiussen., lat., de straal , spaak of
speek; Anat. de kleine armpijp; Math. straal,
de halve middellijn des cirkels, vgl. dia'
meter ; -- radius oscd li, hoogere Math.
die rechte lijn, met welke men een oneindig klein gedeelte van eene kromme lijn
als cirkelvormig beschreven denken kan ;
— radius vector, die rechte lijn, welke uit
het brandpunt eener kromme lijn naar een
punt in haren omvang getrokken wordt ;
inz. Astron. de rechte lijn uit het brand-'
punt der elliptische baan in het middelpunt
der bewogen planeet ; ook Mech. de lijn
uit het middelpunt der krachten in het
zwaartepunt van het bewogen ligehaam; —
radiaal, adj. nw.lat., stralig, stralen hebbende ; ook Anat. de kleine armpijp betreffende, daartoe behoorende, b. v. r a d i a 1 e
arteriën , radiale zenuwen , enz:;
radiaal-kroon, straalkroon; — radiariën, pl. versteende straaldieren ; —
radiáten, straaldieren ; -- radiátie
(spr. t ts) f. lat. (radiatio, van radiore,
stralen) de straling, uitstraling, straalwerping ; ook bet doorstrijken van eenera post
in eene rekening; — radiëus, adj. (lat.
radiósus, a, um) stralend, glanzend, schitterend ; opgeruimd, vrolijk, blij te moede;
-- radiolíth, m. lat.-gr., eene versteening van een straalschelpdier; — radiométer, m. een graadboog, poolshoogtemeter (jakobsstaf).
Radix, f., p1. radIces, lat. de wortel; de oorsprong, stam; Arith. het wortel
machtswortel, wortel ; vgl. p o--getal,d

schen oorsprong) de ankerplaats, r e e d e,

t e n t i e; Gram. de wortel, wortelvorm, de

z. aid.
Radeerijzer, radeerkunst, enz.,
z. ond. radeeren.
Radegast, m. (russ. Radogastj, van
rad, vrolijk, vergenoegd, en gostj, gast, dus:
de god der gastvrijheid ?) een god der oude
Slaven of Slavonen, wien het paard was
toegeheiligd (volgens Grimm de slavonische Mercurius).
radeeren, lat. (radére) schaven, afschaven, afkrabben ; uitkrabben ; bij plaatsnijders: etsen — radeergrond, de
etsgrond.; — radeerijzer, een heelmeesters-werktuig bij het trepaneeren (z.
aid.); --- radeerkunst, de etskunst; —
radeermes, een krabmes ; — radeer
etsnaald — radeerpoeder,-nald,e
een poeder om uitgekrabde plaatsen op het
papier weder beschrgfbaar te maken, sandarak ; --- radeerwater, het etswater.
Radesyge, f. deensch (van 't verouderd rade, hevig, boosaardig, en syge, pest,
ziekte) eene zeer langdurige en boosaardige,
naar de melaatschheid gelijkende ziekte in
Noorwegen, Zweden, op IJsland, enz.
radiaal, radiatie, enz., z. ond. r adius.

wortel- of stamlettergreep, bet oorspr. bestanddeel, dat aan eene geheele familie van
woorden ten gronde ligt : -- radicaal,
nw.lat., ingeworteld; oorspronkelijk, grondig,
diep, aangeboren, van nature; ook met den
wortel, van den wortel af, uit den grond
op ; — radicaal, als subst. n. Chem.
eene grondstof, de bazis der zuren, een
ligchaam, dat in staat Is, om met een ander een zuur of eene bazis te vormen ;
— radicale azijn, hoogst zuivere, ver
(geconcentreerde) azijn; — radicaal-dichte
bederf, grondbederf, grondkwaal ; -- radicale kuur, eene grondige of volkomene genezing, in tegenst. met p a 11 i a t i'ev e kuur; — radicaal kwaad, het
grondkwaad, de erfzonde ; -- radicaal
teeken, bet wortelteeken (I,/) ; — radicaal woord, een wortel of stamwoord;
-- de radicalen of eng. radical -refórmers, m. pl. de naam eener volkspartij
in Engeland, Frankrijk en andere landen,
welke eene algeheele, grondige, demokratische verandering of hervorming van de
constitutie en de wetten verlangen ; -radiealísmus, n. de grondstellingen en
pogingen van deze partij ; — radicaliter, adv.

racernári, nalezing houden, racémus, druif)

-L-

;

;
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gronde toe, b. V. iets vernietigen; — ra dicalement, adv. fr. (spr. —mán) grondig,
in den grond, b. v. genezen ; — radiceeren, lat. (radiel re) wortelen, wortel schieten ; tot zijnen oorsprong terug voeren ; —
geradiceerd, adj. diep geworteld, gegroeid; — radicándus, m. Arith. dat
getal, of die grootheid, uit welke deze of
gene machtswortel moet getrokken worden.
Radomontade, liever rodomontade, z. aid.
radoteeren, fr. (radoter) beuzelen,
onnoozele , laffe, smakelooze taal voeren,
zonder samenhang spreken, suffen, gem. lullen ; — radotage (spr. — táázj') of radoterie, f. beuzelpraat, zotteklap, mallepraat; — radoteur, m. een dwaas snapper, suffer, raaskaller.
radouceeren of radoucisseeren,
fr. (radoucir, spr. radoeséren of radoesi-s--;
van re— en adoucir, vgl . a d o u c e e r e n)
verzachten, stillen ; doen bedaren, bevredigen; aan een metaal zijne brosheid benemen,
het smedig maken.
Rádowa, z. r e g d o w a.
Radsja, raja, radjah, sanskr. rddsjan, Nomin. rddsjd, koning = lat. rex) een
oostindische stamvorst of inlandsch vorst
der Hindoes, thans grootendeels van de
Europeanen afhankelijk (vgl. m a h a ra d sj a);
— radsjapoeten, ook radjepoeten,
raspoeten, rasboeten (of naar fr.
spelling in plaats van oe met ou, naar duit sche met u), pl. eig. vorstenkinderen ; een
talrijke en krijgshaftige volksstam in Hindostan, inz. in Adsjemir, Malva, Guzerate.
Reeps of raps, m. hoogd., wijn, dien
men weder op versche druiven gegoten en
daardoor sterker gemaakt heeft.
Rafale, f. fr. (vgl. a/faler, af-, vederlaten, b. v. touwen) de rukwind, valwind,
windvlaag.
Raft, Rafidieten, z. v. a. S c h i eten (z. aid.).
Rafian, f. klein vaartuig met een enkel latijnzeil, op de Middellandsche zee in
gebruik.
raffineeren, fr. (rafiner, van re— en
afiner, vgl. a f f i n e e r e n) louteren, zuiveren, verfijnen; — op iets raffineeren,
op iets peinzen, denken, iets zoeken uit te
vorschen, uit te pluizen, listig of slim iets
bedenken ; — geraffineerd, adj. verfijnd,
gelouterd, gezuiverd ; doorslepen, doortrapt,
listig, doorkneed ; -- raffinage (spr. —
náázj') ook raffinade, f. de loutering, de
zuivering, inz. der suiker; gezuiverde, fijne
suiker, geraffineerde suiker; — raffinement, n. (spr. ra fien'mán) het uitpluizen,
haarkloven, vitten, de muggezifterij, spitsvindigheid, gezochtheid of te groote stipt
gedrag, het gesprek, enz.; —-heidnt
raffinerie, f. de zuivering, de plaats +ier
zuivering of loutering, inz. de raffinaderij, de suikerzuivering, de suikerziederij,
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ook z.v. a. raffinement; — rafneur,
de zuiveraar, louteraar, inz. de raffinadeur, de zuiveraar of zieder der suiker.
Rafesia, f. (rafesia .4rnol(li) de reu
een gewas, in 1818 op Sumatra-zeblom,
ontdekt door Dr. Jos. Arno 1 d, op eene
reis, die de eng. gouverneur Raffles in
het binnengedeelte van dit eiland deed ; de
bloesems ;pan dit gewas zijn omtrent 8 voet
in doorsnede.
rafraicheeren of rafraichisseeren, fr. (ra fraichir, spr. ra frèsj— ; van
frais, fraiche, frisch , versch) verfrisschen,
verkoelen, afkoelen, verkwikken, verver schen, vernieuwen ; — rafraiehissánt,
adj. verfrisschend, verkoelend, verkwikkend;
— rafraichissement, b. (spr. —sjis'mán) de verfrissching, verkoeling, lafenis,
verkwikking, verversching.
Rage, f. fr. (spr. --raazj'; van 't lat.
rabies) de woede , razernij , dolzinnigheid,
dolheid ; de overgroote begeerte naar, of de
verzotheid op iets, de manie.
Ragione ; t. it. (spr. raclzjióne; van
't lat. ratio; eig. rede, oorzaak, rekening,
verhouding, enz.) een handelsgezelschap, z.
V. a. firma, in het fransch ook raison,
z. aid. ; het ragione-boek, in sommige
groote koopsteden een op de beurs of het
raadhuis openliggend boek, waarin ieder
handelshuis zijne firma, enz. nederschrijft.
Ragout, n. fr. (spr. ragde; van ragouter, iets op nieuw smaak geven, iemand
nieuwen eetlust bijbrengen, van gout
lat. gustus, smaak) een opgewarmd, door
gekruide saus smakelijk gemaakt vleeschgerecht, gekruid vleesch ; — ragout fin,
n. (spr. fèn) een fijn gemengd gerecht, bestaande uit goed vleesch, gevogelte, oesters
en dgl. en gewoonlijk in schelpen opgedragen ; — ragout a la diable, een poespas,
mengelmoes van allerhande spijzen dooreen;
-- ragoutant (spr. ragoetán), den eetlust opwekkend, smakelijk.
Raguet, m. fr. (spr. ragè; eig. uitgegeschoten kabeljaauw, v. raguer, afwrijven,
ijsl. raka) eene soort van kleinen gezouten
kabeljaauw.
RagusIno, ragusíne, ook v is t i n o,
m. eene rekenmunt te Ragusa, bijna = 1
gl. 80 ct. courant.
Rail, n. eng. (spr. reel) regel, dwarshout, scheen ; pi. rails, de ijzeren schee
spoorwegen, over welke de* wagen--nedr
raderen rollen ; van daar rail–ways, p1.
(spr. reel-oeëes) ijzerbanen, spoorwegen.
railleeren, fr. (railler, spr. ralj —; Of
samengetr. uit het mid.lat. ridiculdri, belagcben, bespotten, V. 't lat. ridiciclus, belagchelijk, Of van 't sp. rallar, port. ralar,
wrijven, oneig. lastig vallen, plagen) schertsen , boerten, kortswijlen, den gek scheren ;
iemand bespotten, beet hebben, plagen, voor
't lapje houden ; — raillerie, f. (spr.
ralj'rie) scherts, boert, kortswijl, spotternij,
plagerij ; — par raillerie, uit scherts of

RAISE.

gekheid, uit joks, schertsender wijs, voor de
grap ; — raillerie à part (spr. — apaar),
scherts ter zijde, gekheid op een stokje ;
-- railleur, n. (spr. raljeur) een spotter
spotvogel, snaak.
Raisa of reisa, f. oudd. ( hoogd.
reise, oudfr. raise, rèse, reis) voor heer
veldtocht; inz. de voormalige graven--vart,
en legerdienst in Duitschiand.
Raisiné, n. fr. (spr. rèziné; van raisin,
druif) druivemoes, druivecon fituu r.
Raison, f. fr. (spr. rèzón ; van 't lat.
ratio) de rede, bet verstand, de kennis;
verstandelijke voorstelling, verstandsgronden;
oorzaak, reden, grond ; recht, gelijk ; ver
betrekking of reden ; Kmt. de-houding,
handelsnaam, z. v. a. firma, it. r a g i o n e;
a raison, naar verhouding, tegen, naar
den maatstaf ; --- un étre de raison, fr.
(lat. ens rations) een redewezen, onding,
eene hersenschim; — raison d'état,
n. (spr. —deta) het voordeel van den Staat ;
— raisonnable of gew. raisonnabel
(spr. rèzonnábel), verstandig, billijk; redelijk;
tamelijk, matig; edel, grootmoedig, vrijgevig,
mild ; — raisonneeren (fr. raisonner)
redeneergin, verstandig beschouwen, verstandig spreken, oordeelen en besluiten; volgens
de beginselen der rede iets onderzoeken en
beoordeelen ; ook in ongunstigen zin : veel
redeneerens maken, spitsvindig redeneeren,
tegenspreken, tegenwerpingen of tegenspraak
maken ; ook lasterlijk over anderen spreken;
--- raisonnement, n. (spr. rézonn'mán)
het oordeelen of oordeelvellen, de beoordeeling, verstandige beschouwing ; ver standige gedachte, verstandsbesluit ; sluitrede;
in verachtelijken zin: de uitpluizerij, haar
ook tegenspraak,-kloverij,schndg;
tegenwerping — raisonneur, m. (spr.
rèzonneur) een haarklover; snapper, kakelaar ; dwarsdrijver, verdrietig redeneerder;
tegenspreker, tegenstribbelaar.
Raitzen, of eig. Ratzen, Rasciërs,
(naar de rivier R a s c a in Servië) ni. pl.
een slavonische volksstam , die thans in
Slavonië, Neder-Hongarije, Zevenbergen, Mol davië en Walachije verspreid is.
Rajah, raja, z. radsja.
Rajas, m. pl. (arab. ra'ijah, weidend vee,
kudde ; onderdaan ; van ra'a, weiden, bewaken), schatplichtige onderdanen, die niet de
leer van Muhamed belijden, inz. de Christenen, die onder den druk der Turken leven.
Rajóca, f. eene harde witte steensoort , weleer vaak voor beeldhouwwerk
gebezigd.
Rak 1) n. nederl. Mar. met leder bekleed
en met vet besmeerd touw, waarmede de ra
tegen den mast of de steng wordt gehouden;
— 2) gedeelte van een' weg, van eene rivier, enz., dat recht of bijna recht loopt ;
— 3) zeegat, plaats waar zeeen gemeen
elkander hebben ; stroommonding-schapmet
in zee.
Raka, z. r a c h a.
;
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Rakehasas, ni. pl. in(l. Myth. eene
soort van booze geesten, die allerlei gedaanten aannemen, en door sommigen als
vampirs worden voorgesteld ; hun aantal is
onberekenbaar ; — rakehasis, p1. naam
van de vrouwen der r a k c h a s a s.
Raket, f. 1), (van 't it. rocchetto, de
spil, spoel, eng. rocket, als in 't fr. fusée,
raket en spil- of klosvol, fuseau, klos) een
straalvuur, eene vuurpijl , een opstijgend
vuurwerk, bestaande uit eene met kruid
gevulde papieren bus of kardoes, die met
een' langen vurigen staart in de hoogte
stijgt, enz. ; — 2) raket, n. (it. racchetta,
fr. raquette. als ware 't lat. retichetta, van
rete, net) een balnet, slagnet bij het balslaan of kaatsen ; --- 3) ook ranket of
ranquet, n. Muz. een voormalig kort
houten pijpwerk, van den toon eener dub
hele fagot ; ook een snorwerk in orgels, dat
den toon van dat speeltuig nabootste.
Raky, m. slay. (vgl. het russ. ra/cá,
de voorloop van brandewijn en rak, ar
rak ) pruimebrandewijn in Slavonié ; ei
-derbanwij
Hongarije.
ralenteeren of ralentisseeren, fr.
(ralentir, spr. ra(ant—; it. rallentare; van
lento, fr. lent = lat. lentos, langzaam) ver
langzamer maken, verzwakken, ver -tragen,
talmen, afnemen, verminderen;-flauwen;
-- rallentándo, it. Muz. vertragend, langzaam, dralend, in het langzamere vallende.
ralliëeren, fr. (rallier; van re-- en
allies-, vgl, a l l i e e r e n) weder vereenigen,
bijeen trekken, herzamelen;— ralliement,
m. (spr. rali'rnán) Mil. de wedervereeniging,
herzameling, het wederbijeentrekken van de
door den vijand verstrooide troepen.
Ralph, eng. mansn., z. v. a. Rudolph.
Raina, ind. Myth. eene der vleeschwordingen of incarnatiën van Vischnoe;
hij was koning van Ayodhyd en veroveraar
van Ceylon; — ramajana, m. ind., de
wandel of levensloop van Rama, de titel
van een groot, in het sanskrit geschreven
episch gedicht van ongeveer 25,000 verzen.
Ramadan of Ranlasán, m. arab.
(ramadan, van ramida, zeer heet zijn) eig.
de heete maand (omdat ten tijde van de invoering des naams deze maand in het heetste
jaargetijde viel) de vastenmaand, de negende
maand in den arab. kalender, in welken de
vastentijd der 'V1rnhamedanen valt; de groote
vasten tier Turken.
Ramadoe, m. de ichneumon, z, aid.
Ramajana, z. ond. Rama.
Ramasan, z. ond. ramadan.
ramasseeren, f. (ramasser, van reen amasser, vgl. a m a s s e e r e n) verzamelen, oprapen, samenrapen ;— g e r a m a s s e e rd, adj. eig. verzameld ; sterk, gespierd,
ineengedrongen, b. v. een g e r a m a s s e e r d e
vent.

Rambáde, f. fr., z. v. a. regeling,
z. ald.
Ramberge, f. fr. en eng. (spr. ran.-
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bërzj en rembérdzj; van 't fr. came, riem,
en Berge, z. b a r q u e) een voorra. eng. oor
verkenning eener haven;-logschip,nz.ter
eene soort van lichte roeischepen, een postschip, inz. op de eng, rivieren.
Ramboers of rambour- appelen,
pl. fr. (spr. ranboer), eene soort van groote
geribde zomerappelen van aangenaam zuur
smaak; zoo geheeten naar R a m--achtigen
b u r e s bij Amiens.
Rameau, m. fr. (spr. ramó; van 't lat.
ramus) een tak, twijg, eene spruit, loot.
Raménta, n. pl. lat. (van raméntum,
een spaander, splinter, enz.) Med. de kleine
splinters van gebroken beenderen ; het dra
dat bij den buikloop afgaat; afschaaf--derig,
sel, stukjes, brokjes.

Ramequin,

m. fr. (spr. ra - m'kèn) een
kaasgebak, eene met kaas, eijeren, enz. bedekte snede brood ; een hartig beetje.
Ramex, m. lat. (pl. ramices; V. ramus, de tak) de tak ; Med. eene breuk, een
ligcbaamsgebrek ; — ramificeeren, nw.lat. (van 't lat. ramus, tak, twijg) vertak
; — ramifieátie (spr. t ts) f. de-ken
vertakking; ook wel de uitbreiding of ver
takken, in kleine aderen, enz.;-deling
oneig. de talrijke onderverdeelingen van eene
wetenschap, die men ontleedt of indeelt ;
ook de verschillende takken of draden eener
samenzwering ; — ramiférisch , adj.
nw.lat., takken dragende.
Ramo, m. eene indische godheid, wier
--

naam als groet wordt gebezigd.
Ramolade, f. fr., eene soort van dans;
ook eene saus, z. r e m o l a d e.
ramollissant, fr. (van ramollir, weder
week worden ; vgl. m o 11 i s) weekmakend,
verweekerd ; -- ramollitief, adj. n.
barb.lat., een weekmakend middel.
ramoneeren, fr. (ramoner; van raman, stompe bezem, boender, van 't lat.
ramus, tak) den schoorsteen vegen ; — ramoneur, m. een schoorsteenveger.

Rampaard, oudtijds meestal rappaert, n. scheepsaffuit, rolpaard, z. a ffu i t.

Rampe, I. fr. (van rampen, kruipen,
oudfr. klauteren, rampant, in de wapen
klimmend, opstijgend) Arch. eene-kunde
schuin opgaande vlakte, de aan- of optred,
b. v. op den wal; het trapgedeelte tusschen
twee trapportalen ; de lat der voetlichten
aan 't voortooneel.
ramponeeren, f. ( vgl. het oudfr.
ramponer, boonen, tergen, plukken en trekken , provenc. ramponar , it. rampognare,
hoonen, V. rampone, haak) vernederen, bespotten ; beschadigen, bederven ; van daar
ontramponeerd, adj. beschadigd, bedorven, gebroken, enz.
Ran of Rana, oudn. Myth. de zeekoningin, Egirs gade, die als leelijk en
boosaardig staat beschreven.
rana, verkl. ranula, f. lat., eig. kikvorsch,
kikkertje ; Med. benaming vn Pene tong-

RANTSOEN .
zweer, het vorschgezwel ; — rana in fabula, de kikvorsch in de fabel, d. i. hij blaast
zich op als de kikvorsch, die ten laatste
berstte.
Rancheros, m. pl. sp. (eig. een bewoner van een' rancho, een alleen liggend
huis) in Mexico : landlieden van spaanschindiaansche afkomst, die uitmuntende ruiters en jagers zijn en bet grootste gedeelte
van de bereden troepen uitmaken.
rancíde, adj. lat. (rancidus, a, um)
ransig, rans, tot aanvankelijk bederf overgegaan, kwalijkriekend — ranciditeit,
I. nw.lat.. de ransigheid, ransige reuk of
smaak.
Rancune, t. fr. (oudfr. rancune, ran;

cure, rancore, rancor, provenc. en it. rancura, it. rancora, provenc. rancor, mid.lat.
rancura, rancuna, van 't lat. rancor, ransigheid; oneig. oude haat) diep ingewortelde

haat, wrok, heimelijke vijandschap.
Randglosse, z. glosse.
Rang, in. (uit het fr. rang, maar oorspr.
van duitschen stam, verwant met het mid.
hoogd. ring, kring, kringvormige rij) de
rij, orde ; de plaats, eereplaats, stand, de
waardigheid ; — rangeeren, fr. (ranger,
spr. ranzj--) schikken, ordenen, in orde
brengen, zetten of plaatsen ; — iemand
rangeeren, hem eene plaats aanwijzen;
ook wel : tot zijnen plicht brengen, te recht
zetten ; — zich rangeeren, zijne hui
aangelegenheden in orde brengen -selik
rangeering, f. het ordenen of rang-

schikken; 1ii1. het plaatsen der soldaten in
de gelederen eener compagnie.
Rini, of naar eng. schrijfwijze somtijds
ranee, f. (hindost. rani) eene indische
prinses of koningin.
ranimeeren, fr. (ranimer vgl. a n 1meeren) weder bezielen, opwekken, opvrolijken, ophalen of opfrisschen, b. v. eene
kleur.
Ranket, n., z. raket 3).
Ranónkel, m. (van 't lat. ranunculus,
d. i. eig. kikvorschje, kikvorschkruid) een
bekend pronkgewas, hanevoet.
Ranquet, z. raket 3.)
;

Rantsoen, 1) n. (hoogd. ranzion, uit
het oud -it. ranzóne, fr. rancon; van 't lat.
redemto) het losgeld, de prijs, die betaald
wordt voor de vrijkooping van een' gevangene, van eene plundering, enz. ; — 2)
(hoogd. en fr. ration, v. 't lat. ratio, regel,

regelmatige inrichting, maat), ook ransoen,
de dagelijksche hoeveelheid spijs en drank
voor de manschap op de schepen ; de dagelijksche hoeveelheid voeder voor de paarden
bij de landmacht, in onderscheiding van. de
hoeveelheid voedsel der soldaten, die p o rt i e genoemd wordt ; — rantsoeneeren
(fr. ranconner), lossen, loskoopen, bevrijden
of aan de gevangenschap onttrekken door
betaling van het losgeld; ook op rantsoen
stellen; — een gerantsoeneerde, m.
een losgekochte, een uit de krijgsgevangen-

RANULA

--

schap verloste of ontvlodene ; — rantsoenhouten, n. p1. Mar., twee overhellende en vereenigde stukken hout, die op
den achtersteven dragen, naar de hoogste
spanten van den achterboeg oprijzen en zoo
een deel uitmaken van den spiegel, ook
wel eenvoudig rantsoenen geheeten.
ranula, z ond. rana.
ranz des vaches, m. fr. (spr. rans dè
wasj') de koereijen (hoogd. kuhreigen) een
bij de Zwitsers geliefd lied, dat de koeherders op den doedelzak spelen.
Rapatélle, rapatél, f. fr. paardenharen stof tot zeven, builen, enz.
Rapax, m. lat. (rapax, genit. rapdcis;
roofgierig, v. rapére, met geweld ontnemen,
rooven) een roofgierig mensch ; — rapaci teit, f. (lat. rapacitas) de roofgierigheid,
roofzucht.
Rape, f. fr., de rasp, raspvijl ; — rapeeren (fr. riper — it. raspáre) raspen,
bevijlen ; — rapé, m., geraspte snuiftabak ; — rapures, p1. ( puur') raspsel,
vijlsel.
Raphael, hebr. ( van rapha, heelen)
mansn.: God heeft geheeld ; inz. een der
drie aartsengelen ( Rapbaël, Gabriel en
Michael).
Raphanie, z. rhaphanie.
rapied of rapíde, adj. lat. (rapidus, a,
urn, fr. rapide, v. 't lat. rapére. wegrukken,
rooven) snel, snelloopend, gezwind, rasch,
haastig, schielijk, snelvlietend; — rapidaménte, rapido, it. Muz. snel, rasch, vlug,
vluchtig ; -- rapiditeit, f. lat. (rapiditas) snelheid, gezwindheid, haastigheid ; —
rapids, n. pl. eng. (spr. réppids), rapiden, snelstroorr;ingen , snelle , geweldige stroomen in sommige Inz. amerik.
rivieren.
Rapier of rappier, n. (fr. rapière;
van het duitsch rappen, r a u f e n, vechten,
plukharen) de schermdegen, het stootwapen
ter oefening in het schermen, de f l e u r e t
of floret.
rapina, f. lat. (v. rapére, rooven) roof,
straatrooverij, plundering ; buit.
Rappahánock, m. (naar eene gelijk
plaats en rivier) eene soort van-namige
tabak in N. Amerika.
Rappel, fr. (van rappeler, terug roepen, van re— en appeler, vgl. a p p e 1) de
terugroeping, het terugontbieden ; Mil. bet
terugroepingsteeken met de trommel, enz.
Pict. de terugstraling van het licht ; zij n
r a p p é l bekomen, d. i. terug geroepen
worden ; --. rappeleeren, terug roepen,
doen weder komen ; ook voor den geest
terug roepen, herinneren.
Rappen., m. kleine kopermunt in eenige
zwitsersche kantons = ruim 2 cent.
Rappier, z. rapier.
Rappisten, m. pl. een door den Duit
gesticht socialistisch-piëtistisch-scherRap
genootschap bij Pittsburg in N. Amerika.
Rapport, fr. (van rapporter, terug
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of wederbrengen, van re— en apporter;
vgl. a p p o r t e e r e n) eig. bet terugbrengen;
het bericht, naricht, de melding, het verslag ; de oorblazerij, valsche aantijging of
betichting; ook betrekking, opzicht, wederkerig verband, verhouding, samenhang; overeenkomst, gelijkheid, gemeenschap, b. v.
magnetisch rapport; — rapporteeren, wederbrengen, terug brengen ot voeren ;
berichten, bericht geven, melden, aanbrengen, vertellen, overbrengen, verslag doen ;
betrekking hebben, in verband staan Kmt.
posten uit het eene boek in het andere
overdragen ; — rapporteur, m. een berichtgever, verslaggever, inz. die voor het
gerecht van een geding verslag doet, de
referent; een aanhanger, verklikker, oor
overdrager, klapper ; ook een werk -blazer,
meetkunde, een hoekmeter, t ra n s--tuignde
p o r t e u r) ; de richtcirkel der horlogiemakers.
rapprocheeren, fr. rapprocher ; spr.
raprosj— ; van re— en approcher, naderen)
weder naderen, nader brengen ; verzoenen,
weder vereenigen ; — rapprochement,
n. (spr. —man) de wederbijeenbrenging of
-toenadering ; het naderbijbrengen ; de ver
-zoenig.
Rapsodie, z r h a p s o d i e.
raptim, adv. lat. (van rapere, rooven,
wegvoeren, enz.) in der haast, ijlvaardig,
vluchtig, in grooten haast, over hals en
kop ; — raptus, m. lat., de roof, de
ontvoering, schaking, vgl. crimen raptus;
ook de geestvervoering, opgewondene stemming, begeestering; een aanval van
razernij, van ijlhoofdigheid ; de kolder.
Rapures, z. ond. rape.
Raquette, z. raket, 2) — raquit,
z. racquit.
;

Rarefacientia, rarefactie, rariteit, z. ond. raar.
Ras 1), n. (fr. la race, provenc. en sp.
raza, it. razza, van 't lat. radix, genit.
rad)cis, wortel, gelijk bet fr. racine uit
radicina is ontstaan ; een ander leidt het af
van 't oudhoogd. reiza, lijn, streep) de stam,
het geslacht, de afkomst, soort, aard, slash
(van menschen en dieren).
Ras 2), m. eene piemonteesche lengtemaat, = 2 panische el (vgl. raso).
Ras 3), arab., eene kaap, een voorgebergte.
Ras 4), f. Mar. draaikolk, wieling, wiel.
Ras i) of rasch, m. (eng. rash, fr.
ras ; naar men wil verkort uit arras van
de fransche stad Arras; meer waarsch.
van 't lat. rasos, fr. ras, it. raso, geschoren,
glad, kaal) Kmt. gekeperde, zeer effene wol
zijden stof, waarvan men geen wol-lenof
of haar ziet.
Rasade, rasant, z. ond. r a z e e ren.
Rasboeten, Rasbouten of Rasbutton, z. radsjapoeten, ond. radsja.
Rasette, raseur, z. ond. raze eren.
Rasgado, m. sp. Muz. een voorspel
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of prx1udium op de guitar, eene soort
van arpeggio met den duim.
Rasière, f. fr. (spr. s=z) weleer eene
graan- en steenkolenmaat in de fransche en
oostenrijksche Nederlanden, te Antwerpen =
7 9, e 3 liter.
Raskolniks, m. p1. eene gr. secte
in Rusland aan den Wolga, enz., die eene
zeer strenge zedeleer hebben, russisch- grieksche oud -geloovigen.

---

RATIO.

zondbeid dronk ?) een drank of likeur, bereid
uit brandewijn, gegist suikersap en het sap
van onderscheidene vruchten.
Rataplan, n. fr., een klanknabootsend
woord voor het geluid der trommels, het
rombombom.

Ratapoil, m. fr. (spr. poál; van rat
a poil, rat met haar, behaarde rat) een
aanhanger van Napoleon III., een gezworen
Bonapartist.

Raso, m it. (v. 't it. raso, fr. ras, ge-

Ratatouille, f. fr. (spr. ratatóélj') een

streken) eene lengtemaat in Alexandrië,
Cagliari en Nizza, ongeveer = 6 decimeters.

geringe hutspot van vleesch en groenten;
het dooreengestampt middageten der militairen (platweg ratjetoe geheeten) .

Raspátie (spr. t=ts) of raspatuur,
I. mid.lat. (vgl. het it. raspdre, schrapen,
raspen) Chir. het afvijlen, afschaven; --

raspatorium, n. of ratula, f. een
schaafwerktuig; de beenvijl, tandvijl.

Rat de cave, m. fr. (spr. ra de kade')
eig. kelderrot, iron. benaming der kommiezen of peilders, omdat zij vaak in de kelders hun ambtswerk uitvoeren.

Raspoeten, rasputen, z. rad sj a-

Ratel of rattel, m. (van ra t ?) de

poeten ond. radsja.
Rassáde, f . fr., glaspaarlen, glaskoralen voor halssnoeren, enz., die men den
negers in ruiling aanbiedt.
rassuránt, adj. fr. (van rassurer, eig.
weder veilig maken, van re— en assurer)
geruststellend , weder moed inboezemend,
\ rees l)cnemend.
Rasta, eig. rustplaats aan de openbare
wegen bij de Germanen (rast, rust); eene
wegmaat, volgens sommigen eene halve
mijl, volgens anderen 3 mijlen.
Rastel, n. fr. Fort. eene uitspringing
met eene borstwering naar het veld ; een

honigdas, honigwezel, aan de Kaap de Goede
Hoop.
Ratel of rottel (arab. rathl), n. een
0,63 78 kilo.
perzisch gewicht
Ratelier, n. fr. (spr. rate—lid; van
rateau = lat. rastéllus, hark, rijf, ruif) een
geweerrek, eene stellaadje voor geweren
in wacht- en tuighuizen ; ook de tandenrij,
een gebit van valsche tanden.
rati cautio, zie cautio rati.

quarantaine-huis, eene ' afgesloten ruimte in
de quarantaine-plaatsen op de oostenrijksche
militaire grenzen tegen de Turken.

Rastraal, minder juist rostraal, n.
nw.lat. (van 't lat. rastrum, egge, hark)
een lijnentrekker voor noten, een werktuig
om vijf lijnen of een' notenbalk in eens te
trekken ; — rastreeren, notenlijnen trekken ; — rastreerwerk, n. het lijnentrekken in koopmansboeken.
Rastrójo, m. sp. maïsstroo, voeder der
muildieren en paarden in Mexico.
Rasuur, z. r a z u u r; — rasura, f.
door rasping klein gemaakte apothekerswaren, b. v. rasura ligni guajaci, nucis vomicae, succini, geraspt guajakhout, geraspte
braaknoot, geraspt barnsteen.
Rata, f . (van het lat. ratus, a, um, uit
van réri, rekenen ; van daar rata,-gerknd,
stil. pars) de evenredige bijdrage of bet naar
verhouding bepaalde aandeel van ieder in
't bijzonder ; pro rata (stil. parte), naar
evenredigheid, naar verhouding.
Ratafia, rataflia of táfi.a, m. (it.,
sp., fr., eng. ratafia ; uit het maleisch arak
(z. arak) en tá f ia, een uit suikerbezinksel
getrokken geestrijk water; van daar sp. en
fr. ta/Ia, de suikerbrandewijn, rum; volgens
anderen van het lat. formulier res rata flat,
dat is: de zaak zij besloten of goedgekeurd
(vgl. ratus) waarvan men zich bij het vol
beraadslaging bediende,-treknva
terwijl men tevens op de wederzijdsche ge-

ratificeeren of ratihabeeren, ow.
lat. (vgl. ratus; fr. ratifier) goedkeuren,
bevestigen, wettigen, voltrekken ; — ad ra
ter bekrachtiging`• — ratifi--tifcándum,
e^tie, ook ratihabitie (spr. tie tsie)
f. de goedkeuring, wettiging, bevestiging,
bekrachtiging; de stavings-oorkonde.
Ratin, ratijn, n. (fr. ratine, f., v. 't
oudfr. ratin, varenkruid) eene gekeperde,
gevolde wollen stof, waarvan men het haar
doorgaans als kleine knopjes krult, nopjes ratineeren, laken en andere
goed ;
wollen stoffen noppen, op de eerre zijde van
nopjes voorzien, ook f r i z e e r e n.
ratio (spr. t=ts) f. lat. (van réor, ratus
sum, reri, eig. rekenen ; gelooven, oordeelen) rekening, rekenschap ; betrekking; overleg, meening, rede ; grondstelling, regel;
regelmatige inrichting, aard en manier, maat;
de oorzaak, grond ; contra ratidnem, tegen de
rede, strijdig met het gezond verstand; Jur.
ratio legis, de grond der wet, wettelijke
grond ; ook het doel, het oogmerk der wet;
r. suciens, een toereikende grond of reden;
— ratióne, ten opzichte, met betrekking ;
ratione conscientiae, gewetenshalve ; r. ofcii, ambts- of plichtshalve, plichtmatig; ra
beslissingsgronden, de re--tiónesdcé,
denen waarom zoo en niet anders beslist,
geoordeeld of gevonnisd wordt ; ratiónis
dubitdndi, twijfelgronden ; per rationes dubitándi et decidëndi, door. twijfelachtige en
beslissende gronden of volgens redenen van
twijfel en beslissing, b. V. vonnissen of
rechten ; rationes pro et contra, gronden
voor en tegen (eene zaak); — ration, n.
f. (spr. rasjón) z. v. a. rantsoen 2) (z.
—

--

RATIS
ald.); — ratiocineeren (spr. ti ts'i)
lat. (ratiocindri) gevolgtrekken, sluitredenen
maken, overleggen, berekenen ; — ratiocinium (spr. ti tsi) n. en ratiocinatie
(spr. ti en tie, als tsi en tsie) f. berekening, verstandig nadenken, overleg ; een
verstandsbesluit, eene bewijsvoering, gevolg
sluitrede, het besluiten; —-treking,d
ratiolatrie, f. lat.-gr., de aanbidding of
eeredienst van het verstand — rationábel en rationaal, adj. lat. (rationabilis
en rationdlis, e) ook rationeel (fr. rationnel), redelijk, redematig, op verstandelijk
inzien, op redelijke overtuiging gegrond,
wetenschappelijk ; Arith. ten volle uitreken baar (het tegengestelde van irrationeel:
— rationabiliteit, f. de gesteldheid
overeenkomstig met de rede, redematigheid;
— rationalísmus, n nw.lat., de nood
toepassing der rede op alles, wat-wendig
den menscb in de ervaring gegeven is, ten
einde het daarnaar te beoordeelen, te toet
te begrijpen, of iedere leer, die de-sen
onafhankelijkheid van den menschelijken
geest aanneemt (in tegenstelling met sen
-sualimenytcrps;aion a 1 i s m u s in de godsdienst : de grondstel
geen geloofspunt zonder verstande -lingvalijken toets aan te nemen ; de overtuiging,
dat alleen de gezonde rede de hoogste scheidsrechter in zaken van godsdienst is, het
redegeloof, de godsdienst der rede, in tegen
-stelingmupras;—
rationalist, m. een' redegeloovige, iemand,
die de leer en gronden van zijn geloof uit de
rede afleidt en de geopenbaarde godsdienst
door het verstand poogt te begrijpen ; —
rationalistisch, adj. overeenkomstig
—

—

;

met het redegeloof; het verstandsonderzoek;

— rationalistisch denken of rationalizeeren, eig. z. v. a. p hi 1 o z o p h e er e n ; — rationaliteit, f. de redelijk

-

beid, het denkvermogen ; de verstandelijk
eigenschap van al wat rationeel-heid,
is; ook berekenbaarheid.
Ratis, n, een oostind. diamant. en parelgewicht = 32 grein of 7 karaat.
Ratissoir, m. fr. (spr. rati-soár', van
ratisser, schrappen, af krabben) een krab
er, schrapper of schraapijzer, schrobber. -b
Ratiti, m. pl. naam van zekere romeinsche kopermunten, dus gebeeten naar
den scheepssnavel (r a t i s), waarmede zij
gestempeld waren.
rato, de rato, enz., zie ond. ratuc.
Ratofkiet, m. Min. aardachtige vloei of glasaarde, zoo benoemd naar de plaats,
waar men haar vindt, R a t o f k a in Rusland.
ratrapeeren, fr (rattraper, van reen attraper , vgl. a t t r a p e e re n) weder
betrappen of vatten, weder inhalen, terugkrijgen ; weder bedriegen of betrekken.
Rátu.la, z. raspatorium, ond. raspa tie.
ratus, a, um, lat. (deelwoord van réor,
ratus sum, rëri, rekenen ; daarvoor houden)
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eig. uitgerekend ; onveranderlijk vast, geldig, besloten, uitgemaakt ; — ratuur, ook
de rato, Jur. besloten, goedgekeurd, bepaald;
ratuur et gratum, bekrachtigd en goedgekeurd; — pro rato et grato, voor bekracbtigd en aangenomen (houden of rekenen) ;
-- ratuur, n. het goedgekeurde ; gebillijkte ;
bepaalde ; — de rato caveeren, voor de
goedkeuringen aanneming borg bijven ; zorgen, dat het beslotene zijn beslag krijge,
instaan ; — sub spe rati, in de hoop van
goedkeuring, of met het voorbehoud, dat een
ander, in wiens naam men onderteekend
heeft, het zal billijken ; — cautiónem rati
stellen, slechts voor zijn aandeel borg
stellen.
Raucédo, f. nw.lat, en raucitas, f.
lat. Med. de heeschheid.
Ravage, f. fr. (spr. rawáázj ; van 't
lat. rapére, rooven) de verwoesting, ver
schade en bederf;-nielg,tobrva
— ravageeren (fr. ravager) verwoesten,
vernielen, plunderen ; -- ravageur, m.
(spr. —zjeur) een vernieler, verwoester, bederver.
ravaudeeren, fr. (ravauder; spr. rawad —) stoppen , lappen, verstellen ; met
zotteklap het hoofd warm maken ; uitluchten , de metten lezen ; -- ravaudage, f.
(spr. rawodáázj') het lapwerk, verstelwerk;
knoeiwerk ; — ravaudeur, m, een lapper, versteller ; -- ravauderies, f. pl.
prullerij, lorrenkramerlj ; zotteklap, beuzel
-prat.
Ravelin, n. fr. (spr. raw'lèn) Mii. de
voorschans, halvemaanschans, een walschild,
buitenwerk eener vesting, dat in den regel
vóór de courtine tusschen twee bastions ligt.
Raviggiuolo,m. it. (spr. rawi-dzjoedlo)
eene soort van kleine en vette geitekaas uit
de omstreken van Brescia.
Ravigote, f. fr. (spr. rawigót' ; van
ravigoter, weder versterken , verkwikken)
eene verkwikkende saus der fransche keuken, uit sjalotten en andere kruidige planten toebereid.
Ravin, m. fr. (spr. rawun), ravijn, een
bolle weg
Ravis, f. lat., z. v. a. r a u c e d o, z. ald.
Ravissement, n. fr. (spr. rawi-s'mán;
van ravir lat. rapere, rooven, wegnemen)
de verrukking, vervoering.
ravitailleeren, fr. (spr. rawitalj— ;
vgl. avitailleeren) Mil. weder met levensmiddelen voorzien ; — ravitailleering, f. de herhaalde verzorging eener plaats
met levensmiddelen ; --- ravitaillement,
n. (spr. —witalj'mán) de nieuwe proviandeering.
rayeeren, royeeren, fr. (raper) doorhalen, doorschrappen.
Rayon, m. fr. (spr. rejón ; it. raggio,
sp. rayo, van 't lat. radius) de straal, speek;
de halve middellijn eens cirkels; die van
eene vesting ; Anat. de kleine armpijp ; -----
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zijde.

jürie, f. eene beleediging door dadelijkhe
den (niet door woorden) ; — reale-ke- nis, zaakkennis ; — reaal–school, eene
school, die inz. aan de zaakkennis (kun-

razeeren,. fr. (raser, sp. rasar, it. rasare,
van 't lat. radere, rascm) scheren, afscheren, afnemen (den baard); nederwerpen, sloopen, slechten, met .den grond gelijk maken
(vestingwerken); even aanraken, afschampen,
dicht voorbij gaan (van kogels); — razeermes, scheermes; — rasade, f. fr. (spr.
razddd') het boordevol geschonken glas ; -rasánt, adj. fr. (spr. razán) of razeerend, Mil.. rakelings langs gaand, afschampend (van kogels), langs eene vlakte heen
strijkend; — rasette, f. fr. (spr. s=z)
het krabijzer; ook eene zekere fijne en
gladde stof ; -- raseur, m. fr. (spr. s= z)
de scheerder, baardscheerder, barbier ; -razeering, f. het sloopen, nederwerpen
van vestingwerken.
Rázia of razzia, f. (arab. rgazá,
rgaziá, kamp, strijd, veldtocht, inz. van de
Muhamedanen tegen de ongeloovigen, v.
rgeza, strijden, aangrijpen) een plunder- of
strooptocht der fransche troepen in N. Afrika.
Razuur, f. lat. (rasara, van radere,
zie r a d e e r e n) het schaven, afschaven, de
uitdelging, uitschrapping, uitkrabbing in geschriften ; eene uitgekrabde plaats ; bij R.
Kath. geestelijken : het plechtig afscheren
der haren ; het afschaafsel, vijlsel.
re—, lat. en roman. voorlettergreep (ital.
ook ri—), beteekent in de daarmede samengestelde woorden: terug, tegen, weder,
nogmaals. In hot fransch staat voor woorden, die met a beginnen, en voor en, in
plaats van re, enkel r, welke letter somtijds
echter slechts eene versterkende kracht heeft;
zoo b. v. rabat, race ommodeeren, raf
-finer,z.
re, lat. ablat. van res, zie aldaar.
Reaal 1), real, m. sp. en port. (van
real = lat. regális, koninklijk), pl. port.
reis (vgl. m i l r e i s), eene rekenmunt in
verscheidene landen en van uiteenloopende
waarde; zoo is in Spanje een real de
v e 11 on (spr. weljóón) of koperen reaal (die
3 4 maravedis doet) TT piaster of omtrent 12 ct., een real de plata of zilveren reaal ongeveer i3 ct., ir. Mexico geldt
een real de plata 32$ cent.
Reaal 2), n. bij boekdrukkers de stellaadje der letterkasten (vgl. regaal) 1) .
reaal, adj. nw.lat. (reális, e,) van 't
lat. res, de zaak) zakelijk (in tegenst. met
verbaal en personeel); ook werkelijk,
wezentijk, waar (in tegenst. ' met ideaal;
vgl. r e ë e 1) ; ook wezentlijk, dadelijk; .gangbaar (in tegenst. met n o m i n a a 1); — . re–
ale definitie, f. eerie zaakverklaring, zakelijke bepaling; - reale eneyelopedie, f. eene samenvatting van alle zake
— reaal geld, ge--lijkewtpschan;
munt. geld (in tegenst. met p a p i e r e n geld
en gefingeerde munt) — reale in-

sten en wetenschappen des burgerlijken levens) is toegewijd, en waar taalkunde uit
als bijzaak behandeld wordt;-geslotnif
— reale of reëele waarde, de . zakelijke waarde, gehaltewaarde, werkelijk gehalte der munten; de waarde der effecten
volgens den cours ; — het reale of iets
reaals, iets waars, werkelijks;. -- realia
of realiën, n. pl. zaken, wezentljke dingen (in tegenst. met v e r b a l i ë n) ; ook zakelijke wetenschappen, zaakkennis ; .— realismus, n. de werkelijkheidsleer, de philozophische leer, die aan de dingen buiten
ons een werkelijk wezen toeschrijft, dat onafhankelijk is van onze voorstellingen (het
tegengest. van i d e a l i s m u s) ; -- realísten, m. pI. aanhangers dezer leer, zaak
-gelovrs;ind
middeleeuwen die scholastieken, welke de algemeene begrippen der
dingen voor iets reeels of werkelijks hielden
(in tegenst. met de nominalisten); —
realiteit, f. de werkelijkheid, wezentlijkheid, zakelijkheid, het ware wezen van een
ding (in tegenst. met den schijn) ; ook waar
rechtschapenheid-heid,vrtouwba n
van het karakter (vgl. reëel); s u tij e c t i eve realiteit, dankbaarheid; objectieve
F e a 1 i t e i t, werkelijkheid, uitvoerbaarheid;
realiter, werkelijk, in zich zelve, in de
daad, in waarheid, waarachtig; — realizeeren (fr. réaliser) verwezentlijken, wezentlijk of werkelijk maken, uitvoeren, bewerken, bewerkstelligen, ten aanzijn roepen, tot werkelijkheid brengen ; vervreemden, verkoopes, tot geld maken, inz. papieren
geld, enz. voor klinkende munt omzetten;
Log. eene erkende waarheid uit de onder
staven en boven allen twijfel ver -vindg
realizátie (spr. t ts) en re--hefn;
alizeering, f. de verwerkelijking, verwezentleking, uitvoering; de omzetting in klinkende munt.
readopteeren, weder aannemen, (vgl.
ad o p t e e te n) -- readoptie (spr. t=ts),
f. nw.lat. wederaanneming.
reageeren, nw.lat. (van re— en agére;
vgl. a ge e r e n) tegenwerken, terugwerken;
tegenstreven, tegenstand bieden ; — reagens, n., pl. reagentia of reagentiën (spr. t=ts) terug- of tegenwerkende
dingen ; Chem. ligchamen, die door de ver
welke zij zelven ondergaan, of-anderig,
door de werkingen, die zij te weeg brengen, de tegenwoordigheid en den aard van
zekere stoffen aantoonen;•--- reactie (spr.
t=ts) f. de tegenwerking, terugwerking, de
tegenstand of tegendrukking van een bewogen of gedrukt ligchaam tegen een ander;
Med. de werkzaamheid, die in een prikkel
wordt te voorschijn ge--barligchmsde
roepen door eenen daarop werkenden indruk ; Jur. de vernieuwing van een rechti-

rayonnánt, adj. stralend, glanzend, schitterend, prachtig.

Raypour, eene soort van oostindische

;

—

;
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geding; in politiek opzicht: het terugdrijven
eener beweging of richting, inz. het opzet
verhinderen van den vooruitgang tot-telijk
het betere in het staatsleven en het vernietigen van het reeds bestaande betere, om
dai.rvoor het vroeger bestaande, maar verouderde en reeds te niet gegane met geweld
in de plaats te stellen ; — reactionair
(spr. t ts), adj. terugwerkend, tegenwerkend, tegenstrevend ; -- reactionair, m.
een tegenstrever, wederstrever, tegenstandbieier, terugdranger ; -- reactiviteit, f.
de vernieuwde werkzaamheid; ook de terug
kracht.
-werknd
Réalgar, in. arab. (fr. réalgarr, realgal,
sp. rejalgar, it. risigallo, visa patio, nw.lat.
risigallum) robijn zwavel, rood zwavel -arsenik
(vgl. arsenik).
.

Realia, realismus, realiteit, realizeeren, enz., z. ond. reaal, adj.
reappelleeren, nw.lat., zich op nieuw
beroepen, andermaal appelleeren, vgl. a p-

pelleeren.

reappreciëeren, nw.lat. ( vgl. a pprec i eeren) op nieuw schatten; — re—
appreciatie (spr. t ts) f. de herschatting, herhaalde schatting van een voorwerp.
Rear—admiral, m. eng. (spr. vier édrnirel; van rear = fr. arrière) z. v. a. c o n t r e - admiraal, de schout-bij-nacht bij de
Engelschen, omdat hij de achterhoede (rear)
der vloot aanvoert.
rearmeeren, nw.lat. (vgl. armeer e n) weder of op nieuw wapenen ; een
schip weder uitrusten.

reassumeeren, nw.lat. (vgl. ass um e e r e n) weder opnemen, weder ter hand
stellen ; — reassumtie (spr. t =ts) f.
de wederopneming, vernieuwing, b. v. van
een proces (reassumtTo litis.
reassureeren, nw.lat. ( vgl. ass ur e e r e n) weder verzekeren; — reassurantie (spr. t=ts) f. de tegenverzekering,
wanneer een verzekeraar of a s s u r a d e u r
het risico zijner assurantie weder door een
ander laat verzekeren.
Reátus, in. lat. (van reus, de beklaagde) de toestand eens aangeklpagden, het
aangeklaagd zijn ; een vergrijp, moedwillig
bestaan.

Réaumursche thermometer, z.
thermometer.
Rebab of roebab, n. (arab. rabdb,
perz. roebdb; vgl. ra b a b) een turksch strijk
meer snaren.
-instrumeof
rebaptizeeren, nw.lat. herdoopen, weder doopen ; — rebaptizátie (spr. he
=tsie) f. de herdoop, wederdoop; — rebaptisátor, m. de herdooper, wederdooper.
rebarbatief, adj. nw.lat. onvriendelijk, terugstootend, zuurtiend.
Rebattement, n. fr. (spr. —rnán;
van rebattre, eig. weder slaan ; dikwijls herhalen) het dikwijls herhalen van de zelfde
tonen of woorden.'

Rebbes of rebes, .joodsch (rabb(jnsch
r2.bbis, van rover, vermeerderen, ray, veel?
winst, voordeel ; rente, woeker.
Rebebe, eene graanmaat in Alexandrië, ongeveer 15 liter.
Rebec, m. fr. (it. ribeca, ribeba, port.
rabeca, prove,ne. rabey ; vgl. r e b a b) de d.riesnarige viool.
Rebékka, hebr. (Ribkdh, van het chald.
rdbak, mesten of aanbinden; arab. ribkat, strik
met eene lus) vr.naam : de vette, lijvige, of
wel : de door hare schoonheid boeijende ; obk
ne naam van den aanvoerder des opstands
in Wallis, in 1839, tegen de tollen op de
openbare wegen (steunende die naam op
Gen. X X I V, 60) ; — Rebekkaísten,
pl.. de aanhangers en deelnemers aan dien
opstand, welke des nachts in vrouwekleederen en met zwartgemaakte gezichten de
slagboomen, tolhuizen, enz. vernielden.
Rebél, m. lat. (rebéllis, d. i. eig. wie
den oorlog vernieuwt, van helium, oorlog
fr. rebelle) een oproermaker, oproerling, mui
— re--ter,wèspanigbte;
belleeren (lat. , rebelldre, eig. den oorlog
vernieuwen), een oproer verwekken, oproerig worden, muiten, aan 't muiten slaan,
zich met geweld verzetten ; — rebellie,
f. (lat. rebellio) het oproer, de muiterij, bet
gewelddadig verzet, de opstand, die aan + le
bestaande regeering gehoorzaamheid weigert
en haar dreigt omver te werpen ; — rebéllisch, adj. oproerig, weèrspannig, wesrbarstig.
Reba, m. arab. de lente; naam van de
3de en Ode maand in den arab. kalender,
van welke de eerste r e b i- e 1- e w w e I (de
eerste rebi), en de laatste r e b i- e l -ache r
(de laatste rebi) heet.
rebondeeren, fr. (rebondir, v. bondir,
opspringen) opspringen, terug stooten, opstuiten (van kogels en ballen gebruikelijk).
Rebózos, pl. sp. (v. rebozar, omhullen)
in Mexico: lange omslagdoeken.
Rebulla, in. een wijn uit het graaf
-schapGörz.
Rebus, m. fr. (spr. rebu, v. 't lat. rebus, ablat. v. res, d. i. door zaken, n.l. ge
beelden in plaats van-dachtenuirkgo
schrijfteekens of letters) een teekenraadsel,
figuurraadsel, eene woordspeling in afbeeldingen, eene soort van beeldschrift, dat
ontraadseld moet worden ; ook zotternijen,
sprookjes.

rebus sic stantibus, z. res.
Rebut, n. fr. (spr. rebi, eig. de terugworp, terugstoot; vgl. debut) afwijzing,
weigerend antwoord; uitschot, • uitvaagsel,
inz. -bij kooplieden : wrak goed, slechte, bedorven waar; — rebuteeren (fr. rebuter) afwijzen, van zich wijzen; uitschieten,
verwerpen; afschrikken, voor bet hoofd stooten, den moed benemen ; — rebutánt, adj.
(spr. rebután) afschrikkend, barsch, norsch,
terugstootend, ter neder slaand, moed - of
lustbenemend, verdrietig.
.
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Recadéntie (spr. t—(s), f. nw.lat. (van
recadére, voor recidcre, terug vallen) de terugvalling, terugkeer, b. v. van een recht
aan zijnen vorigen bezitter.
recalcitrant, adj. lat. (van re-cold
tri re, eig. met den hiel, calx, achteruit slaan)
wederspan.nig, koppig, tegensporrelend, tegen
-strevnd.
Recambio, z. ricambio.
recanteeren, lat. (re-cantdre, eig. terug zingen) herroepen , terug nemen ; — reeantatie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. de
herroeping, terugneming van dat gene, wat
men gesproken of geschreven heeft, ook r etractatie.
recapiteeren, recápito, z. r i c apito.
recapituleeren, nw.lat. (recapiluli re;
vgl. c a p i t t e l) iets volgens zijne boofdpunten of zijn' zakelijken inhoud nog eens doorloopen, kort en puntsgewijs herhalen, het
gesprokene of geschrevene hoofdzakelijk samenvatten; — reeapitulánt, m. een herbaler; — recapitulatie (spr. tie tsie),
f. de korte herhaling van den hoofdinhoud
of de hoofdpunten van een verdrag, inz. aan
bet slot eener rede, om met nadruk op de
toehoorders te werken.
recedeeren, lat. (recedére, vgl. c ed e e r e n) terug wijken, terug treden ; iemand
iets weder afstaan, weder overlaten.
recenseeren, lat. (recensére, vgl. c e n s e e re n) iets onderzoekend doorloopen ; inz.
een boek beoordeelen, toetsen en daarvan
bericht geven. het beoordeelend aankondigen ; — recensent, m., afgek. ree., een
opentlijk boek- of schriftbeoordeelaar of aan
boekrechter; — recensie, f.-kondiger,
(lat. recensio) het onderzoek, de beproeving;
inz. de boekbeoordeeling, de uitspraak over
de waarde of onwaarde van een boek of
geschrift.
recent, adj. lat. (récens, genit. recéntis;
fr. récent) nieuw, verseb, pas gebeurd, onlangs; --- recentióren (spr. t=ts), m.
pl. (lat. recentióres) de nieuwaren, jongeren,
inz. de nieuwere , latere, hedendaagscbe
schrijvers.
Recepisse, reeept, receptief, enz.,
z. ond. recipiëeren.
Reeés, n. lat. (recéssus, eig. teruggang,
terugtocht; van recedére, zie recedeeren)
de uiteenzetting, het verdrag, en het daarvan gemaakte schriftelijk opstel, het schriftelijk vergelijk ; de afloop, het resultaat of
eindgevolg van gehouden onderhandelingen;
Kmt. achterstand van niet betaalde gelden,
verzuimde betaling, schuldige som ; van daar
in r e c é s zijn, in achterstand, ten achteren zijn ; ;bij bergwerken beet r e c e s b o e k
het rekeningboek over de kosten, den voorraad en de schulden van een bergwerk;
recésschrijver, de persoon_ die dit boek
houdt; — recessus orglis, eene mondelinge
voordragt tot protocol, in tegenstelling met
recessus scriptus, die schriftelijk als grondslag
-
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tot een protocol wordt gegeven ; — reces
nw.lat. een eindverdrag maken,-sern,
een slotvergelijk treffen, ook afsluiten.
Recétte, f. fr. (ontst. uit het oudfr.
recepte) de ontvangst, ontvang; bet ontvangersambt ; -- receveur, m. (van recevoir,
lat recipére) de ontvanger, gaarder.
rechangeeren, fr. (rechanger, spr. resjanzj'; vgl. c h a n ge e r e n) weder veranderen of verwisselen ; — reehánge, m., z.
r i c a m b i o; ---- rechánges, pl. voorraad
om te verwisselen of in plaats te-stuken
stellen (b. v. wagenraderen, enz.)
Rechaud, m. fr. (réchaud, spr. resjo;
van re— en échauder, verwarmen) een
kool- of vuurbekken, vuurpan, bordwarmer,
komfoor.
rechercheeren, fr. r echercher; spr.
resjersj—; v. chercher, zoeken) eig. herhaaldelijk zoeken; nazoeken, navorschen, opzoeken, onderzoeken, vervolgen ; aanzoeken,
aanzoek doen ; verzoeken, najagen, verlangen; — ge rechercbeerd, adj. gezocht,
gewild, b. V. van waren, boeken, enz.; gezocht., gemaakt, gekunsteld, al te kiesch (in
woorden, kleeding, enz., in tegenstelling met
natuurlijk); — recherche, f. (spr. resjérzj') het onderzoek, de navorsching, navraag, nasporing en opgespoorde waarheid;
bet aanzoek, de vrijerij ; — recherchevaartuig, n. vaartuig met rijksambtenaren aan boord, om aan de zeegaten en op
de groote binnenwateren de schepen te Onder
tegen sluikerij te waken.
-zoekn,
recidiveeren, nw.lat. (v. 't lat recidére, terugvallen, fr. recidiver, weder instorten (van een' zieke); de zelfde zonde,
feil of misdaad begaan ; — recidive, f.
(v. 't lat. recidfvus) het wederbedrijven eener
zonde, enz.; in het :r. ook r e c h u t e, f.
(spr. resjuut'; v. chute, de val, het vallen,
provene. cazuta, it. caduta, sp. caida, v. 't
lat. cadére, vallen).
Recief, recif, ook ressif, rescif,
in fr. eerre ontvangceêl, een bewijs van ontvang (z. v. a. r ec e p i ss e); inz. in Nederland : de schriftelijke verklaring van den
schipper of kapitein omtrent de door hem
overgenomen en geladen goederen.
recipiëeren, lat. recipére, v. re— en
capere) eig. terug nemen, aannemen, opnemen in een gezelschap, toelaten ; ne recipiátur, lat. Jur. het worde niet aangenomen ;
— reeipiangulum, n. lat. een door
Tobias Mayer uitgevonden hoekmeter (vgl.
Transporteur); — recipient, m. (lat.
recipiens) de opnemer, ontvanger; Chem. de
ontvanger, een vat ter opneming van de
zelfstandigheden of vochten, door de destillatie voortgebracht; ook de glazen klok op
bet bord der luchtpomp, uit bet welk de
lucht wordt gepompt ; — reeipiéndus,
of. fr. recipiendaire, m. (spr. piandèr') de opnemeling, de aan te nemen persoon, hij, die zich aanmeldt om in een ge
genootschap, enz. opgenomen te-zelschap,
-
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worden, de candidaat ; — reeepisse of
recepis, f. (van den lat. infinit. recepisse,
dat is ontvangen hebben) een ontvangbew(js,
bewijsschrift van ontvangene waren, enz.,
bewijs van overneming ; — recepisseeren, barb. lat. zulk een bewijs schrijven,
uitreiken ; — recept, n. (v. 't lat. recepturn, genomen, ingenomen, enz.) het voor
toebereiding, b. v. van eene spijs,-schrifto
enz.; inz. bet artsenij-voorschrift, het voor
geneesheren, naar het welk de-schriftde
apotheker in de samenstelling en bereiding
van het geneesmiddel moet te werk gaan;
ook het recipe (eig. recipe, neem'.) afgekort Bi, op artsenij briefjes de eerste letter;
recepta sententta, f. of receptuur juris, n.
lat. de aangenomene meening, rechtsregel ; -reeeptacu.lum, m. eene verzamelplaats,
een vergaarbak, inz. watervergaarbak; bi de
planten dat gedeelte der bloem, waar de
bevruchtingsdeelen zijn samengegroeid,vruchtbodemn, het zaadhulsel ; -- reeeptarius,
m. nw.lat. de opziener over de artsenijvoorschriften in groote apotheken ; — reeeptátor, m. lat. (van receptdre) de opnemer;
Jur. de heler ; — reeeptíbel of receptief, adj. nw.lat. opneembaar; onz,\ankelijk ; -- receptibiliteit of receptiviteit, f. opneembaarheid ; ontvankelijkheid,
da vatbaarheid om iets aan- of op te nemen;
— receptie (spr. t—ts), f. (lat. receptio) de opname, opneming, aanneming, P. v.
tot lid van een' genootschap, enz.; de ontvangst, inleiding in een gezelschap ; — receptie -bewijs, het schriftelijk bewijs
van ontvang, de quitantie, inz. voor waren ;
— recepteeren, nw.lat. artsenijen voor
naar het voorschrift gereed-schrijven
maken ; — reeepteerkunst, de kunst
om recepten te schrijven, een gedeelte der
toegepaste of praktische geneeskunde ; —
reeeptitiën, n, pl., of receptitia bona,
lat., z. bona, ond. bonus; — recéptor,
m. ontvanger, gaarder van zekere gelden ;
-- receptoraat, n. nw.lat. het ontvangerschap, gaarderschap der tollen en accijnsen, enz.; ook wel de receptuur ; -- receptorium, n. nw.lat. de bewaarplaats
der gewijde voorwerpen in de r. katte. kerk,
de sacristij ; ook het receptenboek der apothekers; — receptuur, f. de ontvan,
ontvangst; ook de kunst van het artsenij
voorschrijven (r e c e p t e e r k u n s t), en het
toebereiden en afleveren van artsenijen in
apotheken.
reciproque, adj. (spr. —prók; van het
lat. reciprocus, a, um) en als adverb. recipróce, wederzijdsch, wederkerig, onderling;
op elkander betrekking hebbende ; terugvoerend, terugwerkend, terugwijzend; -- reeiprócum, n. (of verbum reciprocum) een
wederzijdsch terugvoerend, terugwerkend of
wederkerig werkwoord, b. v. elkander
d o o d e n, weleer ook genomen voor ref 1 e x i
verbum; — reproeiteit, f.-vum,z.
nw.lat. de wederkerigheid, wederzijdschheid,
-

de onderlinge, wederzijdsche betrekking, de
terugwerking, beantwoording, vergelding; —
reciproceeren, lat. (reciprocdre, eig. terug gaan, herhalen) of reciproqueeren,
fr. (réciproquer) beantwoorden, wedergeven,
vergelden, met gelijke munt betalen ; -reciprocábel, adj. nw.lat. verwisselbaar,
geljkgeldend, b. v. zoodanige uitdrukkingen,
begrippen, enz. — reciprocabiliteit,
f. de verwisselbaarheid ; — reCiprocãtie (spr. t ts), f. lat (reciprocatio, eig.
het teruggaan op den zelfden weg ) de
wederzijdsche afwisseling, terugvoering of
vergelding : wederzijdsche betrekking, wederkerigheid; de reciprocatie van den
s 1 i n ge r, de onderstelde beweging des slingers, vodrtgebracht dour de beweging der
aarde, richtingsverandering.
reciteeren, lat. (recitdre) opzeggen,
voordragen, voorlezen of uitspreken in den
redenaarstoon ; verhalen ; — recitando, it.
(spr. retsji—) Muz. in gesproken zang, in
zangspraak voor te dragen ; — recitatie
(spr. tie=tsie), f. lat. (recitatio) het opzeggen, voorlezen, de voordracht van een gedicht of prozastuk " ir, den redenaarstrant;
— 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 volstemmige begeleiding (accompagnement) is; in de cantate
dient het ter samenbinding van de verschillende gedeelten van het stuk, om de aria
te doen uitkomen en de verwarring te ver
aanhoudendheid van het-hinder,
volle geluid zou veroorzaken ; — recitativo
accornpagnato, it. (spr. retsjitativo accompanjdto) de zangspraak met begeleiding; —
r. obligdto, eene zangspraak, begeleid door
obligaat-instrumentale muziek ; — r. parlánte, eene meer gesproken dan gezongen
zangspraak, met enkel bas-accompagnement;
-- r. semplice (spr. semplí-tsje) of secco,
eene zangspraak, waarbij alleen de hoofdaccoorden worden aangeslagen bij de tonen,
die zingend gesproken moeten worden ; r.
strornentáto en r. con gli stroménti (spr. gli.
als lji) zangspraak met begeleiding der muziekinstrumenten ; — recitativisch, adj.
naar de wijze of in den vorm van een recitatief of eene zangspraak.
reciameeren, lat. (reclamere, eig. daar
roepen of schreeuwen, van clanzcire,-tegn
roepen ; fr. réclamer) luide terug vorderen,
tegen iets opkomen, zich daartegen verzetten of zich daarover bezwaren, zijne bezwaren indienen, hulp, herstel, vergoeding,
enz. inroepen, afsmeeken ; — reclamant,
m. (recltmans) een terugeischer, terugvorderaar, tegenspreker, opwerper en indiener
van bezwaren ; — reclamatie (spr. tie
tsie), of reclameering, f. nw.lat. ook
reclame, n. de terugvrage, terugvordering, indiening van bezwaren ; Jur. de klacht,
;
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elk bezwaar wegens schending van het recht;
ook de rechtmatige aanspraak ; — reeláma, Mar. de zorg, waartoe de assuradeurs
en de verassureerden verplicht zijn om een
gekaperd schip te bevrijden ; -- reclame,
f. fr. aanbevelende (doorgaans betaalde of
afgebedelde) aanbevelende vermelding in een
dagblad, van een boek, een kunstvoortbrengsel, enz. (waarvan de advertentie dan
doorgaans in de zelfde courant is opgenomen).
reelineeren, lat. (reclinl re, v. clin? re,
buigen) terug of nederwaarts buigen, ombuigen ; afwijken, hellen ; Med. eene staar
ombuigen; die zonnewijzer reclineert;
d. i. wijkt van de loodrechte richting af,
beschrijft een' grooteren of kleineren hoek
dan de poolshoogte; — reelinátie (spr.
t =ts), f. nw.lat. de ombuiging, overbuiging,
omlegging; Med. eene staar-operatie, bij welke men de staar ombuigt; — reclinatorium, eene plaats tot nederligging, een
rustbed.
recludeeren, lat. (recludére, van claudére, sluiten) opensluiten, openen, ontsluiten, ontdekken; ook opsluiten, insluiten;—.
reclüzie, f. nw.lat. (Ie opsluiting, het in
verzekerde bewaring nemen ; de besloten beid, het in zich zelven gekeerd zijn.
recogiteeren, lat. (recogitdre, vgl c og i t e e r e n) terug denken, zich bezinnen,
in zijne gedachten terug roepen; — reeogitátie (spr. tie=tsie), de overdenking,
overweging.
recognosceeren, lat. (recognoscére,
vgl. c o g n o s c e e r e n) herkernen ; erkennen,
na voorafgegaan onderzoek voor juist, goed,
echt verklaren ; Mil. uitvorschen, op kond
uitgaan, de ligging of stelling bespie--schap
den; — bezichtigen, onderzoeken, monsteren ; — pro recognitis et liquidis, Jur. voor
erkend en bewezen (verklaren), van schuld
; —•recognosceering, f.-vordeing
de kondschap, bespieding, opneming der stelling of ligging; — recognitie (spr. tie
•
tie), f. lat (recognitio) de herkenning, erkenning, de gerechtelijke erkenning van
eenes persoon, eene zaak of een geschrift
voor dat gene, waarvoor men die uitgeeft;
het onderzoekend en verbeterend nazien van
een geschrift ; — recognitie—gelden,
erkenningsgelden, d. i. de zulken, die de erf
pachter aan den grondeigenaar betaalt en
waarmede bij diens recht van grondeigendom erkent; — recognitie—bewijs, het
schriftelijk bewijs, waardoor men zich tot
eene verrichting verplicht; ook z. v. a. interims- bewijs.
recoleeren, lat. (recolére) Jur. tegen
elkander vergelijken, b. v. twee geschriften;
aan de getuigen hunne getuigenis nogmaals
voorlezen, om te zien of zij daarbij berus
ten ; -- reeolement, n. het vergelijkend
overzicht, b. v. van een origineel met de
copie ; de voorlezing der attestatie aan de
getuigen.
--

RECONCILIËEREN.
Recolhiméntos, m. pl. sp., klooster
voor vrouwen en-achtigeovluspn

weduwen in Spanje.

recolligeeren, lat. (recolligere; vgl.
c o I 1 i g e e r e n) -weder verzamelen ; -- zich
ree —, zijne zinnen bijeen roepen, zich
weder bezinnen, zijne bedaardheid hernemen , zich herstellen ; — reeolléctie (spr.
t ts) f. nw.lat. verzameling der gedachten, inz. bij geestelijke beschouwingen ; van
daar Recollécten, fr. Recollets (spr.
rekolè) eene monnikenorde, leden der franciskaner-orde (M i n o r i e t e n v a n d e s t r i ct e o b s e r v a n tie), die blootsvoets op holblokken gaan.
recommandeeren, fr. (recommander;
vgl. c o m m a n d e e r e n) aanbevelen, aan
opdragen ; ook recommendee--prijzen,
ren, nw.lat. (vgl. c o m m e n d e e r e n) inscherpen, inprenten, gelasten ; zich aan
iemand recommandeeren, zich in zijne
herinnering aanbevelen, hem om de voort
zijner genegenheid verzoeken ; een-during
gerecommandeerde brief, een aanbevolen brief, van welken de afzender zich
een bewijs van ontvangst door de post laat
uitreiken ; — recoinmendábel, adj.
nw.lat. of recommandable, fr. aanbevelenswaardig, lofwaardig, prijselijk, prij zenswaard ; --- recommendátie of reeommandátie (spr t=ts) f. de aanbeveling, aanprijzing, voorspraak ; — r e c o mm a n d a t i e-brief, de aanbevelingsbrief.
Recomparátie (spr. t ts) C. nw.lat.
(van 't lat. recompardre, verwerven, aanschaf
wederverwerving, de wederkoop of-fen)d
voorkoop.
recompenseeren, nw.lat. (re-compensdre ; vgl. c o m p e n s e e r e n; fr récompenser) schadeloos stellen, vergoeden, vergelden,
beloonen ; — recompéns, f. nw.lat. (recompensa), of récompense, f. fr. (spr.
reko'npáns') de schadeloosstelling, belooning,
vergoeding, vergelding, het loon ; en récompense, fr. (spr. an rekonpáns), ter belooning.
recompingeeren, nw.lat. (van 't lat.
compingére, samenvoegen, en dit v. pangere,
bevestigen, inslaan) weder samenvoegen, weder hechten, weder zetten.
recompleteeren, nw.lat. (vgl. cornp1 e te e r e n) weder voltallig maken.
recomponeeren, lat. (re-componére ;
vgl. c om p on e e r e n) weder samenstellen,
omwerken ; -- m. nw.
lat., of recompositeur, m. fr. (spr. s
z) een omwerker; -- recompozitie (spr. t—ts) f. lat. de wedervereeniging
der deden eens ligchaams.
reeompteeren, f. (recompter, spr. rekont--; vgl. c o m p t e) natellen, b. v. ontvangen geld of den inhoud der kas.
reeoneiliëeren , lat. ( re-conciliire;
vgl. c o n c i l i ë e r e n) weder vereenigen, ver
bevredigen, vereffenen ; — recon--zoen,
eilibel, adj. nw.lat. verzoenbaar, verzoen
; — reconciliatie (spr. t =ts) f. (lat.-lijk
-

—
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reconcitiatio) de wedervereeniging, verzoening, bevrediging; ook de plechtige afwas
reiniging van een ontheiligd ge--schingof
deelte der kerkelijke zaken.

Reconcinnátor, n. nw.lat. (van 't
lat. re-concinnlre, weder inrichten) de weder
-inrchte,
hersteller.
reconfronteeren, nw.lat . (vgl c o nf r o n t e e ren) Ju r. andermaal tegenover
elkander stellen ; de beklaagden en getuigen
vergelijkend verhooren ; -- reeonfront^tie (spr. tie=tsie) f. de herhaalde tegenoverstelling.
Reconnaissance, f . fr. (spr. r'konnèsáns'; van reconnoitre, herkennen ; erkennen ; vgl. connaissance) de herkenning,
erkenning; erkentelijkheid, dankbaarheid, beboning; Kmt. het schriftelijk bewijs van
ontvang; ook z V. a. recognosceering;
-- reconnaissance de liquidation (spr. —
likida-sjón), eene soort van fransche staats
-paiern;—cost,adj.(pr
r'konnè-sán), erkentelijk, dankbaar.
Reeonstitutie (spr . tietsie) f. nw.
lat. (vgl. c o n s t i t u e e r e n, epz.) de weder
herstelling; ook rente-over--samentlig,
draging; intrede in eens anders rechten.
reconstrueeren, nw.lat. (vgl. c o ns t r u e e r e n) eig. weder opbouwen, herstellen ; uit afzonderlijke stukken of overblijfsels het oorspronkelijke geheel opsporen
en weder samenstellen ; — reconstructie ( spr. tie tsie ) f. de wederopbouwing, herstelling; ontbinding der eigenaardige
woordopvolging eener taal.
reconvalesceeren, nw.lat. (vgl. eo nv a le s ce e re n) herstellen , weder gezond
worden, genezen, aan de beterhand zijn ; —
reeonvaleseént, m. een genezende, herstellende, wie aan de beterhand is ; — re.

eonval.escéntie (spr.

t=ts) f.

de we-

dergenezing, herstelling, het weder-gezondworden, de beteringstoestand.
reconveniëeren, nw.lat . (van 't lat.
conventre aliquem, voor : iemand aanklagen;
fr. reconvenir) Jur. eene tegenklacht inbrengen, met eene tegenklacbt optreden,
tegenklagen ; — reeonveniént, m. de
tegenklager ; -- reeonvént, m. de tegenbeklaagde; — reconventie (spr. t=ts)
f_ de tegen- of wederklacht, het tegenopkomen, de klacht, die de beklaagde tegen den
klager bij het zelfde gerecht indient.

trent eene rechtshandeling en de daarop
gevallen uitspraak ; -- recorder, m. de
gerechtsschrijver, stadsschrijver, bewaarder

der oorkonden (z. v. a. a r c h i v a r i u s,
registrator ); in grootere steden, inz. in
Londen, een met rechterlijke magt bekleede,
aanzienlijke ambtenaar, vrederechter.
recordeeren, lat. (recordtri; van cor,
genic. cordis, het hart) in gedachten herhalen, zich herinneren ; ook het rondzingen
of omgang houden, waardoor in Duitschland
weleer de leermeesters met de scholieren
eenige malen 's jaars vóór de huizen aan
het te geven geschenk herinneren (recordeeren), en het dus, als een gedeelte
van hun inkomen, voor de deuren inzamelen moesten ; — reeordãtie (spr. t
ts) f. ( lat. recordatio) de herinnering, het
aandenken.

Recours, z. ond. r e c u r r e e r e n.
recouvreeren, fr. (recouvrer, spr. rekoewr—; van 't lat. recuperdre, vgl. re c up e r e e r e n) wederbekomen, weder- of terug
krijgen, weder aan zich brengen of veroveren ; — recouvrement, n. (spr. r'koewr'mán) de wederkrijging, terugbekoming (lat.

recuperat(0).

Reerastinátie (spr. t ie= tsie) f. nw.
lat. (van 't lat. tras, morgen) de verschui ving, verdaging ; — recrastineeren (lat.
recrastindre) verschuiven, uitstellen.

Recreatie, recreatief, z. ond. recreëeren.
Recreditief, n. nw.lat. de terugroe
een hof aan zijnen gezant,-pingsbrefva
waardoor het e r e d i t i e f (z. aid.) krachteloos wordt gemaakt.
reereëeren, lat. (recreáre, van crei re,
scheppen, voortbrengen ; fr. récréer) eig. weder voortbrengen ; opvrolijken, verkwikken,
verfrisscben, laven ; vermaken, verlustigen,

zich ontspannen ; — recreatie (spr. t=
ts) f. de verkwikking, verfrissching, lafenis,
opvrolljking ; de uitspanning, verlustiging,
vermakelijkheid, het vermaak ; -- recreatief, adj. nw.lat. (fr. récréati f) verkwik
versterkend, verfrisschend, vermakelijk,-kend,
verlustigend.

Recreméntum of recremént, n.

recopiëeren, fr. (recopier; vgl. cop i -

lat. (vgl. excrement) de afgang, stoel
vuil, vuiligheid, ontuig, uitwerpsel,-gan;
schuim; slak (der smelthutten) ; Med. het
vocht, dat zich van bet bloed afzondert, b. v.
het speeksel, de gal, enz.

ë e r e n) andermaal of op nieuw afschrijven.
recoqueeren, lat. (re-coquere, van co-

reereseeeren (lat. recrescere, V. creseere, groeijen, wassen) weder groeijen.

quere, koken) weder koken, opkoken, opwarmen.
Record, n. eng. (spr. rekoord ; van 't
mnid.lat. recordurn, fr. record, getuigenis, on-

reerimineeren, nw.lat. (fr. recriminer, vgl. crimineeren, ond. crimen)
weder beschuldigen, of tegenbeschuldigingen
maken, zijnen aanklager ook aanklagen
weder schelden of hoonen, smaadwoorden,
enz. beantwoorden — recriminatie
(spr. t=ts) f. de tegenbeschuldiging, tegen
teruggave van ontvangene beschim--klacht;
pingen en smaadredenen in gelijke munt.

herroepelik vonnis, herinnering, van 't lat.
recordári, in herinnering brengen, in 't geheugen terug roepen, oudfr. recorder, de
getuigen verhooren ; herhalen, opschrijven;
vgl. recordeeren) de bij een gerechtshof
(court of record) bewaarde oorkonde om-

;

Reerudescéntie (spr. t

--

ts) f.

nw.-
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lat. (van 't lat. recrudescére, eig. weder raauw
worden, van crudus, bloedig, raauw) eig.
het wederopenbreken eener wond; Med. de
wederverergering eener ziekte na ingetreden
beterschap.
Reeruut, m . (fr. la recrue, de recruten,
eig. de nawas, van re-croitre, weder groei jen ; it. recluta) een nieuw aangeworvene,
een pas aangeworven soldaat; — p1. recruten, aanvullings- manschappen ; -- recruteeren (fr. recruter), aanvullen, weder voltallig maken ; werven, aanwerven,
lichten ; — reerutement, n. (spr. --malt)
of recruteering, f. de voltalligmaking of
manschapsaaiivulling, aanwerving, lichting.
recta, rectangulum, recte, rectificeeren, enz., z. ond. rectus.
Rectie (spr. t=ts)
ts) f. lat. (recto, van
regére, vgl. r e g e e r e n) Gram. de regeering,
verbinding of samenvoeging van regeerende
en geregeerde woorden ; het vermogen van
een woord, om in de woordverbinding een
ander van zich afhankelijk te maken ; —
rector, m. in 't alg. een opziener, bestuurder van eene latijnsche school of een
gymnasium; — rector magnificus,
de eerste bestuurder van een' akademischen
raad of senaat; in Engeland : een opper
een schoolopzie--predik;nDutschla:
ner; — rectoraat, n. het ambt, de
waardigheid, de woning van eenen rector.
rectus, a, um, adj. lat. (eig. partic. van
regére, richten, leiden, besturen ; vgl. r ege e re n) recht, richtig, behoorlijk, juist; —
recta (scil. via), rechttoe, rechtuit, langs
den rechten weg, zonder omwegen ; rectawissel, Kmt. een wissel, die alleen aan
den persoon des eersten houders (niet aan
order) betaalbaar luidt, en dus aan geenen
andere kan worden overgedragen ; — rectum
(scil. intestinum), Med. de endeldarm; van
daar rectttis, f. barb.lat., endeldarmsontsteking; recto folio, op de rechter-, d. i. op
de eerste of voorste zijde van een blad ; —
recte, adv, recht, juist, wel, naauwkeurig;

— rectangulum, n.,
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pl.

rectan-

gula, nw.lat., een rechthoek, rechthoekig
parallelogram; — ree tangulair ,
adj. rechthoekig ; — reetascénsie, f.
(vgl. a s c e n s i e) de rechte klimmiug of opklimming in de sterrekunde ; — rectificeeren, verbeteren, verhelpen, in orde
brengen ; Geom. kromme lijnen met rechte
vergelijken of bare lengte bepalen; Chem.
eene afgetrokken vloeistof door herhaald aftrekken nog meer zuiveren, louteren en
versterken; gerectificeerde spiritus,

hoogst gezuiverde of overgehaalde wijngeest;
---- reetifieábel , adj. gelijk of recht te
maken ; — reeti$e^tie (spr. t=ts) f. de
terechtbrenging, verbetering, verhelping;
Geom. het rechtmaken of de lengtebepaling
van kromme lijnen ; Chem. grootere zuivering. ontwatering, herhaalde destillatie of
overhaling, ook rectificeering, c o nsentreeringen dephlegmatizeering;

-- rectilineair, adj. rechtiijnig; —ree
tilinéum, n. Bene rechtlijnige figuur.
recu, fr. (spr. r'su; van recevoir = lat.
recipére) ontvangen, genoten ; — een recu,
n., een schriftelijk bewijs van ontvang.
Recueil, n fr. (spr. r'keulj') de ver
— recueilleeren (fr. recueil--zameling
lir; spr. rekeulj — ; van het lat. recolligére,.
zie r e c o l l i g e e r e n) verzamelen, bijeen
vergaderen ; -- zich recueilleeren,
zich bekorten ; zijne zinnen vergaderen ; zich
tot stille aandacht of overdenking begeven ;
— recueillement, n. (spr. — mán) de
verzameling der gedachten, der zinnen, enz.,
innerlijke aandacht, stille bespiegeling, overpeinzing,
Recul, m. fr. (spr. r'kuul) Mil. het
terugwijken, de terugstoot van een kanon
bij het losbranden ; — reculeeren (fr.
reculer, it. rinculare, V. 't lat. culus, het
achterste, fr. en provernc. cut, it. en sp.
culo) terug trekken, terug stooten ; terug
springen, terug loopen ; terug wijken, zich
terug trekken.
reeuperceren, lat. (recuperáre), z. v. a.
r e c o u v r e e r e n (z. aid.) ; — reeuperátie (spr.t ts) f., z. v. a. r e c o u v r e m e n t.
recurreeren, lat (recurrére, van currére, loopes) eig. terug loopen ; Op of tot
iemand ree—, zich tot hem wenden,
zijne toevlucht tot hem nemen, zich aaa
hem houden ; — recurrens series, f. Math.
de afdalende reeks — recurrént, m.
;

.

;

een hulpzoekende, toevluchtnemende; Jur.

inz. wie van het rechtsmiddel gebruik maakt,
dat den naam draagt van recours, m.;
z. het volg. woord ; -- recours, m. fr.
(lat. rectirsus) , ook r e g r é s, m. en r e g r edièntie, f., it. recovero, m. de teruggang, terugtred; de toevlucht; Jur. het
buitengewoon beroep op een hooger, of het
indienen van bezwaren tegen een lager gerechtshof bij een booger; ook bet recht van
verhaal van schade op iemand, schadeverbaal , vergoeding; zijn recours of regres
tot iemand nemen, z. v. a. tot hem recurreeren (z. boven) , zich aan hem als
waarborg wenden of houden ; zijne toevlucht
tot hem nemen, zich door hem schadeloos
doen houden; recours-wissel, tegenwissel ; — recicrsus ad comitia, eertijds : beroep
(a p p e l l a t i e) op eenen rijksdag.
recusabel, enz., z. r e e u z a b e l ond.
recuzeeren.
Reeussie, f . nw.lat. (van 't lat. recuterug slaan) het terugslaan; de terug -tére,
-katsing.
Recutítie (spr. tie tsie) f. nw.lat.
(van 't lat. cutis, huid) Med. herstelling der
voorhuid door de vorming eener kunstmatige.
reeuzeeren, lat. (recusdre) weigeren,
afslaan, afwijzen, verwerpen, niet aannemen;
— recuzábel, adj . weigerbaar, verwerpelijk, af te slaan ; — recuzãtie (spr.t=ts) f.
(lat. recusatio) de weigering, verwerping, het
afslaan ; — recusatto judicis, Jur. de ver-

REDACTEUR
werping, wraking van eenen rechter, enz.,
dien men van eenzijdigheid verdenkt ; r. ju raménti, weigering van den eed.
Redacteur, redactie, z. ond. red i
-gern.
. Redán, m. fr. (voor redeut, v. dent.
lat. dens, gen. dentes, tand) Fort. naara van
zekere werken, die omtrent als zaagtanden
zijn ingericht, zoo dat zij elknnder f l a nq u e e re n of wederzijds verdedigen, zaagwerk, een vestingwerk met enkel faces
en courtines.
redanimeeren (later lat. redanimiire;
vgl. animeeren,, ranimeeren) weder
bezielen, herlevendigen, opwekken , aan
-moedign.
redargueeren, lat. (red-arguére ; vgl.
a r g u e e r e n) wederloggen, bewijzen.
redateeren, nw.lat. (vgl. d a t e e r e n,
ond. datum) de dagteekening van eenen
brief vervroegen.
Redditie, f. lat. (redditio; van reddere,
weder- of terug geven) de teruggave; b. v.
eener vesting; Log. het nazindeel eener pe r i o d e of eener gelijkenis.
Redecílla, f. sp. (spr. —sí-lja, verklw.
V. red, lat. rete, het net; vgl. reticulum)
eene hoofdbedekking in den vorm van een
net, gebruikelijk in Catalonië.
Redemotie, redemtor, z. ond. r edi meeren.
Rederijkers, in. pl. (verbast. van rh et o r i k e r s) benaming der leden van voormalige en hedendaagscbe gezelschappen in
Nederland, ten doel hebbende om zich in
de dichtkunst en in de redekunst of r h eo r i c a, of wel in de uiterlijke voordracht
de oefenen ; — rederijkerskamer, f.
de vereeniging van die rederijkers.

redevábel, fr. (redevable, van redevoir,
nog schuldig zijn ; vgl. d e v o i r) eig. nog
schuldig, in achterstand; erkentelijk, ver plicht; — redevance, f. (spr. — waras')
de grondcijns, leenpacht; de verplichting,
gehoudenheid.
redhibeeren, lat. (red-hibPre) terug
geven of terug nemen, b. v. het gekochte
tegen betaling van het koopgeld; -- redhibítie (spr. tits) f. de teruggave terugneming eener gekochte zaak ; koopvernietiging of ontslag — redhibitie
-eisch,
Jur. eisch wegens teruggave van
den betaalden prijs tegen teruggave der waar;
—=- redhibitóriseh, adj. de terugneming
betreffende.
Redhostiméntum, n. nw.lat. (van
't oudlat. redhostire, weder gelijk maken,
vergelden,v. hostire, door een offerdier verzoenen, gelijk maken, vergelden, v. hostia, offerdier) Jur. de wedervergelding; redhostiménti
loco, in plaats van eene wedervergelding.
Redif, m. (arab. redif, eig. een achter
radafa, navolgen) de turk -ankomed,v
landweer, die alleen in oorlogstijd op--sche
geroepen wordt en 15 jaren achtereen ver
-plichts
te dienen.
;

---
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redigeeren, laat. (reclifJëre, van re-en agere) enig. terug drijven of brengen;
vervolgens samenbrengen, verzamelen, in
orde brengen of rangschikken, naar eisch
inrichten en in 't licht geven, den druk
bezorgen, voor de pers gereed maken ; in
ordinem redigeeren, in orde brengen;
---- redacteur, m. fr., een verzamelaar,
rangschikker of samenvoeger, drukbezorger
en uitgever van schriftelijke opstellen, inz.
de rangschikker en uitgever van werken,
die uit de bijdragen van velen zijn samen
uitgever van tijd -gestld,chikrn
(maandwerken, dagbladen, enz.) ;-schriften
fem. redactrice; — redactie, f. de
bijeenbrenging, verzameling en schikking;
de gezamentlijke drukbezorgers en uitgevers
van tijdschriften.
redimeeren, lat. (redimére, van reen emére, koopen) loskoopen, weder inlossen,
bevrijden (rantsoeneeren); — pro rediménda rixa, lat. Jur. tot vereffening of
bijlegging der oneenigheden, of tot afsnijding
opheffing, vermijding des rechtsgedings; —
redémtie (spr. t ts) f. (lat. (rederat (o)
de bevrijding, loskooping (rantsoen), ver
redémtor of redémptor,-losing;
m. een bevrijder, verlosser, redder; -- redemtor litium, een proceskooper, hij, die
rechtsgedingen aan zich brengt; — Redemptioners, m. pl. eng. (spr. ridémsjéners) landverhuizers of kolonisten naar
N. Amerika, die hunnen overtocht niet kunnen betalen en daarom verplicht zijn hunne
schuld aan te werken ; -- Redemtorísten of Redemptoristen, m. pl. leden
der orde van den heiligen Vorlosser (redemtor), z. v. a. Ligorianen (z. ald.).
Redingote, f. fr. (spr. r'dèngót') van
't eng. ridingcoat (s-pr. raiding/coot; van
to ride, rijden, en coat, rok) een rijrok, reisrok, lange overrok ; --- redingote anglaise,
(spr. — anglèz') een overtreksel of foedraal, van den blinden darm der lamme
gemaakt, dat gebruikt wordt om het-ren
mannelijk lid tegen de werking der venerische smetstof te behoeden (ook capote anglaise en condom geheeten).
redintegreeren, lat. (red-integráre ;
vgl. i n t e g r e e r e n) weder herstellen of
volledig maken, hernieuwen ; weder in vorig ambt of bezit stellen; — redintegratie (spr. tie tsie) f. de wederherstelling, vernieuwing, weder -volkomen -making.
reditus, m. lat. (van redire, terug komen)
de terugkeer, terugkomst, wederkomst; pl.
redi-tus, inkomsten ; — redit-us annci, p1.
jaarlijksche inkomsten ; — r. irredimibiles,
nw.lat., onafkoopbare renten; — r. redimi.biles, afkoopbare of aflosbare renten.
redivfvus, a, um, lat. (vgl. vivus) weder
herleefd, opgewekt, hernieuwd.
Redondiliën, sp. redondíllas (spr.
—di-ljas) p1. (van redóndo = lat. rotundus,
rond) een spaansche en portugeesebe versvorm van vier, zes of achtlettergrepige rijm7?
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regels, later in 't alg. zes- en achtiettergreverschillende noemers tot den zelfden noemer ; de herleiding van geheelen tot onderpige verzen.
redoubleeren, fr. (redoubler, spr. deden of omgekeerd ; Chem. herstelling of
voortbrenging der zuivere metalen uit hunne
r'doebl'; vgl. double, enz.) verdubbelen, vermeerderen, versterken, met meer kracht of verbindingen met zuurstof; Muz. het over.
nadruk herhalen ; — redoublement, n. dragen uit eene vreemde toonsoort in eene
meer bekende ; — reductie—tabél, eene
(spr. —mán) de verdubbeling, versterking.
Redoute, f. fr. (spr. redoet'; van 't tafel tot verandering of overbrenging en vergelijking der verschillende munten, maten
iat. reducta, reductus, d. i. eig. eene terugen gewichten ; -- redactor, m. een heelgetrokken plaats, v. reducere ; vgl. r e d umeesters- werktuig lot het zetten van ontc e e r e n en r e d u i t) 1) eene veldschans,
kleine vierkante verschansing, ook door somwrichte of gebroken ledematen; — re—
duit, n. fr. (spr. redwi ; vgl. redoute)
migen vertaald door schrikschans, omdat zij
Fort. eene toevluchtsverschansing , eene
't woord afkomstig wanen v. redouter, vreekleine halve maan, in eene groote aangelegd
zen. duchten ; 12) een gemaskerd bal, maskerdans (it. rndotto, eig. plaats van opont- voor den aftocht der verdedigers, wanneer
houd, verzamelplaats, inz. de openbare plaats deze wordt veroverd ; eene soort van citadel, bestaande uit een bastion, waarvan men
in Venetië, op welke gedurende het carnede keel naar den kant der plaats versterkt;
val door gemaskerde personen kansspelen
gespeeld werden).
ook een vertrekje, kabinetje, hoekje.
redouteeren (fr. redouter, als ware
redulcereeren (lat. redulceri re, vgi.
ulcus), Med. weder aan 't zweren maken.
't lat. redubitáre, v. dubitl re, onzeker zijn,
redundeeren, lat. (redunddre, eig. tetwijfelen, fr. louter) vreezen, duchten, ontrug golven of vloeijeu, van re— en unddre,
zien, schuwen ; — redoutábel, adj. (fr.
golven) overstroomen, overvloeijen, in overredoutable) vreeselijk, geducht, ontzachlijk.
Rédowa, f., z. r e g d o w a.
vloed zijn ; -- redundantie (spr. t=ts) f.
redresseeren, fr. (redresser ; vgl. (lat. redundantia) de overvloed, overtolligheld, overmaat; de te groote woordenrijkd r e s s e e r e n) weder recht maken of te
recht brengen, weder in orde, in 't gelid, heid, wijdloopigheid.
redupliceeren, lat. (re-duplicare; vgl.
in den behoorlljken vorm of op den rechten
dupliceeren, ond. duplum) weder verweg brengen, weder herstellen, goed maken,
verbeteren, verhelpen; ook verachterend dubbelen ; lettergrepen of letters herhalen;
-- reduplicaat, n. een nogmaals vermaken; Kmt. z. V. a. storneeren.
Redruthiet, m. koperglans, zoo ge- dubbeld afschrift ; — reduplicatie (spr
t ts) en redupliceering, f. de wederbeeten naar R e d r u t h in Cornwallis.
Redsjeb, m. arab. (redsjeb, oorspr. verdubbeling; Gram. de letter- of sjllabenvereering, eerbied, van radsjaba, vreezen, verdubbeling of -herhaling — reduplicatief, adj. nw.lat., verdubbelend, verdubschuwen) de naam der 7de maand in den
muhamedaanschen kalender (omdat in deze beling bewerkend.
Reede, samengetr. reê, f. nederl. (v.
maand de strijd verboden was).
reduceeren, lat. (reducére, van du- reed, gereed, z. v. a. de plaats buiten
de haven, waar men 't schip reedt of gecére, leiden, voeren) terug voeren, terug of
reed maakt [ten Kate leidt bet af v. rijwederbrenger ; verkleinen, verlagen, verminderen, afzetten, b. v. de waarde eener den] ; hoogd. redde of rhede, fr. rade, it.
munt; beperken, onttrekken ; herleiden;en sp. roda, ijst. reida, eng. road, zw. redd)
Chem. metalen uit hunne verbindingen met een door land ingesloten gedeelte der zee,
dat aan de vaartuigen eene ligplaats verzuurstof zuiver te voorschijn brengen ; de
schaft, waar zij meer of min tegen wind
reduceer-oven, een oven, waarin de open stroom beveiligd liggen ; bes l o t e n
geloste metalen hunne natuurlijke kleur en
reede, geheel beschutte reede; open
gedaante terug krijgen ; — reducíbel, adj.
nw.lat., herleidbaar, herstelbaar; — re- reede, gedeeltelijk aan den zeewind blootdueldos, pl. sp. (spr. u =oe) bekeerden, de gestelde r e e d e ; — reeder, m. hij, die
zulken, die onder de folteringen der inqui- een vaartuig ter koopvaardij of ter kaapvaart
sitie hunne (zoo geheeten) dwalingen her- uitrust of helpt uitrusten ; — reederij, f.
riepen ; — reduceering of reductie de uitrusting van schepen door de reeders;
eene maatschappij van reeders.
(spr. t.— ts) f. lat. (reduct)o) de terugvoereëel,adj.fr. (réel; vgl. re aal) werkelijk,
ring, herstelling, herleiding tot den vorigen
wezentlijk, waarlijk, waarachtig ; grondig;
vorm ; Chir. de berzetting van ledematen :
geloofwaardig, zeker.
beperking, besnoeijing, vermindering, b. v.
Reef of rif, n. nederl. Mar de zeilstrook,.
van het getal der troepen ; verlaging, afzetwaardoor het zeil bij te sterken wind kan
ting b. v. van den prijs eener waar; in
de teekenkunst: de vermindering, verklei- ingekort (gereefd) worden.
Reel, m. eng. (spr. riet) eig. een basning eener figuur; uitrekening, vergelijking,
pel ; een levendige schotsche en iersche dans.
overbrenging der maten, gewichten en muntReëmtie (spr. t. ts) f. nw.lat. (vgl.
soorten van een land in die van een ander
emtio) de terugkoop, herkoop, wederkoop.
land; Arith. de herleiding vnn breuken van
;

;

REES
Rees, pl., onregelmatig voor r e i s (z.
ald.).

reëxhibeeren, nw.lat. (vgl. e x h ib e e r e n) weder vertoonen, weder overhan
-digen.
reëxporteeren, nw.lat. (vgl. e xp o rt e e r e n) weder uitvoeren ;— reëxportátie (spr. tie tsie) f. de wederuitvoer,
het wederuitvoeren van ingevoerde waren.
refabriceeren, nw.lat. (vgl. fa b r ic e e ren) weder maken, weder bouwen, herbouwen, hermaken.
refaconneeren,vgl. (faconneeren)
eene nieuwe gedaante, een ander fatsoen
geven, vervormon, omvormen.
Refáctie (spr. t =ts) f. fr. Kmt. de
korting van betaling voor beschadigde waren, z. v. a. f u s t i.
Refan, z. renfan.
Refe, op Madagaskar (re /i, re/fe = maleisch en javaansch depa, tagalisch, Bipa,
tahitisch ree) eene lengtemaat = 1 vadem.
refectie, refectorium, z. oud. r eficiëeren.
refelleeren, lat. (refellére) wederloggen, tegenspreken, met redenen het tegendeel bewijzen.
refereeren, lat. (referre, eig. terug
dragen of brengen, wederbrengen ; fr. référer) berichten, bericht geven, melden, voor
verhalen ; verslag doen voor de-dragen,
rechtbank ; — refereerkunst, de kunst
van verslag doen — referaat, n. nw.lat.,
het verslaggeversambt, berichtailbt ; het bericht, de voordracht, de verslagdoening; —
referént, n. lat. (re fgrens), referendarius of referendair, m. n w .lat., een
berichter, berichtgever, berichtsteller, voor;

drachtsvoerder of voordrager uit den inhoud

der asten, enz. — referént, m. die verslag doet aan het publiek van uitgekomene
werken, zonder ze eigentlijk te r e c e n s e er e n ; — referendarius, m. in D uitschland een jong rechtsgeleorde, die het tweede
examen bij een gerechtshof heeft volbracht
en zich tot het ambt eens onderrechters
bevoegd heeft gemaakt; van daar referendariaat, n. diens verworven graad
en ambt ; — referéndum, n. het geen
te berichten is ; iets ad referéndum ne
iets aannemen om daarvan verslag-men,
te doen, iets ter overweging nemen, om
daarover bij de bevoegde autoriteit van bericht te dienen.
Referein, z. refrain.
refieiëeren, lat. (re/icere, van facére,
maken, eig weder maken) herstellen, verbeteren, verhelpen ; oprichten, opbeuren,
verkwikken, verfrisschen; — reficientta, n.
pl. Med. verkwikkende, versterkende artsenijen ; — reféctie (spr. t ts) f. (lat.
refectio) de herstelling, verbetering; de ver
versterking, lafenis; bij R. Kath.-frischng,
een verkwikkingsmaal, lafenismaal ten tijde
der vasten in kloosters en in 't alg. bij de
R. Kath.; ook Jur. de verbetering, herstel;

-
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ling, wederoprichting van een gebouw; —

refeetoriaal, adj. tot de eetzaal behoorende ; — refectorium, n. nw.lat., de
eetzaal, eetkamer in kloosters en andere
geestelijke gestichten ; — refectuur, f.
nw.lat. het recht om ter verbetering van
een gebouw hout uit het bosch te nemen.
refigeeren, lat. (re f gére ; vgl. f i g e er e n) het aangeplakte, aangeslagene weder afnemen ; ook andermaal aanslaan, aanplakken.
Refin, m. fr. (spr. r' fèn) of refíno,
m. sp. (eig. in 't algemeen zeer fijn, supra
rijn) de fijnste spaansche wol, en de daaruit
vervaardigde stof.
reflecteeren, lat. (re flectére, dat is:
eig. terug buigen ; vgl. f 1 e c t e e r e n) licht
terug werpen, terug stralen, terug-stralen
kaatsen, weêrkaatsen, afstuiten ; nadenken,
overwegen, beoordeelen ; terugdenken ; —
op iets refleeteeren, iets in aanmerking nemen, er op letten, er acht op geven;
--- reflector, m. nw.lat., de terugwerper
der lichtstralen, straalwerper, een spiegel
om gegevene nachtseinen duide--instrume,
lijker zichtbaar te maken, spiegel -tel es k o o p ; — refléxie, f. lat. (re flex2o,
ombuigiug) de terugkaatsing, terugwerping
der lichtstralen, terugstraling; de weêrschijn,
gloed ; oneig. de terugwending van de werkzaamheid der ziel op zich zelve bij de toetsing en beoordeeling van de door zinnelijke
waarneming verkregene voorstellingen, het
nadenken, overwegen, de overweging, het
overleg, de beschouwing, overdenking, bespiegeling; de opmerkzaamheid op, de inachtneming van iets ; — reflexie–goniométer, m. een door Wollaston uitgevonden hoekmeter, die op de terugkaatsing des lichts is gegrond; — r e f l e x i eh oe k, de terugstralingshoek, hoek van terugkaatsing, de hoek, dien een teruggekaatste lichtstraal maakt aan het af kaatsend
vlak, en die gelijk is aan den hoek van
inval of incidentie-hoek (z. ald.); --reflexie- vermogen, het vermogen des
nadenkens, overdenkingsvermogen ; ook bet
vermogen der terugkaatsing — reflexibel, adj. nw.lat. voor terugkaatsing geschikt ; -- reflexibiliteit, f: het ver
terugkaatsing of de eigenschap-mogendr
der stralen om af te kaatsen; — reflexief, adj. terugwerkend ; -- reflexieve pronomina , Gram. wederkerige
voornaamwoorden ; — verbum re flexivum of
enkel refl.exivum, z. verbum.
refloreeren, ook refloresceeren,
lat. (vgl. f 1 o r e e r e n) weder opbloeijen,
tot nieuwen bloei geraken.
reflueeren, lat. (re fluére, van fluére,
vloeijen) terug vloeijen, terug treden, terug
werken ; — relûxus, m. nw.lat., de
terugvloeijing van het bloed des ligchbams
naar het hart; ook de ebbe.
Refónte, f. fr. (spr. —r' fónt, van refondre, omsmelten) de omsmelting, omgieting, het smelten b. v. van oude munten
;
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om er nieuwe van te maken ; oneig. de
omwerking van een geschrift.
reformeeren, lat. (re formáre ; vgl.
f o r m e e. r e n) omvormen, een' anderen vorm,
eene andere gedaante geven, veranderen
verbeteren (misbruiken enz.), zuiveren ; -de Gereformeerden, ook C a 1 v i n i st e n en Z w i n g l i a n e n, Hervormden, aan
volgelingen van de geloofsleer,-hangers
zoo als zij door Calvijn en Zwinglius
in een' , nieuwen vorm gebracht is — re–
forme, f. nw.lat. (fr. re forme) de omvorming, verandering, verbetering, van eenen
toestand, zonder het wezen der zaak te
veranderen; Mil. de herleiding der ambtenaren van het gouvernement of der troepen
van den Staat tot een minder getal ; afdanking, ontslag, uitmonstering; ook z. v. a.
reformatie (spr. t ts) f. inz. de leerof kerkverbetering, de leer- of geloofsreiniging, herstelling der zuivere christelijke leer,
gelijk die door Luther, Calvijn en anderen werd begrepen en tot stand gebracht;
— Reformáten, p1., z. v. a. R e c o l1 e c t e n;— reformator, m. lat, een
omvormer, vervormer, hervormer, veranderaar, verbeteraar; in.,:. geloofszuiveraar ; —
refórmbill, f. in Engeland elke bill (z.
ald.) die de eene of andere hervorming bedoelt, inz. echter die welke de parlementshervormin g op den 2 3 sten ' november 1830
voorsloeg; — reformer of reformist,
m. 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 — reformístisch, adj. wat de Reformisten of
hunne leer en grondstellingen betreft : re
formistisch bankét, reformistische maaltijd.
reformidábel, adj. nw.lat. (van 't
lat re formidi re, ten hoogste vreezen) vree
-selíjk,
verschrikkelijk.
Reformisten, reformístiseh, z.
reformeeren.
refourneeren, fr. (refournir; spr. ou
oe) weder of nieuw voorzien ; op nieuw
met fijn bout inleggen; vgl. fourneeren.
Refraetarlus lat. (van re fringére, d. i.
eig. weder breken, verbreken, vernietigen)
of refractaire, fr m. een weerspannige,
verzetteling, ongehoorzame, inz. tegen de
verplichte krijgsdienst; — refractie (spr.
tts), f. nw.lat. (vgl. fractie) de breking
der lichtstralen, straalbreking; — refráetor, m. een straalbreker ; een verrekijker,
die, door de lichtstralen te breken, de ver
voortbrengt, dioptrische v e r--grotin
r e k ij k e r; -- refractief, adj. straalbrekend, straalbreking bewerkend.
refrageeren, lat. (re fragi ri) wederstreven, zich verzetten.
refraicheeren en refraichissement,liever rafraicheeren en rafraichissement, z. ald.
Refrain, fr. (spr. r' fren; provenc. re.

;

;
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frank, refrim, v. 't mid.lat. refrangére, in
plaats van refringére, bij herhaling breken,
oudfr. refraindre, provene. re franher, re frinher) de keerregel of keerregels, keerwoorden, die aan het einde van elk couplet van
een lied, ballade, rondeel, enz. herhaald
worden, het slotvers, slotrijm, keerrijm.
refrangíbel, adj. nw.lat. (van 't lat
frangére, breken ; vgl. refractie) breekbaar, te breken ; — refrangibiliteit, f.
Phys. de breekbaarheid der lichtstralen.
refreneeren, lat. (re freniire, v. frenum,
de toom) met den toom of teugel terug
houden, teugelen, in toom houden.
refriceeren, lat. (re friclre, van fricáre, wrijven) weder wrijven, openkrabben,
oprijten (van wonden).
refrigereeren, lat. (re frigerl re, van
frigus, n. koude) of fr.. refroidisseeren
(refroidir, spr. re froadi-s--) afkoelen, ver
weder koel of koud worden ; koud-frischen,
maken, van warmte of hitte berooven ; —
refrigerantia (spr. t ts), n. pl. verkoelende middelen, koelmiddelen ; — refrigerátie (spr. t ts), f. de afkoeling, koud wording; — refrigerator, m. nw.lat.
de verkoeler, koelbuis, een werktuig tot bet
sneller afkoelen des sterken dranks bij het
stoken ; — refrigeratorium, n. het
koelmiddel, koelvat ; — refrigerium, n.
later lat. de verfrissching, het koelmiddel.
refringeeren, lat (re fringére) breken,
opbreken ; — refri.ngént, adj. straalbui ---

gend, straalbrekend, wat de stralen terug-

kaatst.

Refugium, n. lat. (v. refugére, terug
vlieden, van fugére, vluchten ; fuga, vlucht,
fr. refuge) de toevlucht, uitvlucht, de schuil
toevluchtsoord ; — refugiëe--plats,he
ren, lat. (refugere, fr. se réfugier) vluchten, uitwijken, ontwijken ; zijne toevlucht
nemen ; — refugié, m. fr. (spr. refuzjié) een
vluchteling, uitgewekene, inz. een vluchteling om 't geloof ; naam, dien men aan de
Hervormden gaf, welke onder Lodewijk XIV.
in 1685 Frankrijk ontweken.
Refulgentie (spr. l=ts), f. later lat.
(re fulgentáa, van re fulgére, terug glanzen;
vgl. fu 1 g e n t) de weêrscbijn ; de heldere
schijn, stralende glans.
refundeeren, lat. (re fundére, eig. weder gieten, uitgieten, van fundere, gieten)
terug geven, terug betalen, weder vergoeden;
— re f usis expénsis, Jur. na de terugbetaling
der kosten ; maar ook : onder weigering der
kosten, welke men veeleer door de tegenpartij wenscht gedragen te zien ; -- refuzie, f. (lat. refusio, uitgieting) de teruggave, terugbetaling, wedervergoeding of ver
— re fusio expensstrum of sumtuum.-geldin;
Jur. vergoeding of teruggave der kosten ; af
kosten ; -- cum re fusióne sum--wijzngder
tMium, met afwijzing of weigering der kosten.
Refus, z. ond. refuzeeren.
re, eig. terug
refuteeren, lat. (refuffire,
wijzen) wederleggen ; — refutatie (spr.

REFUZEEREN
tie=tsie), f. (re futatio) de wederlegging;
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en rigatta, van riga, de rij, beurt, oudd.
rfge, r)ga; vgl. het. sp. regate, m. het ontsluipen, de ontsnapping, regatear, wedroei-

ook de opzegging van het leen.
refuzeeren, fr. (refuser; provene. refusar, it. ri fusdre, v. 't lat. recusáre, afslaan,
onder invloed v. refuldre, terug wijzen) afslaan, weigeren, ontzeggen, afwijzen, van de
hand wijzen, niet aannemen, niet willen
— refus, n. (spr. re fu) het weigerend
antwoord, de weigering, ontzegging, een
veenwoord, een blaauwe scheen, blaauwtje;
— refuzie, z. ond. rein n d e e r e n.
Regaal, n. (van 't mid. lat. rega, oudd.
r"zga, r"zge, rij) eene boekenplank (r e p o s it o r i u m); een orgelregister of snorwerk in
het orgel, de zoogen. menschenstem (vox
humdna). (Zie de andere beteekenissen onder
de beide volgende woorden.)
regaal, adj. (regi lis, e, van rex, genit.
regis, de koning), of royal, fr. (spr. roajál) koninklijk ; — regaal of royaal
papier, koningspapier, eene zeer groote
soort van papier voor landkaarten, platen,
enz. (vgl, imperiaal-papier; — regaal, regale, n., pl. regaliën, regalia, koninklijke of landsheerlijke rechten of voorrechten, hoogheidsrechten, heer
daar in Duilschland b e r g--lijkhedn;va
of b e r g w e r k s r e g a a l, het uitsluitend
recht van den Staat om de onder 's aardrijks
oppervlakte liggende metalen te doen opsporen, zoo ook : post-, zout-, munt-,stempel-regaal, enz. -- regaliën, ook de
teekens der koninklijke waardigheid; —
regaal, n. koningsletter, eene groote drukletter, die op het imperiaal of de keizersletter volgt ; — regaliteit, f. nw.lat. het
recht der regeering om regaliën te bezitten.
regaleeren, fr. (régaler, ital. regalare,
sp, regalar, waarsch. van gala, dat ook »het
uitgelezenste, volkomenste; de bewezene ach
eer" beduidt ; V. a. van 't goth.-tinge
gailgan, verheugen ; misschien met inmenging van 't lat. regalis, koninklijk, dus eig.
koninklijk onthalen) kostelijk of heerlijk onthalen, een prachtig gastmaal geven ; onthalen, vergasten, t r a c t e e r e n; vermaken,
verheugen; --- regal of regaal, n. (fr.
régal; sp. regalo, ook voor geschenk, ver
lekkerbeetje) een gastmaal, eene smul--mak,
partij, gasterij.
regardeeren, fr. (regarder, van Barder,
bewaren, behoeden; vgl. garde) aanzien,
aanschouwen, aankijken, beschouwen, bezien, betrachten, bekijken, waarnemen ; op
iets letten of zien, iets in aanmerking nemen, er acht op geven; aangaan, betreffen;
-- regard, n. (spr. r'gar) de aanblik, de
blik, wenk, oogopslag; betrekking, aanmerking, aanzien, opzicht; opmerkzaamheid, ach
eerbied jegens iemand ; Piet. het tegen--ting,
stuk, de (ten onrecht zoogenoemde) tegen -

jen) eene wedvaart met gondels op bet
groote kanaal te Venetië, die ter eere van
vreemde vorsten, enz. met veel pracht wordt
gehouden ; ook wel in fransebe havenplaatsen gebruikelijk.
Régdowa, gew. rádowa, f. bob.
(regdowák en reydowdk, verwant met ons
rei, reidans), I. een boheemsche dans,
eene soort van wals in 3 maat ; — reg-dowáika, f. (bob. reydowatschka) eene
variatie van dien dans.
regeeren, nederl. (van 't lat. regére;
fr. régir) eig. richten, leiden, sturen, voeren;
beerschen, bebeerschen , besturen ; Gram.
vorderen, vereischen, bij zich verlangen, ten
gevolge hebben, b. v. een datief of accusatief eens woords (vgl. r e c t i e) — regeering, I. de leiding, richting; heerschappij, het beheer, bestuur; uitoefening van
het hoogste staatsgezach ; een besturend
ligchaam en de gezamentlijke besturende
staatscollegiën ; — regeeringsvorm, f.
de wijze waarop in eenen Staat de opperste
macht wordt uitgeoefend, met betrekking tot
bet getal der personen, die haar uitoefenen
en tot de mate van macht, welke deze in
banden hebben (vgl. a u t o k r a t s e, monarchie, aristokratie, oligarchie, demokratie, ochlocratie en anarchie);
— regens, m. lat. de heerschende ; een
opperleeraar, opziener in r. katte stiften ; -regént, m. de heerscher, landsheer; rijks
rijksbestuurder; de titel der-bewindvor;
bestuurders van godshuizen (vr. regentes);
ook de naam van den grootsten diamant in
eene vorstelijke kroon, inz. dien van de
fransche kroon, welke op 6 millioenen guldens waarde wordt geschat en door den
regent Philips van Orleans werd aangekocht ; — tabac du régent, smuiftabak, met
a r o m a t e n toebereid ;— regie, I. fr. (spr.
r'zji) het beheer van zekere handelstakken,
indirecte belastingen en stadsinkomsten, ver
verantwoordelijkheid en afeg--bondemt
ging van rekening, b. v. bet beheer van het
hout, het zout, den tabak, enz.; ook de leiding of het bestuur van een schouwtooneel
met betrekking tot de kunst ; de daarmede belaste personen ; -- regimen, m.
lat.., of fr. regime, n. (spr. rezjíém') het
staatsbestuur, de regeering; de levensregel,
eetregel, het voedingsvoorschrift (d i ë e t); de
oude voormalige staats- en levensregel, de
voormalige toestand ; -- regiment, regemént, n. (later lat. regiméntu,n, fr. regirnent, it. reggimento, sp. regi mniento) de heer
rijks- of staatsbestuur (regee--schapij,bet
r i n g); Mil. eene schaar of krijgsschaar, Bene

hanger; — en regard (spr. an —), ten op•

groote troepenafdeeling (corps) van 2 tot

zichte, met betrekking, ten aanzien, wegens,
uit achting; ook op de tegenoverstaande
bladzijde.
Regatta of regátte, f. it. (regatta

3000 man voetvolk (infanterie-regem e n t), of omstreeks 1000 man ruiterij
(cavalerie -regenvent);.— regisseur,
n. fr. (spr. rezji-sëar) een beheerder, be-

;

;

„
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stuurder, tolgaarder, rekeningvoerder ; bij
g e n e r e eren) weder telen, weder voort
schouwtooneelen : de rangschikker der stuknieuw bezielen, vernieuwen, om--breng;op
ken en uitdeeler der rollen, de tooneelbevormen, vervormen; weder groeijen of nastuurder.
wassen ; -- regenerátie (spr. t=ts), f.
Regel, f. (van 't lat. regula, d. i. eig. de wedervoortbrenging, wedergeboorte, ommeetstok, liniaal, fr. règle) het richtsnoer, vorming, herschepping, wederherstelling ; —
voorschrift, eene grondstelling, die een be- regenerátor, m nw.lat., of fr. regegrip of eene handelwijze bepaalt ; — in re- nerateur (spr. r'zje), de wedervoortbrengcla, in den regel, gewoonlijk, naar de orde, ger, herschepper, hersteller.
meerendeels, meestal; nonna regula sine exregereeren, lat. (re-gerére, eig. terug
ceptióne, geen regel (is) zonder uitzondering; dragen of brengen ; later ook : boeken, in— regiela juris, een rechtsregel ; -- regel schrijven, z. V. a. referre) op nieuw inbrende tri (eig. regiela de tribus, scil. numéris gen, tegenwerpen, hernemen, antwoorden;
of terminis), Arith. de regel van drieën, de — regésta, n. pl. (van den sing. regestum,
verhoudings- of evenredigheidsregel; regula het geboekte) mid.lat., ook registra, later
coeci, de blinde regel ; — reg. de quinque acte registrdta, eene verzameling of boek
of duplex, de regel van vijven, de dubbele
met pauselijke bevelen of bullen ; verzamereg. falsi, de valsche-verhoudingsl;—
ling van acten of oorkonden, de in boeken
regel, eene vernuftige rekenwijze, waarbij
vereenigde afschriften van alle belangrijke
men voor de gezochte grootheid eene wille- geschriften, oorkonden, brieven, enz. in de
kanselarijen en archieven van koninklijke
keurige aanneemt en uit de daaruit volgende
hoven, in bisschopszetels, in kloosters, enz.
fout tot de ware grootheid besluit ; ---- reg.
multiplex, de kettingregel ; — reg. septem,
regermineeren, lat. (regernzini re, vgl.
de regel van zevenen of van drievoudige g e r m i n e e r e n) weder uitspruiten, op nieuw
verhouding; -- regulair (lat. reguláris, uitloopen ; — regerminatie (spr. t=ts),
de wederuitspruiting, herhaalde uitlooping.
e), fr. regulier (spr. regu-ljé), adj. regel
geregeld, in den regel, juist, ordelijk,-matig,
Regieidium, n. nw.lat. (fr. régicide,
regulier; reguliere troepen, linie- V. 't lat. rex, koning, en caedere, nederhoutroepen, staande troepen, in tegenst. met de wen, dooden) een koningsmoord ; — régicide,
m., p1. régicides, fr. (spr. rezjisiéd') koningsmilitie; — reguldres of reguliere
geestelijken, ordesgeestelijken of monni- moorders, inz. de benaming van hen, die voor
ken, die oen zekeren ordesregel volgen ; — de terdoodbrenging van Lodewijk XVI. hadregulariter, adv. regelmatig, volgens of in den gestemd.
den regel, naar orde ; — regularíst, m.
Reghia, f_ lat. vr.naam : de koningin,
nw.lat. een regelaar, regelgever : — regu- heerscheres.
lariteit, f. de regelmatigheid, geregeldRegion, f. fr. (spr. rezjión; v. 't lat.
heid, juistheid, ordelijke inrichting, inachtne- regio) het oord, de landstreek, het gewest,
ming der regelen ; — regleeren (later de kring, kreits, het district; de luchtlaag,
lat. reguláre), reguleeren of regula- luchtkreits, het luchtgewest ; — e regióne,
rizeeren, fr. (régler, régulariser) regelen, lat. Typ. recht tegenover, de wijze van
schikken, ordenen, rangschikken, in orde bren- drukken in 2 of meer kolommen, waarbij
gen, voorschrijven, bepalen, vaststellen; — de deelen of alinea's van verschillende
reguleering, f. de regeling, ordening, talen recht of juist naast elkander komen.
rangschikking, in-orde-stelling. bepaling; —
Regisseur, z. ond. r e g e e r e n.
regulátor, m. een regelaar, rangschik
Register, n. (fr. en provenc. registre,
inrichter; bij verscheidene machines,-ker,
it. en sp. registro, port. registe, van 't mid.
b. V. bij zakuurwerken, de onrust met het lat. registrum, ok regestrum, regestorium,
snekrad, bij slingeruurwerken de slinger met van regestum, het geboekte, opgeteekende;
zijne lens; bij blaasinrichtingen : een werk
vgl. regereeren) de lijst, naamlijst, inbewerking van een' regelmatigen-tuiger
houdsopgave van een boek, lijst der behanwindstroom, enz.; — regulatief, n. het delde woorden of zaken, de bladwijzer, Kmt.
voorschrift, richtsnoer; de verordening, be- een alphabetisch ingericht koopmansboek;
paling, vaststelling (vgl. r e g 1 e m e n t),
een gerechtsboek, actenboek (d o o p r e g i sRegeling, f. nederl., pl. regelingen, ter, trouwregister, doodregister,
in den scheepsbouw : de kromme, met snij
enz.); ook eene reeks van vele dingen van
voorziene lijsten, die den zwaanshals-werk
eene soort, van daar ook de naam van de
zijdelings schoren, de masten van 't galjoen
onderscheidene, tot eene soort van geluid
vormen en tot steun dienen van den botte- behoorende pijpen ; de schuif, waarmede de
loef of den balk waar de fokkehals op vaart, organist den wind toegang geeft of afsluit ;
z. V. a. het fr. rámbade.
een lucht- of trekgat met eene schuif aan
Regence, f. fr. (spr. rezjans'; van ré- smeltovens (registerovens); registergent, regent. z. ond. re ge e r e n) het regent- papier, groot sterk papier voor rekenboeschap, de regeering, het rijksbewind gedu- ken, enz.: register-schip, een sp. koop
rende de minderjarigheid, ziekte of afweopenbare bevoegdheid tot-vardijschp,met
zigheid van den regeerenden vorst.
handel op Amerika; — registreeren,
regenereeren, lat. (regenerdre; vgl. mid.lat. (registrl re) in het register schrij-
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ven, inschrijven, boeken ; — registránde,
f. een inschrijfboek ; -- registratie (spr.
tie tsie; midlat. registratio) f. het inschrijven van oorkonden of acten ; — registrá tor, in. de houder van het boek, waarin de
acten wettelijk worden ingeschreven ; de
schriften- of oorkondenschikker ; — registratuur, f. het gerechtelijke inschrijfboek; de actenkamer, bewaarplaats der oor
-konde,actz.
regtus ?Herbus, in. lat., eig. de koninklijke ziekte, de geelzucht.
Reglement, n. fr. (van régler, regelen,
rangschikken) de schikking, verordening, bepaling, het voorschrift, richtsnoer, inz. voor
dienst - of bestuurzaken.
regleeren, z. ond . regel.
Reglisse, f . fr. (provene. regalicia, regulecia, it. regolizia, legorizia, sp. en port.
regaliz, van 't lat. liquiritia, glycyrrhiza, gr.
glyk'rrh'idza, zoetwortel, van glyk^s, zoet, en
rhidza, wortel; vgl. lakkris) zoethout; in
zoethoutsap, enz. opgeloste suiker, met eiw it
vermengd, drop (jus de réglisse).
regnuccnn, H. lat. het rijk; regnum animale,
het dierenrijk ; r. vegetabile, het plantenrijk ;
r. minerale, het delfstoffenrijk.
regraeieeren , fr. ( regracier ; vgl.
grace) weder genade schenken, andermaal
in genade aannemen ; — regraei^tie (spr.
t=ts) I. de vernieuwde genadeschenking.
Regradátie (spr. t ts) f. lat. (vgl.
gradatie oud. graad) de terugzetting in
eereposten.
regratteeren, fr. (regratter, van pratter, krabben) weder openkrabben, opkrabben, afkrabben, oppoetsen, opknappen, van
oud nieuw maken, een' muur afbikken om
r

hem vol te rapen of te voegen ; in 't
klein verkoopes, uitventen, leuren ; — regratterie, f. de kleinkramerij, uitven
klein ; kramerijen ; de voddekraam..-ting'

regrediëeren, lat . (regrdi, v. gradi,
stappen) en regresseeren , nw.lat., terug
stappen, terug gaan ; — regrediéntie
(spr. t ts) f. nw.lat. en regrés, m. lat.
(regressus) de terugkeer, teruggang ; de
toevlucht, Jur. z. v. a. r e c o u r s, z. aid. ;
— regressus probationunn, het wisselbewijs;
,

— regrediént- of regrés-erfgenaam, hij, wien eene erfenis wordt voor
geval zij niet aan een ander-behoudn,i
ten deel valt ; — regressief, adj. terug
terugwerkend ; — regressieve-gand,
methode, z. v. a. analytische, z. aid.
regretteeren, fr. (regretter, van reen lat. queritdri queri, klagen) beklagen, betreuren, bejammeren ; vurig verlangen, zich terug wenschen (b. v. het vaderland regretteeren) ; -- regret,
m. (spr. r'grè) het leedwezen, de smart,
spijt, kommer, droefheid, aandoening, het
berouw, de zucht naar het verlorene ; -à regret, ongaarne, met weérzin ; — regrettábel , adj. (fr. regrettable) betreurenswaardig, terugwenschenswaard.
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regula, regularis, regulariteit, regu-

leeren, regulier, enz., z. ond. r e g ei .
Regulus, in. lat. (verkiw. van rex,
koning) eig. kleine koning; Chem. de koning
der metalen, volkomen zuiver, van vreemde
bestanddeelen geheel vrij (r e g u 1 i n i s c h)
metaal ; b. v. regulus antimoni-i , zuiver
spiesglans of antinionium; —regulinisch,
adj. geheel zuiver, gereinigd.
regurgiteeren, nw.lat. (van 't lat.
Burges, genit. gurgites, een kolk, draaipoel)
braken of overgeven ; — regurgitátie
(spr. t=ts) f. Med. de braking, het braken,
overgeven ; ook het wederinslikken.
rehabiliteeren, nw.lat. (vgl. b a b iI i t e e r e n ond. h a b i e l) weder in den vo
toestand plaatsen ; weder in-rigenstadof
goeden naam brengen, in eer of aanzien
herstellen ; — rehabilitatie (spr. tie=
tsie) of rehabiliteering, f. de herstelling in den vorigen stand, staat, eer of
aanzien, terugbekoming van den goeden naam,
eerherstelling.
rehausseeren, fr. (rehausser, spr. rehoos--; van hausser, verhoogen; vgl. hausse) verhoogen, doen rijzen, optrekken; Pict.
verhoogen, hoogsels maken, doen uitkomen;
-- rehauts , p1. (spr. r' hó) hoogsels,
verhoogingen, heldere, lichte plaatsen in
schilderijen.
reilen,oudnederl., waarsch. draaijeu (eng.
to reel), nog over in de zegswijze: zoo
als het reilt en zeilt, zoo als het
daar is, niet al zijn toebehooren (wellicht
staat echter reilt hier voor t r e i l t, z. t r e i
; — reiltop, m. vlag gestok.
-1en)
reimponeeren, nw.lat. (vgl. imp on e e re n) weder opleggen (belastingen, enz.).
reïmporteeren, lat. (vgl. imp o rt e e r e n), weder invoeren — reïmpor
tie tsie) f. de wederinvoering.-taie(spr.
reimprimeeren, nw.lat. (vgl. i mp r i m e e r e n) weder drukken, weder opleg
(een boek ; -- reimprimátur, n.-gen
het verlof, de vergunning tot den herdruk;
-- reïmpréssie, f . de herdruk, het herhaald afdrukken.
reïncorporeeren, nw.lat. (vgl. i neorpore er en) weder inlijven ; — reïn corporatie (spr. t ts) f. de wederinlijving.
Reine, f. fr. (van 't lat. regtna) de koningin, b. v. in het schaakspel — reineclaude, f . (spr. rein' klood') de koningspruim, eene soort van zeer sappige, groene
pruimen ; -- reinétte, f. de koningsappel, eene zeer smakelijke, oorspr. fr. soort
van appel.
Reinhard (oudd . Raginhart) Reinier, mansn.: sluwe raadgever, in de oude
dierenfabel de naam van den vos (van daar
het fr. renard ) , bij ons verkleind tot
Reintje ; — Reinoud, z. Reinwald.
reïnstalleeren, nw.lat. (vgl. i n s t a 11 e e r e n), weder aanstellen, op nieuw in
een ambt zetten ; — reïnstallátie (spr.
;

—

--

;

,
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of rust na den arbeid; in de vestingen : de
tie tsie) f. de weder in-bezitgeving van
weg tusschen den wal en de gracht; reeen ambt, enz.
Reintegratie, z. r e d i n t e g r a t i e.
1 a i s-p a a r d e n, voorspan- of wisselpaarden;
Reintje, z. ond. Reinhard.
— Manuf. de tusschenruimte in den ketting,
Reinwald (oudd. Raginolt, Raginald, waar de tapijtwerkers van draad, kleur of
figuren veranderen.
Reginwalt), Reinoud, mansn.: de sterk
en vast heerschende (van daar het fr. Rerelanceeren,fr. (relancer, spr. r'lans ---;
vgl. 1 a n c e e r e n, ond. t a n s) jachtterm : een
gnault, spr. rend).
Reis, port., pl. van real, z. r e a a 1 en
ontkomen stuk wild weder opdrijven, opvgl. milreis.
jagen ; oneig. iemand opzoeken, om hem tot
iets aar te drijven.
Reis (spr. re-is, van 't arab. reis, rées,
bet
Relapsus, z. ond. relabeeren.
hoofd, de aanvoerder) m. turk., de kapitein of gezagvoerder van een koopvaardij relargeeren, fr. (rélargir, spr. larzj—;
sch ip ; — reis-efendi, z. ond. e f e n d i.
van large, breed) verbreeden, wijder maken.
reïtereeren, nw.lat. (re-iteráre, vgl.
rel? ta repro , lat. ( van refero, retuli,
i
t e r e e r e n) herhalen , vernieuwen ; —
relátum, reférre, vgl. r e f e r e e r e n) het
reiterátie (spr. tie tsie) f. de herhaling;
verhaalde of vernomene vertel ik weder, of
-- re 'teratief, 'adj. nw.lat., herhaald,
ik vertel wat of zoo als ik gehoord heb;
andermaal.
— relatie (spr. t is) I. (lat. relatio)
eig. de terugdraging of -brenging; het berei vindicatio, z. ond. res.
rejieiëerer,, lat. (rejicére, van jacere,
richt, naricht, verhaal, verslag, de melding,
werpen) terug werpen, verwerpen, uitwerhet relaas; de verslaggeving, gerechtelijke
pen, verstooten, afslaan, afwijzen, niet toe- voordracht (vgl. r e Ie r e n s); betrekking, ver laten; — rej éctie (spr. t ts) f. (lat.
houding; verkeer, verbintenis, verbond, gerejectïo), ook rejet, n. fr. (spr. r-zjè) de meenschap ; -- relatief, adj. betrekkelijk,
verwerping, afwijzing, versmading; — rebetrekking op iets hebbende, in betrekking
jeetorium, n. nw.lat. Jur. de afwijzende
of verhouding tot iets —; relatieve beuitspraak van het oppergerechtshof op het gr i p p e n, betrekkelijke of betrekkings-beeener procedeerende partij — reberoep
grippen, die eerst uit de vergelijking van
jeton, m. fr. (spr. rezj'tón; van rejeter, het voorwerp met een ander ontstaan, in
voor weder uitloopen) de spruit, loot, telg, tegenst. met de absolute ;— r e l a t i e v e
nakomeling.
pronomina, z. pronomen; — relative,
rejouissance, f. fr. (spr. rezjoei- sans'; adv. betrekkelijk, met betrekking; — revan rejouir, verheugen, verlustigen) verlus- lativiteit, f. nw.lat., de betrekkelijkheid;
verheuging, vermakelijkheid; vreugd — relator, m. lat., de verhaler, de voortiging,
betoon, vreugdgeschreeuw; de zetkaart in
drager ; — relatorium (scil. c o 11 e giu m), n. nw.lat., op duitsche hoogescholen :
het l a n s q u e n e.t -spel.
Rejuvenescéntie (spr. t=ts) fr. lat.
voorlezingen over de kunst om berichten
(v. juvenescére, jong worden, v. juvenis, te ontwerpen.
jong, jongeling) het weder-jongworden, het
relaxeeren, lat. (relaxi re; vgl. lax,
verschijnen van jeugdige eigenschappen in
enz.) slap, los of losser maken, uitzetten,
ouderdom, b. v. het uitkomen van nieuwe verwijden; ontbinden, bevrijden, verlichten,
den
verzachten ; — relaxantia (spr. t—ts)
tanden, enz.
Rekiet, z. r i k a t.
n. pl. Med. ontspannende, verslappende, weekrelabeeren, lat. (re-liibi; vgl. 1 a b e n t)
makende middelen; — relaxatie (spr.
terug vallen, wedervallen ; — relapsus, t ts) f. de losmaking, ontbinding, b. v.
m. een terugval ; ook een wederafvallige, inz. der zenuwen, uitzetting of verwijding; ver die, na eenmaal de ketterij verlaten of af- lichting of verzachting, b. v. van eene straf
gezworen te hebben, andermaal afvalt.
(vgl. relachement); -- relaxatio arrésti,
relacheeren,fr. (reldcher, spr. r'lasj'--;
Jur. de opheffing van het beslag ; r. jura1 a c h e e r e n) iets, dat gespannen is, ménti, de ontbinding van den eed, vrijsprevgl.
vieren, loslaten, slap maken, ontspannen ; king van het afleggen eener (afgedwongen)
verslappen, verflaauwen, verminderen, na- belofte onder eede.
latiger worden, vermoeid worden ; op vrije
relegeeren, lat. (releg? re; vgl. 1 e g e evoeten stellen, loslaten, bevrijden ; — re- r e n 1) bannen, verbannen, verwijzen, voortlache, m. (spr. r-laasj') de uitspanning, jagen, wegzenden, b. v. van hoogescbolen ;
afbreking van het werk, rust, het ophou- — relegátie (spr. t=ts) f. de verban; — relachement, n. (spr r'la-sj'- ning, verwijzing, verdrijving uit de stad of
den
land, de wegzending, wegjaging.
de verslapping, vermindering, slapheid.
mán)
n. (spr. r'ld; v. relayer, in 't
releveeren, lat. (relevbre; vgl. 1 e v e eRelais,
r e n ; fr. relever) eig. weder opheffen, ver werk aflossen of afwisselen) paardenverwisseling, nieuw voorspan, versche paarden (of lichten ; van eenen last of eene verplichting
bevrijden, vrijspreken, ontslaan, ontheffen;
houden); de wisselplaats, de plaats, waar
verhoogen , doen uitkomen , verheven of
men versche paarden (ook jachthonden) in
uitstekend maken, verheffen, in 'toog doen
gereedheid houdt om te verwisselen, poststation; oneig. de rustplaats; uitspanning
loopen ; afhangen, afhankelijk zijn , tot een
—

;
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rechtsgebied, eene heerlijkheid behooren,
leenroerig, leenplichtig zijn ; van i e m a n d
r e l e v e e r e n, van hem afhankelijk zijn;
relevant, adj. nw.lat. gewichtig, uitstekend; ter zake dienstig, bondig; — relevántie (spr. t ts) de belangrijkheid, gewichtigheid, inz. van eene rechtszaak ; —
relevátie (spr. t. —ts) f. de ontheffing,
bevrijding, opheffing, verlichting ; --- relevé, in, fr., een uittreksel, inz. uit rekeningen ; — relevailles, f. pl. fr. (spr. —walj),
eerste kerkgang eener vrouw na hare bevolling.
RelIcta, I. lat. (relictus, a, -um, part•ic.
van relinquére, achter laten, nalaten) de
nagelatene of achtergeblevenen, n.l. gade, de
weduwe ; -- relicten, ni. pl. (lat. relicti)
de nagelatenen, achtergeblevenen, nl. vrouw
en kinderen, ook de nalatenschap (lat. relicta, n. p1.) ; — relíetie, f. de achter- of
teruglating, weglating.
Reliëf, m. fr. (spr. reljé f , van 't it.
rilievo, van rilevare lat. relevdre, verbeffen) verhevenheid, uitstek ; glans, roem;
boogsel, verheven werk in marmer, metaal
enz., dat met de vlakte samenhangt of uit
de zelve opgewerkt is; -- bas- reliëf
(spr. ba—), vlak- of half verheven werk,
waarbij zich de figuren slechts zwak boven
den grond of het vlak verheffen ; — hautreliëf (spr. ho—), hoog of geheel verheven
beeldwerk, waarbij de figuren sterker boven
den grond uitkomen ; -- reliëf-druk, z.
ektyTpographie; relief-globes, re1 i e f-k a a r t e ri, enz., kunstige aardbollen,
kaarten met verhoogingen of hoogsels, enz.
(voor blinden).
Religie, f. lat. (relig)o, fr. religion) in.
't alg. de erkenning en vereering van God 1)
als wetenschap : godsleer, godskennis, godzaligheidsleer, geloofs- en deugdenleer, ook
theoretische religie, religie -leer of
religie-wetenschap ; ook een bepaalde geloofsyorm, geloofsstelsel, geloof, b. v. christelijke, joodsche religie, enz.; 2) als gemoedsstemming, gevoel en uitoefening : prak
religie, ook religioziteit (la--tische
ter lat. religiositas) godsliefde en vereering,
godsvrucht, godzaligheid, godvereerende stemming; ook inz. in vereeniging met anderen:
godsdienstoefening, godsdienst, gemeenschap
aanbidding ; — re--pelijkgodsvrn
ligie-edict, n. een geloofsgebod, geloofsbevel, geloofsvoorschrift ; — religie -partij, godsdienst- of geloofspartij, kerkgenoot
philozophie der religie,-schap;—
I. de wijsgerige kennisleer van de godheid
en het geloof aan God ; -- religiëus
(lat. religiósus, a, um; fr. religieux), godvreezend, godvruchtig, godvereerend, godzalig, godsdienstig, vroom, naauwgezet van
geweten, vol plichtgevoel ; als subst. religieux, m., religieuse, f. fr. (spr.
relizjeu en —zjeuz') in de r. kath. Kerk:
leden der geestelijke orden, ordespersonen,
monniken en nonnen ; — religiosaménte en
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re„liji.óse, it. (spr. 1i dzj en s=z) Muz.
ernstig, plechtig, statig, vol waardigheid,
met uitdrukking en vroom gevoel.
relinqueeren, lat. (relinquére) laten,
verlaten, begeven; achterlaten, nalaten, b. v.
zijn vermogen ; -- reliquië, I. (lat. relzquia, f., van reliquus, a, um, achtergebleven, overig, v. relinquére; vgl. relicta) een overblijfsel, overschot of rest, inz.
van een gebeente (in de r. kath. Kerk),
gebeente, asch, kleederen, enz. van heiligen;
— pl. reliquien, heilige overblijfsels; —
reliquiarium, n. nw.lat., eene verzameling van heilige overblijfsels; — reliquus,
pl. reliqua, het overige, nog ontbrekende,
b. v. achter titels: et reliqui, en wat er
verder bij behoort, en de overige titels, en
zoo voort.
Rellianísten, m. pl. aanhangers van
Johanna Kelly in Engeland, in de 18de
eeuw, die de sacramenten voor zinnebeelden hield ; — rellianísmus, n. de leer
van Relly en hare aanhangers.
Relocátie (spr. t=ts) I. nw.lat. (van
re-loci re, weder verhuren; vgl. l o c e e ren,
ond. 1 o c u s) de wederverhuring, verlenging
van den pacht- of huurtijd.
relueeren, lat. re-lu)lre) weder inlos
vergoeden ; — reluéndi jus, n. Jur.-sen,
het recht van inlossing ; — reluítie (spr.
lts) I. nw.lat., de wederinlossing van een
pand.
rem acu tetigisti, z. ond. res.
Remancipátie (spr. t=ts) f. nw lat.,
de vernietiging van eenen door c o ë m t i e
(z. aid.) gesloten echt.
remanént, adj. lat. (remánens, van
remanrre, terug blijven) terug blijvend, ach
overblijvend.
-terblijvnd,
remarqueeren, fr. (remarquer, spr.
qu .—. k; vgl. markeeren, ond. marq u e) opmerken, aanmerken, aanmerkingen
maken, waarnemen of gewaar worden, gadeslaan ; — remarque, f. (spr. r'márk')
de aanmerking, opmerking; — remar
adj. opmerkenswaardig, merkwaar-quáble,
aanmerkelijk ; aanzienlijk, groot.
-dig,
rembarqueeren, fr. rembarquer, spr.
ranbark— ; van re — en embarquer, vgl.
e m b a r q u e e r e n) weder inschepen, weder
scheep of aan boord gaan ; — rembar
n. (spr. --mán) de wederin--quemnt,
scheping.
Rembourrage, f. fr. (spr. ranboerdázj' ; vgl. b o u r r e) de bereiding der geverwde wol tot gemengde lakens.
rembourseeren, fr. (rembourser, spr.
ranboers- -;vgl. embourseeren),ofrimborseeren, it. (rimborsiire) wedervergoeden, terug geven of wederbetalen ; dekken,
de dekking toezenden of overmaken (b. v.
van eene t r a i t e) — remboursement,
n. fr. (epr. ranboers'mán) bij kooplieden ook
rembours, n. (spr. ranboer), it. rimborso, m. de wederbetaling, terugbetaling, vergoeding, teruggave van het gereede
;
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uitschot; de dekking (voor een getrokken
wissel) .
Remedium, lat. (van medéri, genezen, heelen ; vgl. medicus), of remedie,
n., pl. remedia, of remedies, remediën, het middel, tegenmiddel, hulpof geneesmiddel, Jur. een rechtsmiddel ; in
het muntwezen: de hoeveelheid alliage,
die men bij het munten van goud en zilver
gebruiken mag boven het geen de wet bepaald heeft, het veroorloofde mindergehalte
aan goud en zilver ; — remediurn devolutïvum, afwentelingsmiddel, een rechtsmiddel,
waardoor men de beslissing van een geding aan eene andere (hoogere) rechtbank
brengt (devolvit); r. juris, een rechtsmiddel;
r. nullitdtis, z. nulliteits- vordering;
pingue remedium, een vet, d. i. een voor
werkzaam rechtsmiddel; remedium-treflíjk,
possessorium, een tot bezit helpend, in bezit
stellend middel; remedgum suspensivum, een
gerechtsmiddel, waardoor een geschil in een
of ander punt zwevend gehouden wordt,
zoodat de zaak voor alsnog geen voortgang
kan hebben, een opschortingsmiddel, vertragingsmiddel ; —. (lat. re
mediiire), verhelpen, raad schaffen, te recht
brengen, herstellen, hulp of raad verleenen,
genezen, heden ; -- remediëering, verhelping, herstelling, enz. ; -- remedure,
f. nw.lat. Jur. gerechtelijke verhelping, afschaffing van een misbruik, verbetering.
Remerciment, n. fr. (spr. —mán ;
van remercier, danken ; vgl. merci) dankzegging, dankbetuiging, dank.
Remesse, f. liever r i m e r s e, z. ald.
Remges, f. pl. nw.lat. (van 't lat.
remex, roeijer) de slagveêren (eens vogels).
remigreeren, lat. (remigrfïre, vgl. m ig r e e r e n) terug keren naar het vaderland;
— remigrant of geremigreerde (fr.
rémigré) een teruggekeerde uitgewekene.
Remingtoniet, m. een mineraal, dat
in den terpentijn voorkomt, zoo geheeten
naar den mijnopzichter Eduard Reming
ton in Maryland.
Reminiseére, lat. (reminiscére, herinner u, imperatief van reminisci) de gedenk
tweede zondag in de vasten, naar-zondag,
de eerste woorden van Ps. XXV, 6 in den
latijnschen bijbel: reminiscére, Domirae, enz.;
-- reminiscéntie (spr. t ts) f. (lat.
reminiscentia) de herinnering; de herinneringskracht, het herinneringsvermogen ; iets
uit de herinnering geput, van anderen ontleend, niet zelf gevonden.
remis, adj. fr. (spr. r'mi; van remettre,
wederlegger, plaatsen, in den vorigen stand
brengen ; verschuiven, uitstellen ; kwijtschelden , enz.), doorgaans remíze, in het kaartspel, schaak- en damspel: gelijk, noch gewonnen noch verloren, even veel slagen of
punten gehaald, onbeslist gebleven ; bij het
ombre, boston, revers!, het zelfde wat men
in andere spellen bête, beest, noemt: enkel
verloren, wanneer b. v. de speler of-voudig
-
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l'hombre 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. codille;
-- remise, f. fr. (spr. remiez') het uitstel, de opschorting van den tijd; de ver
afslag, kwijtschelding van schuld;-minderg,
Kmt. z. V. a. r i m e s s e, z. ald. ; wagenhuis
of - schuur, koetshuis, bergplaats; bij jagers
een boschje of struikgewas, waarin het wild
bij sterke vorst gevoederd wordt ; ook de
rust, dat is: de plaats, waar zich de patrijzen na hunne vlucht hebben nedergezet;
— remizeeren (fr. remniser), onder dak,
in de schuur brengen ; – remissie, enz.,
z. ond. 't volgende woord.
remitteeren, lat. (remittére; vgl. in it
t e e r e n) terug zenden ; weder ter hand
stellen of overhandigen, overleveren, overlaten ; Kmt. geld of wissels overmaken, overzenden ; iets van eerre vordering laten vallen
of kwijtschelden ; — rem.itténda, n. pl.
terug te zenden dingen ; bij (duitsche) boekhandelaars: het commissiegoed, dat den uit
wordt teruggezonden (ook in het-gevrs
hoogd. k r e b s e, d. i. kreeft geheeten) ;
— remittént, m. (remittens) een overzender, overmaker; — Kmt. de eerste wis
ontvanger ; —-selhoudr,wikpfremis, n. nw.lat. uitstel van een' betalingstermijn ; vermindering, kwijtschelding bij
eene betaling, inz. van pachtgelden ; afslag
van een gedeelte der koopsom, z. v. a. r ab a t ; — remissibel, adj. lat. (remissibilis, e) vergefelijk, toe te geven ; -- remissie, f. lat. (remissio) de terugzending;
de toegestane mindering, afslag, korting,
verzachting, toegevendheid; z. v. a. rem is;
de opheffing van een verbod; het uitblijven,
afnemen, nalaten van eenes ziekteaanval;
Jur. remissio juraménte, ontslag van den
eed; — remissoriáles of remissoriiiles
littdrae), f. pl. nw.lat. terugwijzings- of
terugzendings- schrijven, waardoor een rechtsgeding van het hoogere gerechtshof naar
het lagere ter verdere behandeling wordt
terug gezonden ; — remissief, adj. (later
lat. remissivus, a, um) verzachtend, toegevend, terugwijzend; -- remissionair,
m. nw.lat. (fr. remissionnaire) een begeliadigde.
Remolade of remouláde, f. fr. (spr.
ou oe; v. 't lat. molere, fr. moudre, malen) eene scherpe (piquante) saus, gekruide
saus, v. mosterd, suiker, citroensap, enz.;
eene zalf voor paarden, horenzalf.
Remolliëntia, n pl. lat. (van rernollire, weder week worden ; vgl. m 0 11 i s, enz.)
Med. weekmakende, verzachtende middelen.
remonstreeren, nw.lat. (remonstri re,
van monstriire, toonen, bewijzen) tegenvoor
tegenwerpingen maken, tegenwer--steling,
pen, onder 't oog brengen ; — Remonstranten, m. pl. tegenvoorstellers, tegen
godsdienstpartij der gerefor--sprek,n
meerde kerk in Holland, die in 1610 aan
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de Staten van dit gewest eene r e m o n s t r a t i e overgaven, welke de vijf voornaamste stellingen van hun geloof bevatte;
de tegenpartij noemde ben ook Armin i an e n naar den Leidseben hoogleeraar J akob Arminíus (geb. 1660, gest. 1609);
— remonstrátie, f. of remonstrántie (spr. tie=tsie) f. de tegenvoorstelling,
het tegenbetoog, de wederlegging, het voor
waarschuwen.
-steln,
remonteeren, fr. ( remonte° ; vgl.
m o n t e e r e n) in 't algemeen weder inrichten, weder opmaken, de ontbrekende deelen
aanvullen, de deelen weder tot een geheel
vereenigen, inzonderheid weder in den zadel
helpen, het verlies of te kort der paarden
van een regiment door nieuwe vergoeden
of aanvullen; een kanon remonteeren,
het weder op zijn affuit leggen ; — remonte, f. (spr. r'mó)tt') de aanvulling,
vernieuwing, nieuwe uitrusting, voltalligmaking, het voorzien der ruiterij met nieuwe paarden ; — remonte— depot, n. het
aanvullings- magazijn, vgl. depot; — r emonte- paarden, aanvullingspaarden; —
remonture, f. het schouderstuk aan vrouwekleederen.
Remora, f. lat., eig. een kleine zeevisch, waarvan men fabelde, dat hij een
schip in volle zeilen kon tegenhouden ; een
hinderpaal, een beletsel.
Remoraal, m. nw.lat. (v 't lat. remus,
de, roeiriem) de opzichter over de roeijers
op de galeijen.
Remords, m. pl. fr. (spr. r'mSr; van
remordre lat. remord?re, weder bijten, of
oneig. kwellen, plagen) gewetenswroegingen,
-knagingen, gewetensangst.
remoreeren, lat. (remorári- ; vgl. mora,
enz.) ophouden, vertragen.
remorqueeren, fr. (remorquer, spr.
renvork— ; it. remorchiáre, sp. remolcár,
als ware 't lat. remulcáre, v. remulcum, het
sleeptouw) op het sleeptouw nemen, z. v. a.
b o e g s e e r e n;— remorqueur, m. eene
sleepstoomboot, een sleepstoomwagen, trekker, de remorker, locomotief.
Remoulade, z. r e m o l a d e.
removeeren, lat. (removare ; vgl. m 0veeren) terug of afwaarts bewegen, ver
zijde stellen, wegruimen ; af--wijdern,t
zetten ; — remrite, adv. van verre, verwijderd ; — remótis arbitris, Jur. na verwijdering der getuigen, zonder getuigen, geheim,
onder vier oogen ; remótis partz bus, . na het
wegzenden van beide partijen ; — remótie (spr. t ts) f. (lat. remoíio) de verwijdering, wegzending, ter-zijde-stelling; ontslag uit eenen post tegen den zin der postbekleeders, afzetting; remotio ab officio, ambtsontzetting.
rempailleeren, fr. (rempailler, spr.
ranpalj—; vgl. empailleeren) weder
met stroo omwikkelen, omvlecbten.
rempaqueeren, fr. (spr. ranpak—)
fr. (v. rempaquer; v. paquer, baringen in
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tonnen pakken; vgl. pakket?) de haringen
(weder) in tonnen pakken ; -- rempaquement, m. (spr. ranpak'mazn, het pakken,
herpakken der haringen.
rempaqueteeren, fr. (rempaqueter,
spr. ranpak—; vgl. empaqueteeren) weder inpakken.
rempareeren, fr. (remparer, fr. spr.
ra)tpar— ; s'emparer, zich meester maken
of bemachtigen ; provenc. en sp. emparar,
amparar, aangrijpen, in bezit nemen, beschutten, mid.lat. a2nparare, beschutten, als
ware 't lat. empari?re, adimpari re, v. parure,
bereiden, toebereiden, inrichten, zich toerusten) verschansen ; — rempart, m.
(spr. ranpár) de wal, hoofdwal.
Remphan (Handelingen der Apostelen VII, 43) waarschijnlijk de zon, die door
de Israëlieten, als navolging der egyptische
afgodendienst, onder den naam van hemel
werd vereerd.
-konig
remplaceeren, fr. (remplacer, spr.
ranplas —; vgl. em p l a c e e r e n) vervullen,
weder bezetten (eene plaats) ; vervangen, in
eens anders plaats treden ; weder uitzetten
of plaatsen (geld); — remplaçant, m.
(spr. ranplasán) de plaatsbekleeder, plaats
een ander in de krijgs--verang,iz.d
dien st vervangt.
Rempli, n. fr. (spr. ranpli) de inslag,
het opnaaisel der kleederen.
remployeeren, fr. (remployer, spr.
ranplcaj—; vgl. e m p l o y e e r e n) weder
aanwenden, weder aanstellen, weder in dienst
nemen.
remplumeeren, fr. (remplumer; spr.
ran—; vgl. emplumeeren) weder met
vederen voorzien , weder bevederen ; zijne
schade herstellen, er weder opkomen.
remunereeren, lat. (remunertiri, V.
muneriiri, schenken) vergelden , beloonen,
vergoeden ; — remunerabel, adj. nw.
lat. beloonenswaardig; vergeldbaar; — remunerátie (spr. t ts) f. lat. (remuneratio) de vergelding, belooning; — remuneratief, adj. nw.lat. vergeldend, beloonend.
Renaissance, f. fr. (spr. r'nè-sáns' ;
van renaitre, weder ontstaan, herleven) de
wedergeboorte, het herleven b. v. der weten
kunsten, enz., inz. een tijdperk-schapen,
van de fr. kunstgeschiedenis en den kunstsmaak sedert de I.6de eeuw, vooral onder
Frans I.; de stijl der renaissance of
a la renaissance, Arch. eene meer of minder gelukkige vermenging van den stijl der
middeleeuwen en dien der Ouden.
renaal, adj. lat. (van ren, de nier) wat
tot de nieren betrekking heeft.
Renátus, m. lat. (van renáscí, weder
geboren worden) mansn.: en Ren€ta, vr.
naam : de wedergeborene, fr. Ren é.

renchereeren, rencherisseeren,
fr. (renchérir, spr. ransj—) duurder maken,
den prijs verhoogen ; overbieden, opjagen, hooger mijnen ; — rencherissement, n.
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(spr. ran-sjerí-s'rnán) bet opslaan, duurder
maken der waren; het opbod.
rencontreeren, fr. (rencontrer, spr.
,rankontr—; van 't verouderde encontre, tegen , het voorval ; als ware 't lat. re-in-contráre, v. contra, tegen ; vgl. m a 1 e n e o nt re) iemand of iets rene —, aantreffen,
treffen. samentreffen, ontmoeten, bejegenen,
opstooten ; Kmt. in een handelsboek op een
ander boek met aanhaling van het bladzijde
verwijzen; -- rencontre, f. (spr.-nomer
rankón.tr') de ontmoeting, toevallige samen
onverwacht samentreffen ; het-komst,he
onverhoeds op- elkander-stooten van vijandelijke krijgsbenden ; de oneenigheid, een klein
toevallig gevecht, eene schermutseling in
den oorlog, eene vechtpartij, een kleine twist,
tweegevecht, eene vijandelijke ontmoeting;
ook toestand, gelegenheid; Kmt. het verwijzen van het eerie. boek of blad naar een
ander; het verwijsnommer aan den rand van
een artikel in het dagboek, of van de rekening des schuldenaars op die des schuld
omgekeerd.
-eischr,n
rencourageeren, fr. (rencourager, spr.
rankoerazj—; vgl. encourageeren) weder bemoedigen of moed inboezemen, nieuwen moed geven.
Rendant, m. (fr. rendant, van rendre,
terug geven, afgeven, overgeven, afleggen)
een rekeningvoerder, aflegger van rekening
(rendant van rekening); ontvanger en
uitbetaler van openbare gelden ; -- ren
opleveren, opbrengen , voordeel-dern,
geven, bedragen (inz. van de winst eener
zaak, de opbrengst van een land, enz.) ; —
rendage, f. (spr. randáázj') wat de muntspeciën door het alliage, dat men er in
mengt, re n d e e re n boven den wezentlijken
prijs van het edele metaal ; — rendezvous, n. fr. (spr. randewóé, d. i. eig. begeeft u daarheen, van se rendre, zich ergens
been begeven) de bestelling of het bescheid
aan eene plaats ; de afgesproken plaats der
bijeenkomst, de verzamelplaats; e 1 k a á r e e n
rendez-vous geven, eene samenkomst
ter bepaalde plaats en ure afspreken, elkander ergens bescheiden ; een rendezvous—huis, een geheim bordeel, eene
stille knip.
René, z. Renatus.
renegeeren, nw.lat. (renegáre; vgl.
n e g e e re n) weder verloochenen, afvallen;
--- renegaat, m. een geloofsverloochenaar, geloofsverzaker, afvallige, inz. een
christen, die tot het muhamedaansch geloof
overgaat.
Renegrida, f. sp. (van renegrido, zeer
zwart, van negro, zwart, en de versterkende voorlettergreep re ; vgl. niger) in de zon
gedroogde en daardoor bruinroode cochenille.
Renfan, réfan, f. (van 't oudn. hreinn,
deensch- en zw. ren, rein, en fana, de vaan)
de heilige vaan der Noormannen.
Renflement, n. fr. (spr. ran f mán ; v.
ren fier, opzwellen, V. re- en en fier = lat.
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enfláre, opblazen) Arch. de buik, of het dikke
eener zuil.

renforceeren, fr. (renforcer, spr. ranfors—) versterken ; — zich renf—, ster
worden, toenemen ; — renfort, n.-ker
(spr. ranfór) de versterking, hulp, ondersteuning, b. v. yan krijgsvolk.
reniëeren, fr. (renier = lat. renegdre)
verloochenen, afzweren ; afvallen, ontzeggen;
— reniábel, adj. (fr. reniable) loochen baar, wat zich laat loochenen of ontkennen.
Reniflard, m. fr. (spr. r'nifldr; van
renifler, snuffelen , snuiven) de klep, het
v e n t i e l aan eene stoommachine.
reniform, adj. nw.lat. (renifórmis, v.
ren, de nier; vgl. renaal) Bot. niervormig
(van bladeren).
reniteeren, lat. (reniti, van niti, po
streven) wederstreven, zich verzetten,-gen,
weêrbarstig, weerspannig zijn ; -- renitent, m. een wederstrever, verzetter, weêrspannige; — reniténtie (spr. tie=tsie)
f. nw.lat. de wederstand, tegenstand, tegen
tegenweer, het verzet, de weêrspan--druk,
nigheid, het wederstreven, de tegenstand.
Renkött, zw. (van ren, rendier, en kótt,
vleesch) het uit Lapland in Zweden ingevoerd gezouten rendiervleesch.
renommeeren, fr. (renommer, d. i.
eig. herhaaldelijk noemen, van re- en nommer, noemen) iemand beroemd maken ; gew.
zich beroemd, ook verhaard, befaamd, berucht maken, zich eenen naam maken of
verwerven, zich op aller tong brengen; ook
zich groot voordoen, pralen, den grooten
beer, den man van gewicht uithangen of
spelen ; — g e ren o m m e e r d, adj. beroemd;
befaamd, berucht, ter kwader faam staande,
als de bonte hond bekend; — renommee,
f. de faam, naam, het gerucht, de roep,
mare ; de beroemdheid, vermaardheid, befaamdheid, roemruchtigheid ; par renoinmée,
door 't gerucht, door de faam, volgens het
algemeene zeggen ; -- renommíst, m.
een vechtersbaas, baldadig twistzoeker, ijzervreter; N. H. een naar den kievit gelijkende
vogel in de noordelijke landen, kemphaan.
renoneeeren, fr. (renoneer, spr. renons
—; van 't lat. renuncidre; vgl. r e n u nc i ë e r e n) van eene zaak afzien, haar op..
geven, laten varen, vaarwel zeggen, af
doen ; in het kaartspel : verzaken,-stand
niet bekennen, de kleur niet bijspelen, niet
bekennen, niet hebben ; — ' renonce, I.
(spr. r.'nons) het missen of verzaken van
eene kleur in het kaartspel, de ontbrekende kleur; ook een terugstootend, onzen
tegenzin opwekkend persoon ; r e n o n c e
maken , eene kleur wegwerpen, zonder
van de zelfde weder in te koopen ; —
renoncement , n. (spr. r'nons'mác) de
verloochening, verzaking, afstanddoening, af
-stand.
renoveeren, lat. (renovi re, var. novus,
z. ald.) vernieuwen, verbeteren, opknappen ;
eenen wissel renoveeren, hem ver-
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nieuwen, zijnen vervaltijd later stellen ; —
renoviitum, adj. vernieuwd, verbeterd, oprenovatie (spr. t =ts) f.
geknapt
de vernieuwing, verbetering, lherstelling.

de ontzegging, opgeving, afstanddoening, afstand, het afzien van eene zaak ; — renunciatio litis, de opheffing van een rechts
r. successiónis, afstand van de-gedin;—

Renseignements, m. p1. fr. (spr.

nalatenschap; — renunciatorium, (juraméntum), n. een afstandseed.
renverseeren, fr. (renverser ; spr. ranwers—) omkeren ; omwenden, omverwerpen,
overhoop werpen, in wanorde brengen, het

;

--

ranseinj'mán; van renseigner, herhaaldelijk
toonen, v. enseigner, onderrichten, leeren,
sp. ense far, port. ensinar, it. insignare, als
ware 't lat. insigncire, inteekenen, inprenten,
V. signum, teeken) aanwijzingen, inlichtingen. berichten ; opgave der uiterlijke kenteekenen van eenen persoon of eene zaak.
Rente, f. (mid.lat. renda, it. rendita,
van réndere, fr. rendre, lat. reddere, weder
geven, inbrengen; vgl. r e n d a n t) eig. de
opbrengst van den arb.^id eens anderen, aan
Wien men eene zaak ten gebruike heeft
overgelaten ; in 't alg. jaarlijksch inkomen,
jaarlijksche geldinkomsten, inkomsten of opbrengst van kapitalen, landerijen, enz., interesten; — lijfrenten, pl. (fr. rente
viagère) verhoogde interesten, die iemand
van een uitgezet kapitaal voor zich zelven
bedingt, terwijl het kapitaal na den dood
des uitzetters aan den rentgever ten deele
valt ; — rentenier, m. (fr. rentier, spr.
rantjé), m. iemand, die van zijne renten of
inkomsten leeft ; — renten of renteeren, opbrengen, interesten of renten opbrengen, winst opleveren ; --- rentenie ren, van zijne renten leven ; — rentabel, adj. barb.lat. rentegevend , interest
opleverend, winstaanbrengend, voordeelig; —
rentabiliteit, f. de rentegevende gesteldheid, het vermogen, de eigenschap om
renten op te brengen ; -- rentmeester,
hij, die de renten ontvangt en berekent, de
bestuurder eener r e n t k a m e r.
rentoileeren, fr. (spr. rantoal-; van
re- en entoiler, van toile, lijnwaad) eene
oude schilderij op nieuw doek overbrengen,
weder verdoeken.
rentreeren, fr. (rentrer, spr. rantr—;
vgl. entreeren) eig. weder binnengaan,
terug keren ; laken of doek zoodanig samen
aaneen naaijeu, dat men den naad-voegn,
rentrant, m. fr. (spr. ranniet ziet;
trán) Fort. de inspringende hoek van een
bolwerk.
renueeren, lat. (renure) neen zeggen,
afslaan, weigeren, niet willen.
renumereeren, lat. (re-numerdre ; vgl.
n u m e r e e r e n, ond. numerus) weder betalen, terug betalen of weder uitbetalen, ingekregen of gebeurd geld weder uitgeven
natellen ; — renumeratie (spr. t=ts)
f. nw.lat. de wederbetaling, terugbetaling,
natelling; teruggave, wederuitgave.
renunciëeren, lat. (renunciáre ; vgl.
nunciëeren, oud. nuntius) antwoord of
bericht terugbrengen, berichten; iets opzeg--

gen, het verder gebruik weigeren ; eene zaak

opgeven, baar laten varen, er van afzien,
vgl. r e n o n c e e r e n — renuneiátie
(spr t ts) f. (renunciatie) de overbrenging, bet bericht; de opzegging eener zaak;
;

onderst boven keren.
Renvi, n. fr. (spr. ranvi ; v. envi en
a 1'envi, om strijd, als ware 't ten spijt van
een ander, v. envie, de nijd, lat. invidia)
het opbod, overbod, de verhoogde inzet bij
sommige kaartspelen ; jeux de renvi (spr.
zjeu—) opbodspelen.
Renvoi, n. fr. (spr. ranwod.; vgl. env o i) de wegzending, terug zending; de ver
terugwijzing in boeken, plantee--wijzngof
keningen, enz. ; — renvoyeeren (fr.
renvoyer, spr. ranwoaj---) terug zenden, terug wijzen ; wegzenden, het afscheid geven,
afdanken, ontslaan; verwijzen.
reoccupeeren,nw .lat. (vgl. o c cu peeren) weder of op nieuw bezetten of inne-

men; -- reoccupátie (spr. t=ts) de wederbezetting.

reo negante, enz., z. ond. reus.

reordineeren, nw.lat. (van 't lat. ordináre, ordenen; vgl. o r d i n e e r e n) weder
of herordenen ; andermaal wijden.
reorganizeeren, barb. lat. (fr. réorganiser; vgl. organizeeren ond. orgaan)
op nieuw inrichten; vervormen, eene andere
gedaante geven ; --- reorganizatie (spr.
t=ts)f. de wederinrichting, nieuwe inrichting.
reoxydeeren, lat.-gr. (vgl. ox yd e er e n) weder verzuren of met zuurstof verbinden, weder verkalken — reoxydatie (spr. t=ts) de wederverzuring, ver
verbinding met de zuurstof.
-nieuwd
repandeeren (spr. repand—), fr. (répandre, van 't lat. pandre, uitbreiden) ver
storten, plengen ; verbreiden, uitbrei--gietn,
den, verstrooijen, uitstrooijen ; z e e r g e rep a n d e e r d z ij n, aan vele plaatsen bekend
zijn, veel kennissen, veel omgang hebben.
repareeren, lat. (repari re; v. parure,
bereiden) herstellen, vermaken, verbeteren,
vergoeden, weder goed maken — reparátie (spr. t ts), f. de herstelling, ver
vergoeding, de schadeloosstelling;-nieuwg,
— réparation d'honneur, fr. (spr. reparasjó)t donéur) eerherstelling, vereerlijking; —'
reparatuur, f. nw.lat. de herstelling,
verbetering, inz. van een huis.
Reparón, rn. vlas van de tweede of
middelsoort.
reparteeren, nw .lat. (vgl. p a r t e e
r e n ; fr. répartir) verdeelen ; — repar
tie=tsie) f. de verdeeling.
-tlie(spr.
Repas, n. fr. (spr. rpá ; oorspr. repast,
mid.lat. repastus, van 't lat. pascére, weiden,
voeden) de maaltijd, het maal, gastnîaal.
repasseeren, fr . (repasser ; vgl. p a ss e e r e n) terug reizen, terug komen, wede
;

;

-
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voorbij of doorgaan of doorrijden, doorvaren ;
aanzetten (een mes); strijken (b. v. linnen
rekeningen, geschriften, enz. nazien,-goed);
onderzoeken, herhaaldelijk doorloopen, verbeteren.
Repeal, n. eng. (spr. ripiél, van peal,
geschal, geraas, roep; V. 't fr appel, roep, sa
V. appeler, roepen ; fr. rappel,-menropig,
de terugroeping, v. rappeler, terug roepen;
vgl.. a p p e l l e e r e n) de herroeping, afwijzing of opheffing, inz. der vereeniging van
Engeland met Ierland; juister: de opheffing
der thans bestaande vereeniging van de wetgevende macht en het rechtswezen van Ierland met dat van Groot-Brittanje ; -- repealer, m. (ripiéler), d. i. berroeper, opheifer, de iersche medeleden van het eng.
parlement, welke de herroeping of opheffing
der vereenigings-acte tusseben Engeland en
Ierland verlangen ; — repeal-association (spr. — essosjéésjen), de verbinding
of vereeniging ter opheffing; defenders
oncl. defendeeren.
repelleeren, lat. (re-pellére) terug dr ven, afwijzen, versmaden, verstooten ; —
repellentia, n. p1. Med. terugdrijvende geneesmiddelen.
repenseeren, lat. (repend re) vergelden, vergoeden, goed maken; — repensätie (spr. t—ts) f. de vergelding, vergoeding; — repensátor, m. de vergelder,
vergoeder.
Repentina, pl. later lat. (van repen
plotseling) Jur. dringende za--tinus,am
ken , inz. aanklachten bi de rechtbanken.
repercuteeren, lat. (re-percutf-re; vgl.
percuteeren) terug stooten, terug werpen, afstuiten ; — repercussie, f. (repercusslO) de terugwerping; de terugstoot ; het
afkaatsen, b. v. van bet geluid, van de lichtstralen, enz. ; — repereussief, adj. terugdrijvend, terugstootend.
Repertorium, n.,pl. repertoria, of
repertoriën, lat. (van reperire, vinden)
een opslagboek, aanwijzingsboek, zaakregister, uittreksel, blaffert; fr. repertoire,
n. (spr. —toar') ook eene wekeli.jksche lijst
der optevoeren tooneelstukken in groote steden.
repeteeres, lat. (repetÉre) herhalen,
herzeggen ; — repetent, m. (rep tens)
een herbaler, herhalings- leermeester; op
duitsche hooge scholen een onderleeraar tot
herhaling van de lessen of collegiën ; Arith.
één of meer cijfers eenerrepetent-breuk,
d. I. wederkerige tiendeelige breuk, herhalingsbreuk, welker cijfer of cijfers tot in het
oneindige wederkeren, b. v. het cijfer 3 in de
breuk 0,333, enz., de cijfers 1 en 8 in de
breuk 0,181818, en z. ; — repetitie (spr.
tie=tsie) I. (lat. repetitie) de herhaling, de
proefherhaling van uit te voeren tooneelstukken, muziekstukken, enz. ; repetitie est
mater studiorum, de herhaling is de moeder
der studiën, d. i. de herhaling is bij 't aan
wetenschap de hoofdzaak,-lernva
of door het herhalen wordt de wetenschap
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eerst geboren ; — repetitiën, p1. de verklaringen van bijzondere wetten der ital.
rechtsgeleerden uit de 1 ede en 15de eeuw,
omdat het enkel herhalingen van de commentariën en uitspraken hunner meesters
waren ; — repetitie-horlogie, n. een
slaand-zakuurwerk; — repetiteur, m.
fr een schip, dat de seinen van het admiraalschip herhaalt; — repetitorium,
n. nw.lat. een herbalings-onderricht, eene
herhalings-voorlezing; — repetundae (scil.
res of pecuniae), zaken of gelden, die terug
kunnen worden ; — crimen repe--gevord
tundárum, z. and. crimen.
repignoreeren, later lat. (repi.gnorure; vgl. pignus) tegen verpanden; — repignorátie (spr. t ts) f. Jur. de wederof tegenverpanding, pandlossing.
Repit, m. fr. (spr. r'pi; oorspr. respit,
provenc. respieit, it. rispitto, rust, tijd om
zich te herstellen ; van 't lat. respectus, terugzicht, en van daar toegevendheid, v. respicére, vgl. r e s p i c i ë e re n) de verlenging,
het uitstel, de latere termijn, het respijt ;
— lettre de répit, f. gratiebrief, vorstelijke
beschermingsbrief, die den schuldeischers
verplicht; den schuldenaar r e s p ij t te geven
of tijd tot betaling te laten.
replaceeren, fr. (replacer, spr. r'plas—;
vgl. p l a c e e r e n) weder plaatsen, weder
rangschikken.
replaideeren, fr. (replaider, spr. replèd— ; vgl. p l a i d e e r e n) weder voordragen, een proces op nieuw voordragen of ver
-deign.
replatreeren, fr. (replatrer, van plátre, gips, oudfr. plastre, plaistre, einplastre,
emplaistre, met gips overdekte grond; pleister op wonden, mid.lat. plastrum, amplastrum, v. 't lat emplastrum, gr. émplastron,
pleister op wonden, zalf ter opsmering, v.
emplássein, daarop vormen of smeren) overgipsen, weder met gips bedekken ; bemantelen, verontschuldigen; — replatrage, f.
(spr. r'platradzj') overgipsing, volwerping,
aanstrjking, volraping met gips; beman
-teling.
Repplétie (spr. t=ts) f. lat. (repletio,
van replére, opvullen) de opvulling, opgevuldheid, volbloedigheid ; ook overlading, b.
V. der maag.
repliceeren, later lat. (replicáre, d. i
oud-lat. eig. terug vouwen, terug buigen
van pliciire, vouwen ; fr. répliquer) antwoor-'
den, hervatten, hernemen, daartegen inbrengen ; — ad replicdndum,,tot tegenantwoord,
om tegenwerpingen voor te dragen ; — replicáto, it. Muz. herhaald ; — repliek, f.
mid.lat. (repl'tca; fr réplique) het tegenantwoord, inz. een treffend of geestig antwoord,
het tegenbescheid; de herhaling, de namaak
(copie) van een kunstwerk; Jur. het weder
op de verdediging-antwordveisch
des gedaagden (de exceptie), en het geschrift, waarin het verdedigingsschrift wordt
beantwoord, lat. replicatio (vgl. d u p 1 i e k) ;
—
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— réplica, f. it. Muz. de herhaling eener
zangwijze (melodie) van eene stem, welke
vroeger door eene andere stem werd voorgedragen, ook réddita.
repliëeren, fr. (replier ; vgl. p 1 i ë ere n ond. ph) weder samenvouwen, weder
in plooijen leggen ; Mil. zich terug trekken,
terug wijken, deinzen, tot op eenen post ach
trekken ; ook op iets steunen, zich-terwas
op iets verlaten.
Reply–lettre, n. eng. (spr. riplai—,
V. reply, het antwoord; vgl. r e p l i c e e r e n)
de respijt- of uitstellingsbrief der engelsche
koningen ter gunste van eenen veroordeelde.
Repolón, m. fr. in de rijkunst : de
halve volte (z. aid.).
repondeeren, fr. (répondre, van 't lat.
respondérel antwoorden, beantwoorden, overeen komen, overeenkomstig zijn met eene
zaak, daarmede overeen stemmen ; goed spreken, borg blijven, voor iets instaan, verantwoordelijk zijn of blijven.
reponeeren, lat. (reponére, van panere,
zetten, plaatsen, leggen, enz.), terug leggen,
weder op de plaats leggen of zetten, wegleggen, ter zijde leggen, bewaren ; Med. een
uitgezakt deel, h. v. eene breuk, weder inbrengen ; een verrekt of ontwricht lid zetten ; — repositarius of repositair,
m. nw.lat. een bewaarder, opzichter van
acten, enz. ; — repositorium, n., p1.
repositoria of — toriën, n. lat. eene
boekeplank, boekekast ; eene bewaarplaats;
-- repozitie (spr. t=ts) f. het weder
op zijne plaats brengen, de weder- of herzetting, b. v. van uitgezakte of verrekte en
ontwrichte leden.
reporteeren, lat. (reportdre, van portere, dragen; fr. reporter), terug dragen, terug of wederbrengen ; overbrengen, overdragen, b. v. een totaal van de eene bladzijde
naar de andere ; -- report, m. eng. (spr.
ripoort) Jur. bericht, verslag, berichtgeving,
verslagdoening (z. v. a. relatie) ; in den
effecten-handel: het onderscheid tusschen de
prijzen eener staatsrente aan het einde der
loopende en aan bet einde der naastvolgende maand ; -- reporter, n. eng. een
verhaler, berichtgever, verslagdoener ; een
aanhoorder en naschrijver der engelsche parIementsredevoeringen .
Repos, m. fr. (spr. r'pó; V. 't lat. reen pausiire ; vgl. p a u z e e r e n) rust, stil
rustpunt, rustplaats; Arch. de plaats-stand,
van eene trap, waar de treden zijn afgebroken door een vlak, geschikt om er uit
t e rusten, rustplaats op een' trap, trapportaal; — repos, als militair commandooord : rust ! repos en place (spr. repó zap
plás'), plaats rust; man repos, mijne rust,
rustplaats, naam van veel buitengoederen ;
— reposoir, m. (spr. repozoár) bij de R.
K.ath. een altaar, dat men in eene straat,
enz. opricht, om er het heil. sacrament bij
zekere processiën op te zetten, een rustaltaar ; een bezinkvat, de derde kuip voor

REPREHENDEEREN. 927
het maken van den indigo; een wastrog; —

repozeeren, rusten, slapen , -- zich
rep —, berusten, zich verlaten (op iemand).
reposceeren, lat. (reposcére) weder
wederverlangen, terug vorderen. -eischn,

repositarius , repozitie, enz. , z.
reponeeren.

repousseeren, fr. (repousser; spr. repoe-s--- ; vgl. p o u s s e e r e n) terug stooten,
terug drijven, terug dringen of terug drukken, terug kaatsen of terug zenden, b. v.
den spot, de scherts ; — repoussabel,
adj. terugdrijfbaar, teruagdringbaar, enz., wat
zich laat terug drijven of afweren ; —
repoussoir, m. (spr. repoe-soár) een doorslag, drevel, drijfijzer ; Pict. een donkere
voorgrond, om de andere voorwerpen eener
schilderij des te meer op een' afstand te
doen voorkomen of hen te doen wijken.
reprsesenteeren, lat. (repraesentáre;
vgl. praesenteeren, ond. presens) tegenwoordig maken of vertegenwoordigen, voorstellen ; ook iets vertoonen, uiterlijk aanzien,
waardigheid, gewicht hebben, zich voordoen;
— reproesentándus, de voortestellen,
te vervangen, te vertegenwoordigen persoon;
— reprsesentánt, m. een vertegenwoordiger, plaatsbekleeder, plaatsvervanger eens
afwezenden ; inz. de vertegenwoordiger van
een gewest, eene stad, enz., een volksverte
vgl. ge d e p u t e e rd e op d e--genwordi,
p u t e e r e n -- reprsesentátie (spr.
tie=tsie) f. (lat. repraesentatto) de vertegenwoordiging, het tegenwoordig-maken ; de
plaatsvervanging of plaatsbekleeding, afbeelding, voorstelling ; opvoering van een tooneelstuk; -- repraesentatie-recht,het
recht van plaatsbekleeding ; bij erfenissen,
het intreden in de plaats van eenen reeds
gestorvenen ascendent ; -- representatief, adj. nw.lat. tegenwoordig makend,
voor oogen stellend, voorstellend ; plaatsvervangend, vertegenwoordigend, ook repr2e;

senteerend ; — representatiefsysteem, het stelsel der vertegenwoordiging, der staatsinrichting, volgens welke
bet volk door eene vergadering van afgevaardigde vertegenwoordigers aan het staatsbeheer en de wetgeving deel neemt.
reprehendeeren, lat. (reprehendére,
eig. terug houden of terug trekken, van
prehendére, vatten, grijpen, houden) berispen,
laken, doorhalen, verwijten ; — reprehensíbel, adj. nw.lat. berispenswaard, te
berispen, lakenswaardig ; — reprehénsie, f. lat. (reprehens)o) de berisping, de
doorhaling, het verwijt; de bestraffing; -repressaliën, of fr. represailles (spr.
—zálj' ; sp. represatta, it. ripresaglia, rappresaglia, oudfr. reprehensaille, mid.lat. reprensaliae, eig. terugneming van 't genomene,
V. reprehendére, reprehénsum; terug nemen)
pl. tegengeweld, tegenbeleediging, weêrwraak,
schadeverhaal, wraakneming, wraakoefening,
inz. het beantwoorden van de harde en onrechtvaardige handelwijzen of beleedigingen
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van den eenen Staat tegen een' anderen ;
ook vergelding, genoegdoening; r e p r e s a i 11e -brieven, verlofbrieven van eene regeering, om tegen de onderdanen van een'
anderen staat weérwraak te oefenen.
Represailles, repressaliën, z. ond.
repreh ende eren.
representeeren, enz., z. ond. re p r wsen tee ren.
Repressie, repressief, z. ond. reprimeeren.
Reprimande, f. fr. (van réprimer, z.
re p r i m e e re n) de terechtwijzing, berisping, het verwijt, de doorhaling; iron. een
lange neus, bokking; r e p r i m a n d e e r e n
(fr. réprimander, berispen, doorbalen, ver
-wijten.
reprimeeren, lat. (reprintére, van premire, drukken) onderdrukken, terug dringen, dempen, bedwingen, beteugelen, stuiten,
stremmen, in toom houden, weren, verhinderen ; -- repressie, f. nw.lat. de onder
stuiting, stremming, weêrhouding,-druking,
beteugeling; -- repressief, adj. terug
-druken,
drijvend, stremmend, verhinderend, belemmerend; repressieve maatre ge 1 e n, stuitende, 1 werende maatregelen.
Reprise, f. fr. (spr. --priez' ; vgl.
prise) de herneming, herovering van een
schip, eene plaats; bet herwonnen voorwerp
zelf, de herwonnen prijs (schip); de herhaling, de wederopvoering van een schouwspel, enz.; Muz. de herhaling van een hoofd
een stuk ; ook het herhalings--gedltvan
teeken ; de hervatting, het wederbeginnen;
de koop in het lansquenet.
Repristinátie (spr. tie tsie) f. nw.lat. (van pristinus, z. ald.) de herstelling
van iets vroegers, van iets, dat afgeschaft was.
reprizeeren, fr. (repriser, van prix,
prijs, waarde; vgl. p r i z e e r e n, ond. prise)
op nieuw waardeeren, andermaal schatten,
herschatten.
reprobreeren, lat. (reprobdre, van
probfire, billijken) verwerpen, misbillijken,
veroordeelen, niet aannemen of goedkeuren;
Jur. het tegenbewijs leveren ; — reprobãtie (spr. t ts) f. de verwerping, ver
-ordeling;Ju.ht
tegenbewijs.
reprocheeren , spr. (r'prosj'—) fr.
(reprocher; van proche, nabij, lat. prope,
dus als 't ware nabij leggen ; van daar provenc. nog repropchar) iemand iets verwijten,
tot verwijt maken, onder den neus wrijven,
voor de schenen werpen, beschuldigen; ook
wraken, verwerpen (b. v. getuigen) ; --reproehábel, adj. (fr. reprochable) berispenswaard, verwijtelijk, bestraffelijk ; —
reproche, n. (spr. r'prósj') het verwijt,
de beschuldiging, laking, wraking, berisping.
reproduceeren, nw.lat. (vgl. prod u ce e r e n 1), weder voortbrengen of telen,
weder te 'voorschijn roepen ; volledig maken,
herstellen, weder voortbrengen ; Jur. tegen
tegengetuigen voorbrengen of aan -bewijzn,
zich reproduceeren,-breng:—
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zich op nieuw vertoonen, weder verschijnen ; — reproducént, m. een wedervoorbrenger; Jur. een tegenbewijsvoerder;
— reprodíuet, n. de tegenpartij, tegen
welke een bewijs gevoerd wordt ; — reproductie (spr. t--ts) f. de wedervoortbrenging, herstelling of aanvulling van vernielde of beschadigde deelen aan dierlijke
ligchamen, gelijk mede uit de organische
ligchamen afgezonderde stoffen ; — reproductief, adj. weder voortbrengend, wederscheppend, aanvullend, herstellend ; --réproduetiviteit of reproductiekracht, f de herstellingskracht, het aan
herstellingsvermogen van ver -vulingsof
geheel verlorene ligchaamsdeelen-minkteof
bij planten en dieren, inz. wormen en amphibiën.
repromitteeren, lat. (repro nittére;
vgl. p r o m i t t e e r e n), daartegen beloven of
eene tegenbelofte doen; — repromíssie,
f. (lat. reproiniss).o) de tegenbelofte.
Reproseliet, m. lat.-gr. (vgl. pros e1 i e t) een wederteruggekeerde, een terug
-gekrdlofsvp.
reprósit ! nw.lat. (vgl. prosit) het bekome ook u wel ! (beantwoording van het
prosit).
reprotesteeren, nw.lat. (vgl. p r o t e s t e e r e n) eene tegenvoorstelling inbrengen , of tegen het protest van een ander
tegenverklaringen doen en ze voor krachteloos verklaren ; — reprotést of reprotestátie (spr. tie=tsie) f. de tegenvoorstelling, tegenverklaring (vgl. protest).
Repti11 Jn, n. pl. lat. (reptilia, van
repére, kruipen) kruipende dieren, wormen,
ook z. v. a. amphibiën, die klasse des dierenrijks, welke de dieren bevat, welke krui
hetzij dat zij geene pooten hebben, of-pen,
dat deze zoo kort zijn, dat zij schijnen op
den buik te kruipen ; reptilia Parnássi, het
gewormte van den Parnas, d. i. kreupele
dichters, geleerde brekebeenen.
repubesceeren, lat. (repubescére) weder jong worden, verjongen , zijne eerste
krachten weder krijgen.
republiceeren, nw.lat. (van p u b l ic e e r e n, z. ald.) bij herhaling of op nieuw
bekend maken ; -- republieátie (spr.
t=ts) f. de herhaalde bekendmaking, vernieuwde, opentlijke afkondiging.
Republiek, f. (fr. république, van 't
lat. res publica) eig. de openbare of alge
zaak, een gemeenebest, vrijstaat, eene-men
staatsinrichting, waarbij het hoogste gezach
en de heerschappij over eene burgerlijke
maatschappij, Of aan een bepaald ligchaam
van aanzienlijke lieden is toevertrouwd (ar i st o k r a t i e), Of door het volk-zelf en de uit
zijn midden verkozenen wordt uitgeoefend
(d e m o k r a t i e) ;— republiquette, f.
fr. (spr. —kéti') een klein gemeenebest,
vrijstaatje, gelijk b. v. St.-Marino; —republikein,m. (fr. republicain) eene burger van
Benen vrijstaat, een gemeenebestgezinde, een
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voorstander van den veelhoofdigen regeeringsvorm, vrijheidsvriend, vrijburger; —
republikeinsch , adj. wat tot eene republiek behoort, gemeenebestgezind, vrijburgerlijk, vrijheidlievend ; — republieanísmuS, n. barb.lat., de gehechtheid aan
den republikeinschee regeeringsvorm, het
vrijburgerschap ; — republieomanïe, f.
de overdrevene zucht voor de republikein
sche staatsinrichting ; — republicani zeeren, tot een gemeenebest of eenen
vrijstaat maken, daartoe genegen zijn; gemeenebestgezinde gevoelens bijbrengen.
repudiëeren, lat. (repudidre) verwerpen, versmaden, verstooten; van de hand
wijzen, b. v. eene erfenis; het huwelijk ontbinden, scheiden ; -- repudiátie (spr.
t ts) f. (lat. repudiatTo) of repudium,
n. de opheffing van eene wettige verbintenis, echtscheiding; — repudium necessariumm2, eene noodzakelijke, gebodene, op recht
gegronde echtscheiding; rep. voluntarium,
eene vrijwillige opheffing van het echtverbond ; — repudiëus, adj. verstootelijk,
verwerpelijk.
repugneeren, lat. (repugndre , van
pugndre, kampen , strijden) wederstreven ,
tegenstreven, zich verzetten ; tegenstaan,
afkeer of tegenzin gevoelen, teaen de borst
stuiten, walgen ; — repugnant (repUgnans), tegenstrijdend, wederstrevend, afkeerwekkend, stuitend, hinderlijk, walgelijk ; -repugnántie (lat, repugnantia), repugnptie (spr. t=ts) f. (later lat. repugnatio) de wederstrevigheid, tegenstreving, ver
verzet ; de tegenzin, afkeer,-zeting,b
walging, walg.
Repuls, m. lat. (repi lsus, in. en gew.
repulsa, f., van repelk' re, terug drijven, terug

verzoekschrift, smeek- of klaagschrift (s u pp 1 i e k) — requestmeester, of maitr e
des requêtes (spr. rnètr' dl re/sit'), de ver
berichtgever over de ingekomene-slagof
verzoekschriften bij den staatsraad in Frankrijk ; — requestreeren, bast.fr. een
verzoekschrift indienen, zich schriftelijk met
zijne bezwaren en bede ons herstel of ophelling tot het bevoegd gezach wenden.
Requet, m. fr. (spr. rekè) eene soort
van breed lijnwaad uit Bretagne.
Requiem, n. lat . (eig . accus. van requies, de rust) kath. zielmis ter eere van
eenen overledene en het daarbij behoorende muziekstuk (naar de aanvangswoorden : »requiem aeternam dona eis, Domfine
etc., geef hun de eeuwige rust, o Heer
enz." ) ; — requiesceeren (lat. requiesci re), rusten, zich gerust, tevreden stellen
— requiéscat in pace, afgek. R. 1. P., hij
(of zij) ruste in vrede! — requietorium, n. nw.lat., de rustplaats, het graf.
Requinterón, m. de zoon van een'
q u i n t e r o n (z. ald.) en eene europeesche
vrouw, of omgekeerd.
requireeren, lat. (requir)tre, van quaerére, zoeken) wederzoeken ; verlangen, vorderen, verzoeken, bidden, inz. eene vreemde
regeering of rechtbank om medehulp ver
opsporing van een' ont--zoekn,b.vt
vluchten misdadiger ; — terug vorderen ,
eischen in -rechten ; ook onderzoeken, navorschen, iets op bet spoor willen komen;
Mil. leverantiën vorderen of uitschrijven
— requirent, m. (requfrens) een onder
-- requisitus, a, uut,-zoekr,navsch;
adj. verzocht, gevorderd, besteld ; — requiziet, n. (lat. requisïtum), pl. requisïta of requizieten, het gevorderde,

stopten) de afwijzing, het \veigereiid antwoord, hoofdstooten, vgl. r e f u s;— re-

een vereiselite of Bene noodzakelijke eigen
voorwaarde ; — requisiteur, m.-schap,

pulsie, f. (later lat. rep ulsio) de terugstooting, de af- of terugstoot, terugdríjving,
afwijzing — repulsief, adj. nw.lat., terugstootend, terugdrijvend, afstootend ; —
repulsieve kracht, de terugstootingskracht ; — repulseeren, (lat. repulsdre),
terug stootes, afslaan, afwijzen, een wei
antwoord geven, een blaauwtje doen-gernd

fr. (spr. s z) de aanvoerder der gevorderde voorwerpen (voor schouwtooneelen) ;
— requizitie (spr. t _ ts) f. lat. (requisit2o) het aanhouden, aanzoeken, begeren;
inz. de opeisching der eene regeering aan
de andere om grondwettelijke hulpverleening;
de uitschrijving van leverantiën, het beslag
of de aanspraak op personen of goederen,
b. v. iets in requizitie nemen of
S t e 11 e n, ergens beslag op leggen , er aan spraak op naken ; onder de fr. republiek
de oproeping aan de jonge lieden tot de
krijgsdienst, van daar ook wel voor loting;
— requisitorium, n. of requizitoriãlen, pl. nw.lat. (requisitoridles, stil.
litterae), fr . requisitoire (spr. rekizitodr')
een schriftelijk aanzoek of verlangen van
de eene autoriteit aan de andere ; — re-

,

;

loopen.

repurgeeren, lat . (repuurgd re ; vgl.
p u r g e e r e n) weder reinigen, andermaal
afvoeren of purgeeren.
Reputatie (spr. tie=tsie) f. (van 't
fr. réputation, V. réputer, voor iets houden,
achten; het lat. reputatio beteekent overweging, berekening, overleg) de naam of
faam, tnz. goede naam, bet aanzien, de ach
eer ; — reputábel, adj. nw.lat.,-ting,de
eerbaar, eervol, in achting of aanzien staande,
een' goeden naam hebbende.
Request, n. (spr. rekést; van 't fr.
requête, oudfr. request'e, van 't mid.lat. requesta, voor requisita, van 't lat. requirére,
fr. requérir, aanzoeken , verzoeken ; vgl.
r e q u i re e r e n) de bede, tiet verzoek, het

;

,

—

quizitionair (spr. ti=ts-i) m. (fr. réquisitionnaire) die iets in aanspraak neemt,
ergens beslag op legt ; ook die tot de requizitie of de krijgsopschrijving behoort.
res, f. genit. en dat. rei, acc. rem, abl.
re ; pl. ook nes, genit. rerun, dat. en abl.
rebus) lat., de zaak, het ding ; vermogen,
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goed, enz.; rei vindicatio, de eigendomseisch,
waardoor men de aanspraak op het eigendom
eener zaak doet gelden ; --- re vera, inderdaad, in waarheid; — rem acu tetigisti,
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 re, ter zake passend, gepast,
behoorlijk, dienstig; — pro re nata, naar
den aard der zaak, naar bevind of gesteld
omstandigheden ; — re et corpore-heidvan
a r r e s t e e r e n, persoon en goederen in beslag nemen ; — rebus sic stantibus, de zaken
zoo staande, bij zoodanige omstandigheden,
of daar de zaken zoo gesteld zijn ; — rercin
divisio, f. zaakindeeling; -- rerum permutatio, f. zaakomzetting, zaakomruiling ; —
Jur. re et corpore, van have en lijf ; — res
accessoria, bijzaak, z. v. a. accessorium;
— r. alf na, vreemde zaak, vreemd goed;
— r. alienabilis, vervreemdbare zaken ; —
r. allodiiilis, een vrij erfgoed, vrije erfgrond;
-- r. altiPris indaginis, eene verder of dieper te onderzoeken zaak : — res communis,
een gemeen goed ; -- res controvérsa, eene
betwiste zaak; -- res decisa, eene besliste
zaak; -- res dubia, eene twijfelachtige zaak ;
— r ecclesiasticae, p1. geestelijke goederen,
kerkegoederen ; -- r. facti, feiten, gebeurde
zaken; -- res familiars, de huishouding,
huishoudelijke zaken ; — res /isci, goed of
eigendom van den Staat, schatkistgoed; -r. fungiblis, eeiie verbruikbare, verteerbare
zaak ; — r. immobilis, eene onbewegelíjke,
res indecrsa, eene ononroerende zaak
besliste zaak ; — r. indivisibilis, eerre ondeelbare zaak; --- r. integra, eene nog
onveranderde, in baar geheel gebleven, onaangetaste zaak; — r. judicáta, z. oud. ju d i
e e e re n ; -- r. litigiosa, eerre betwiste of
hangende zaak (die reeds werkelijk in proces is); -- r. inerae facultdtis, eerre geheel
onverschillige of willekeurig te behandelen
zaak ; — res mobilis, eene beweegbare, roerende zaak ; — r. naturáles, pl. natuurlijke
dingen ; — r. nullus, een goed zonder meester, dat alzoo door iedereen in bezit kan
genomen worden ; - — res nulbus cedit
[primo] occupánti, eene zaak zonder meester
behoort of vervalt aan den eersten inbezitnemer ; — r. praeternaturales, pl. boven- of
overnatuurlijke dingen ; — r. publica, het
openbare, gemeene welzijn ; — het gemeenebest, de Staat; z. ook republiek; -- r.
publicae, pl. staatsgoederen ; — r. religiásae,
en sacrae, pl. kerkezakeri, kerkegoederen ;
— r. spiritui les, geestelijke zaken en aan
-gelnhd.
resacreeren, nw.lat. (resacráre, fr.
resacrer; vgl. s a c r e e r e n) weder wijden
of zalven ; -- resaerd tie (spr. t= ts) f.
vernieuwde wijding.
Resalutátie (spr. tie tsie) f. lat.
(resalutatf o; vgl. sa lu ta t i e) de wederbegroeting, tegengroet.
resanesceeren, lat. (recanesc%re, van
; —
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sanescére, gezond worden) weder genezen of
herstellen, zijne gezondheid herkrijgen.
resarceeren, lat. (re-sarcire) eig. wewer opknappen, verbeteren ; vergoeden, scha
-delos
steller.
rescindeeren, lat. (re-scindére) eig.
vaneen rijten, aan stukken scheuren ; ver
opheffen, omstooten, voor ongeldig-nietg,
verklaren, b. v. een testament; -- rescissie, f. (lat. rescissio) de oplossing, ontbinding, opheffing, gerechtelijke • omstooting of
verwerping (casseering, cassatie) van
een testament.

rescontreeren , rescontro, z. s c o nt r o.

reseribeeren, lat. (lat. (re-scribere;
vgl. scriba) terug schrijven of antwoorden,
een besluit of bevel uitvaardigen, inz. van
besturen aan bijzondere personen ; — rescript, n. (lat. rescríptum, pl. rescripta)
het teruggeschrevene, het antwoord, bescheid, het schriftelijk goedvinden van eenen
vorst of een bestuur aan ondergeschikten.
als antwoord op aanvragen, verzoeken, enz.;
ook pauselijk bevel of verordening, als antwoord op deze of gene theologische vraag,
als bulle of monitorium geheeten; —
reseríptie (spr. t=ts) f. (later lat. rescriptio) bet terugschrijven, het goedvinden,
bevel ; Kmt. een schriftelijke last tot inning
of uitbetaling eener geldsom ; — reseriptiën, f. pl. (fr. rescriptions) fransche staatsschuldbriefjes, gegrond op de nationale domeinen, gedurende de omwenteling ingevoerd
tot uitdelging der assignaten.
reseceeren, lat. (re-secáre ; vgl. s e c e er e n) afsn ,;den ; --- resectie (spr. t=ts)
f. het afsnijden, inz. van het gewrichtseinde
eens Beens, zonder het gewricht daarbij weg
te nemen.
Resèda, f. lat. (resëda, v. reseddre, weder
stillen, doen bedaren, omdat dit kruid weleer
als pijnstillend middel werd gebruikt) een
bekend welriekend gewas, oorspronkelijk uit.
Egypte ; — resedacéën, pl. nw.lat. (resedacéae, reseda - gewassen, reseda - soorten.
resereeren, lat,. (reserdre, van sera,
de grendel) ontgrendelen, ontsluiten, openen;
mededeelen, openbaren, ontdekken ; -- reseraat, n. het ontsluiten ; het medegedeelde ; -- reserantia, n. p1. Med. openende, ontsluitende geneesmiddelen.
reserveeren, lat. (reserváre, v. ser
waarnemen, houden, behouden) bewa--váre,
ren, besparen, terug houden, wegleggen, tot
op eenen anderen tijd behouden ; voorbehouden , bedingen, vast stellen, beveiligen, b. v.
zijne rechten; gereserveerde maanden (menses papiiles), 6 maanden des jaars,
daarom zoo geheeten, omdat de paus zich
voorbehouden (gereserveerd) heeft, de
daarin openvallende lagere geestelijke prebenden of proven zelf te vergeven : -- reservándo, voorbehoudend, met voorbehoud
-- reservátis reservandis, afgek. r. v., met
voorbehoud van dat gene, wat voorbehouden
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moet worden, of niet het noodige voorbehoud;
--- reservaat, n. (lat. resery itum) het
voorbehoudene, bedongene, ook z. v. a. reservtie (spr. i=ts) f. nw.lat , en reserve (spr. s z) f. fr. ook bedachtzaam
behoedzaamheid, omzichtigheid, inge--heid,
togenheid, terughouding, achterhouding, gebeimhouding; ondersteuning, noodhulp, aan
wat daartoe dient; -- en réserve,-vulinge
fr. (spr an rezèrv') in voorraad, tot nood
aanvulling, tot ondersteuning, uit-hulp,to
voorzorg. in geval van nood ; --- sans réserve (spr. —san—),. zonder voorbehoud,
zonder uitzondering, onvoorwaardelijk ; —
reserve—corps, z. corps ; -- cum reservatiöne, lat. met voorbehoud ; -- reservatio rynentális, f. een gedachten -voorbehoud,
een bedriegelijk, arglistig voorbehoud in gedachten, b. V. bij het eedzweren, wanneer
iemand aan zijne woorden in de gedachte
eene andere dan hare natuurlijke uitlegging
geeft; — r. hondris, eerevoorbehoud, eer
waardoor de iemand door een-behoding,
vonnis toegekende straf Beene schade mag
toebrengen aan zijne eer — reservatie clausule, z. v. a. clausula salvatoria; --r. reservative, adv. nw.lat. voorbehoudeud ;
reservoir, m. fr. (spr. rezerwoár) een bak,
waterbak, eens waterkom, vischkom, vischbeun of vischkaar, in 't algemeen eene bewaarplaal s.
resideeren (spr. s = z) , lat. (residê re,
van sedëre, zitten ; fr. resider) wonen, zich
ophouden, zijnen zetel hebben, inz. van vorsten, ook van notarissen, enz. — resi-dént, m. een afgevaardigde, gevoirnachtigde van eene regeering, een zaakvoerder,
zaakvertrouwde van eene regeering aan eene
buitenlandsche plaats, van minderen rang
dan een gezant; — residentie (spr. t
ts), f. nw.lat. (fr. résidence) de woonplaats,
woonstad, zetel, hofstad, de gewone verblijf
vorst, enz.;— residuum,-platsvne
n. lat. (resid cus, a, urn, terugblijvend) de
rest of het overschot; -- residentia (spr.
t ts), n. pl. nw.lat het overblijfsel, het bezinksel in een destilleervat; — in residuo,
nog overig, als overschot of rest.
resigneeren, lat. (resigndre, van si gni re, teekenen, bezegelen ; vgl. s i g n e e r e n)
eig. ontzegelen, openen (een testament); ongeldig maken, breken, afstand doen, afstaan,
nederleggen (een ambt); zich onderwerpen,
met gelatenheid zich schikken in zijn lot.,
enz.; -- resignant of resignatarius,
m. nw.lat. een afstanddoener, inz. `an prebenden ; — resignatair, m. fr. (ri-si,gnataire) de gene, aan wien een ambt, eene
prebende, enz. wordt afgestaan ; --- resignátie (spr. t= ts), f. fr. (résignation, eig.
de ontzegeling, opening; de afstand, afstand doening, nederlegging van een ambt of eenen
post; onderwerping, overgeving aan den goddelijken wil; zelfverloochening, opoffering;
— resignatio feudi, Jur. de afstand van
een leen.
;

;

—
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resiliëeren, lat. (restlire, van salire,
springen, fr. rés ilier•, oudfr. résilir) terug
springen, afspringen, Jur. terug treden, iets
opheffen, weder afgaan van een contract of
verdrag, enz.; -- - resiliatie (spr. t=ts),
f. nw.lat. de terugtreding, opheffing of ver
een verdrag.
-nietgva
Resilla, f. sp. (spr. ---zielja) en resille, f. fr. (spr. rezielf ; van 't sp. rede cilia, z. aid.) een net van zijde, lint, enz.,
als hoofdtooi der dames, inz. in Audaluzië.
Resina (spr. s= z), f. lat. het bars; —
resina alba, wit bars, gedroogde terpentijn;
--- r. balsami copaïvae, copai:vabalsemhars;
-- resina cupri, koperhars ; -- resina cautsjuk elastica, veerkrachtig hars, z. gumnni
elasticum; — r. guajáci, guajakhars ; —
resina pini of cnmmu,nis, pijnboomhars ; —
resineeren, nw.lat. harsen, met hars
overtrekken ; een stuk hars in den wijn
hangen, om hem een' piquanter' smaak te
geven — resiniet, m., z. v. a. r e t in i e t; -- resinous, lat. (resinnsu.s, a, uni)
harsig.
Resipiscéntie (spr. f ts), f. later
lat. (v. 't lat. resipiscëre, zich weder bezin
weder tot zich komen, bijkomen) het-ne,
bekomen, bijkomen (uit Bene flaauwte, onmacht, hartvang, enz.); de gemoedsverandering, bekering, inzicht, berouw en betering
van zijne verkeerdheden.
resisteeren, lat. (resisté're; vgl. s i s t e e r e n) wederstaar, tegenstaan, zich ver
tegenstand bieden, zich tegenaan kan -zetn,
verdragen, uithouden, verduren ; ----ten;
resisténtie (spr. tie—tsie), f. nw.lat., of
resistance, f. fr. (spr. rez'istd ls') de tegenstand, wederstand, het verzet, de tegenweer; de duurzaamheid, sterkte.
R:esoel—Allah, m. arab. (van resoel,
gezonden, van rasala, zenden ; vgl. Allah)
de gezant Gods, een .lijnaam van Muhamed.
resolveeren, lat. (resolvére; vgl. 501V e e r e n) oplossen , verdeelen , ontbinden,
scheiden ; besluiten, voornemen, vaststellen,
bepalen; ---- geresolveerd, adj. opgelost;
besloten; dapper, koen, moedig, onvervaard,van
kort beraad ; — resolveer — tabellen,
vergelijkingstafels van verscheidene munten,
gewichten en maten met betrekking tot
hunne waarde en bedrag ; — resolventia
(spr. t=ts), pl. Med. oplossingsmiddelen, oplossende, ontbindende of verdeelende middelen ; — resoluut, adj. beraden, vastberaden,
kloekmoedig, standvastig, onbeschroomd, onverschrokken ; ronduit, vrij uit de borst; -resolutie (spr. t ts), f. lat. (resolutio)
de ontbinding, oplossing, verdeeling, schei
(fr. résolution) het besluit, de-ding;w.lat
beslissing, liet bescheid, antwoord, de mede
deeling; vastberadenheid ; standvastigheid,
onverschrokkenheid ; --- resolutto dominil,
Jur. opheffing van het eigendomsrecht; ---resoluuttio nervfirum, Med. verlamming der zenewen ; — resolutio pignlris, Jur. opheffing
van het pandrecht.
,

;

-
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resoneeren, lat. (rresoniire, v. son? re,
klinken) terug klinken, weergalmen, weêrklinken, terug kaatsen ; ook medeklinken ; --resonánt, adj. (resónans) weerklinkend,
klinkend, weêrgalmend, naklinkend; — resonántie (spr. t=ts), f. (lat. resonatia)
de weerklank, weergalm, naklank ; de geluidversterking door de weêrklinking van een
ligchaam ; — resonáns-bodem, weerklankbodem, klankbodem, zangbodem van een
klavier, eene fortepiano, enz.
resorbeeren, lat. (resorb^re, van sorb^re, slurpen) weder opslurpen, inzuigen of
intrekken ; in het ligehaam uitgestorte vochten weder opzuigen ; — resorbentia
(spr. t—ts), pi. opzuigende, inzuigende geneesmiddelen ; — resórptie (spr. t=ts) f.
nw.lat: het wederopslurpen, intrekken of inzuigen, b. v. van eene vloeistof door het krijt,
enz.; bet opzuigen van eenig vocht in het
ligcbaam.
respiciëeren, lat. • (respicére) terug
zien ; in aanmerking nemen, acht op iets
geven, op iets letten ; — respiciëntie
(spr. t=ts), f. nw.lat. het in aanmerking
nemen, de zorg, bet opzicht; — respeet,
n. (lat. respéctus, eig. het terug zien, omzien) het in- acht-nemen onder-'t-oog-houden ; de betrekking, het opzicht, oogpunt:
de achting, hoogachting, eerbied, vereering;
de rand aan kopergravuren, enz.; met res p e c t, met verlof, met eerbied (te zeggen);
-- respéctu, niet betrekking, ten opzichte,
ten aanzien van eene zaak; haar betreffende ; — respect- dagen, ook respij tdagen (vgl. repit), respiro (it.), honneur-, faveur- (fr) of discretie-dagen,
Kmt. toegiftdagen, nadagen, eeredagen, uit
wisseluitstel, dat na den verval -steldagn,
een' wissel nog wordt toegestaan;-dagvn
-- respectief, adj ., en als adv. respective,
nw.lat., of afgek. resp., betrekkelijk, in verschillend opzicht of naar verhouding of gesteldheid der omstandigheden ; wederkerig,
onderling, wederzijdsch ; — respectueus,
adj. (fr. respectueux) eerbiedig, vol eerbied ;
— respecteeren, lat. (respectáre, eig.
terug zien ; fr. respecter) iemand in aanmerking nemen, hem achten, eeren, in eere
houden, vereeren, eerbiedigen, ontzien : ver
ongemoeid laten; Kmt. eenen wis -schone,
aannemen en betalen ; — respeetá--sel
bel, adj. nw.lat. (fr. respectable) aanzien-

;

lijk, eerwaardig, achtbaar, achtenswaardig,

vereerend ;

—

respectabiliteit, f. de

achtbaarheid, achtenswaardigheid, bet aanz i en .

RESSENTEEREN.
ademhalingswerktuig, een werktuig, geschikt
om de ademhaling te bevorderen; Phys. een
werktuig om zonder gevaar proeven omtrent
de mephitische lucht te nemen ; — respíro, m. it., eig. de adem ; Kmt. de verlengde betalingstijd, het uitstel, van daar r espiro- dagen, z. v. a. respect- of respijt-dagen, z. and. respicieeren.
respondeeren, lat . (respondére, eig.
daartegen beloven, van spond^re, vgl. spon
d e e r e n) antwoorden, beantwoorden, hernemen , hervatten , wederleggen : overeen
komen; borg blijven, z. r e p o n d e e r e n;
— respondeátur, er worde geantwoord - of
men autwoorde; — respondent, m.
(lat. respondens) de antwoorder, verdediger van een geleerd twistschrift op hoogescholen ; — respondentia, n. p1. uw.
lat. de zekerheid voor goederen, die ter
zee uitgevoerd worden; — responsáles,
m. p1. geestelijke zaakvoerders of gezanten,
inz. in de 4de eeuw; — resp.ónsum, n.
pl . respónsa, het antwoord, bescheid,
goedvinden, ieder schriftelijk antwoord aan
een bestuur of eene overheid op aanvrage
van bijzondere personen ; inz. z. v. a. respónsum juris, het gerechtelijk antwoordschrijven, de rechtsuitspraak, het goedvinden
of de meening van eene rechtsgeleerde f ac u 1 t e i t op hoogescholen ;--.respons–
bel, adj. nw.lat. en mid.lat. (responsabilis,
V. 't lat. responsbre; fr. responsable) verantwoordelijk, aansprakelijk voor iets; — responsabiliteit, f . (fr. responsabilité) de
verantwoordelijkheid — responsief, adj.
antwoordend, antwoord gevend of bevattend;
— responsorium, n . een kerkelijke beurt
antwoordend kerkgezang tusschen den-zang,
geestelijke en het koor of de gemeente.
res publica, f, lat., z. r e p u b 1 i e k.
respueeren, lat. (eig. terug spuwen,
van spuere, spuwen, vgl. sputum) van zich
stooten, verwerpen.
Ressaut, in. fr. (spr. resó; van sauter,
springen) Arch. het vooruitspringen, uit
uit- of overstek aan eenen muur-stekn,b
of een gebouw; vgl. risaliet.
Ressemblance, f. fr. (spr. ressanbláns'; v, ressembler, gel (jken, "overeenkomst
hebben, v. sembler,. schijnen, v. 't lat. simuli re, gelijk aan iets maken, V. simzlis, gelijkende) de gelijkenis, overeenkomst; — ressemblant , adj. gelijkend, overeenkomend;
ce qui se ressemble s'assemble (spr. ski se
ressánbl' sassánbl), wat op elkaar gelijkt
-

;

vergadert zich, soort zoekt soort.
ressenteeren, fr. (ressentir,

-

spr. re

respireeren, lat. respiráre, van spi-

sant —; van sentir, voelen) nagevoelen, le-

ráre, ademen) ademen, adem halen, weder

vendig en onaangenaam gevoelen of gewaarworden, kwalijk nemen; gevoelig, geraakt over
iets zijn ; — ressenti, adj. (spr. resánti)
Piet. en Arch. scherp uitgedrukt, sterk aan
duidelijk in 't oog vallend; —res--gedui,
sentiment, n. (spr. resahitimrtán) het nagevoel van iets onaangenaams, smartelijke
herinnering, bet nawee ; de gevoeligheid, het

tot adem komen, lucht scheppen, zich herstellen, uitrusten ; — respirábel, adj.
nw.lat. inadembaar, ter inademing dienstig
of geschikt ; -- respiratie (spr. t=ts), f.
tat. (respiratie) het ademhalen, ademen, lucht
scheppen ; de verademing, herstelling, het
uitrusten ; — respirator, m. nw.lat. een

RESSERREEIIEN
misnoegen. de wrok, wraakzucht; de wraak,
het betaaldzetten.
resserreeren, fr. resserrer, van ser
snoeren, drukken) samentrekken, toe--re,
trekken, toesnoeren, verstoppen ; --- resserrement, nl. (spr. --mán) de samentrekking, samendrukking, beklemming, toesluiting, verstopping.
Ressort, m. fr. (spr. resór; van ressortir,wederuitgaan, van sortir, uitgaan, enz.)
de veder, veer, drijfveer, springveèr ; de
spankracht, veerkracht; bet drijfwerk, het
in beweging brengende of houdende deel;
het gebied, rechtsgebied, grondgebied of district van eene rechtbank ; het vak, het gebied b. v. eener wetenschap ; dat is n i e t
van mijn ressort, dat behoort bij mij niet
te huis, is niet van mijn vak, ook : dat valt
niet onder mijn begrip ; -- ressorteeren
(fr. ressortir), onder een rechtsgebied, tot
Bene rechtbank, tot een' bepaalden werk
een bestuur, gerecht,-kringbeho,va
enz. afhangen, onderhoorig zijn, behooren.
Ressource, f. fr. (spr. re-sóérs'; van
source, bron) be hulpbron, het hulp- of redmiddel, de hulp, toevlucht; het bestaanmiddel; een middel ter ontspanning, verpozing;
ook eene plaats van ontspanning; een besloten gezelschap, gezelschapshuis ; v e e I
ressources hebben, veel middelen van
bestaan hebben, ook veel redmiddelen, uit
weten , voor vele dingen raad-vluchten
weten.
Rest, f. (it. resto, fr. reste m., v. 't lat.
restáre, terug blijven) het overige, overschot,
overblijfsel; de achterstand, achterstallige
schuld ; Arith. het getal, door de aftrekking
(s u b s t r a c t i e) verkregen ; -- au reste (spr.
o rést') en du reste, fr. overigens, voor het

overige, daarenboven, daarbij, bovendien ; —
resteeren (fr. rester), over zijn, overblijven, nog achterstallig of schuldig zijn; —
restant, n. het overschot, enz., z. v. a.
r e s t ; ook m. de achterstallige schuldenaar ;
— pl. restanten, uitstaande schulden,
ten achteren geblevene betalingen ; Kmt.
ook de niet verkochte waren, de voorraad,
die is blijven liggen ; de obligatiën der uit
-gestldnr.
staatsschuld.
restaureeren, lat. (restaurdre) weder
herstellen, verbeteren, weder oprichten of
opbouwen ; verfrisschen, verkwikken, ver
; — restaurantla (spr. ti = tsi),-sterkn
p1. Med. herstellende, versterkende middelen ; -- restauratie (tie=tsie), f. (later
lat. restauratie) de herstelling, verbetering
van kunstwerken, enz.; de hersteliing eener
oude d y n a s t i e op den troon, inz. van de
Stuarts in de 17de en van de Bourbons
in de 19de eeuw; verfrissching, verkwikking, versterking; ook een spijshuis, een huis,
waar men op elk uur van den dag en bij
portien kan eten ; — restaurator, lat.,
of restaurateur, fr. (spr. resto—), ook
restaurant (spr. restorán), m. een hersteller, wederoprichter, wederopbouwer, ver-

--
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beteraar ; inz. wie beschadigde kunsty oorwerpen, schilderijen, enz. verbetert en herstelt; een gaarkok, de bestuurder, het hoofd
eener restauratie.
resteeren, z. ond. rest.
Restiére, ni. it. eene graanmaat in
Cagliari.
restipuleeren, lat. (restipuli ri, vgl.
s t i p u I e e r e n) daartegen beloven of bedingen ; — restipulátie (spr. tie=tsie), f.
de tegenbelofte ; het tegenbeding ; de vordering eener tegenbelofte.
restitueeren, lat. (restituére, v. stat u sre , vgl. s t a t u s e r e n) weder herstellen
of in zijnen stand of staat zetten; vergoeden, terug geven, wedergeven ; — ad restituendum, ter teruggave, vergelding, vergoeding; — restitutie (spr. tie=tsie), f.
(lat. restitutio) de herstelling ; teruggave,
vergoeding, vergelding; restitutie expensdrum, de teruggave, vergoeding der kosten;
restitutio in intégrurn, de herstelling in den
vorigen stand, staat, bezit, enz.; r. natura
de vereerljking van onechte kinderen;-louin,
— restitutie -edict, n. een gebod van
keizer Ferdinand II. van het jaar 1629,
volgens het welk de Protestanten al de
sedert het verdrag van Passau (1552) ingetrokken stiften en kerkgoederen aan de
Katholieken moesten teruggeven.
resto, m. it., z. v. a. rest.
restringeeren, lat. (restringére, van
stringére, vgl. s t r i n g e e r e n) eig. terug
trekken of binden ; beperken, bepalen, begrenzen , verkorten ; r e s t r i n g e e rend e
middelen, Med. samentrekkende of stoppende middelen ; — restrictie (spr. tie
=tsie), f. de beperking, bepaling, inbinding,
verkorting ; het voorbehoud ; — restrictief, adj. nw.lat. beperkend, bepalend, voor
-behoudn.
resulteeren (van 't lat. resultáre, d. i.
eig. terug springen, van saltiire, springen;
fr. résulter) uit eene zaak ' ontspringen, vol
ontstaan, voortvloeijen ; — resultaat,-gen,
n. nw.lat. de uitslag, het gevolg, de uitkomst,
einduitkomst; de vrucht, opbrengst; het
einde, besluit, de hoofdinhoud, het eindgevolg van een onderzoek.
resumeeren, lat. (resumére, eig. weder
nemen, van suinere, nemen ; fr. résumer)
kort herhalen, samenvatten, in een klein bestek brengen, nalezen en goedkeuren ; —
resumé, n. fr. (spr. rez—) ook resí m–
tie (spr. lts), f. nw.lat. de samenvatting,
ineengedrongen of korte herhaling van de
hoofdpunten, een beknopt overzicht, korte
inhoud; — resumíst, m. (fr. résumiste)
maker van korte overzichten ; — resumtief, adj. (later lat. resumptivus, a, um, v.
recumere, voor : verkwikken, herstellen) Med.
tot verkwikking, versterking dienstig; ver
; — resumtief, n. een verster--sterknd
kingsmiddel, pl. resumtiva.
Resupinátie (spr. t=ts), f. nw.lat.
(van 't lat. reswpindre, terug buigen, vgl.

934

RESURGEEREN
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S u p in a t i e) de terugbuiging, achterwaartsche kromming.
resurgeeren, lat. (resurgére, van sur
zich oprichten) weder opstaan, verrij--gére,
zen ; weder bovenop komen ; — resurréctie (spr. t=ts), f. de opstanding der dooden ; ook eene schilderij, die deze opstanding
voorstelt ; — resurrectionisten, m.
pi of resurrectiemannen , opstandingsmannen, lijkdieven in Engeland, die
lijken opgraven, om ze aan de ontieedkun.

digen te verkoopen.
resusciteeren, lat. (re-s'uscitdre, vgl.
s u s c i t e e r e n) weder opwekken, weder
gaande of wakker maken ; -- resuseitã–
tie (spr. tie =tsie), f. dc wederopwekking
van den dood, de opstanding; de vernieuwing, het wederophalen, b. v. van een
rechtsgeding.
Retáble, m. fr. het altaarblad, een sieraad, waartegen in eene kerk of kapel het
altaar steunt, en dat doorgaans eene schilderij bevat.

retableeren of retablisseeren,

fr.

(rétablir, van 't mid.lat. re-stabilire; vgl. stab i e 1, enz.) herstellen. weder oprichten, weder instellen; — gere tablisseerd, adj.
(fr. rétabli) hersteld, genezen ; — retablissement, n. (spr. —bli,-s'mán) de herstelling, genezing.
retaliëeren, lat . (retalil re; vgl. talio)
weder vergelden, gelijk niet gelijk vergelden
of beantwoorden ; — retaliátie (spr. tie=
tsie) f. nw.lat., de wedervergelding.
retapeeren, fr. (retailer, van taper;
vgl. t a p e e r e n) weder opstijven, omstul
pen, opzetten, b v. de randen van eenen
hoed ; omkrullen; doorhalen, hekelen, duchtig beet hebben.
retardeeren, lat . (retardi re, vgl. t a
-

deeren) de snelheid verminderenr
of weêr
houden, ophouden, vertragen ; talmen, dra
len, achterblijven, te laat of te langzaam
gaan, naloopen (van uurwerken) ; — retardaat, n . (retardi tum) achterstand, nog
te betalen belasting of opbrengst, interest;
— retardatie (spr. tie ts'i.e) f. (lat. retardatio) de vertraging, vermindering der
beweging, uitstel, verbindering, belemmering;
-- retardement, n. fr. (spr. r'tard'mán)
de vertraging, het vertoef, uitstel, verzuim,
oponthoud.
-

retaxeeren, nw.lat. (vgl. t a x e e r e n)
op nieuw of nog eenmaal schatten.
reteneeren, retentie, retentief,
retenuto, z. ond. retineeren.

Reteporen, pl . lat.-gr. (v. 't lat. rete,
het net, en 't gr. póros, vgl. p o r i ë n) eene
soort van netkoralen ; — reteporieten,
m. pl., z. v. a. escharieten.
Retiariërs, m. pl. lat. (retiarius, pl.
retiarzi , van rete , net) netvechters, eene
soort van vechters bij de oude Romeinen,
die zich van een net bedienden om hunne
tegenpartij daarmede te vangen.
reticeeren, lat. (retici re, van tac^re,

zwijgen) verzwijgen, met stilzwijgen voor
tie=tsie) f.-bijgan;ret (sp.

(lat. reticentia) de verzwijging; Log. z. v. a.

aposiopesis.

Reticulum, n . lat. (verklw. van rete,
net) Med. een netje ; — reticulair of
gereticuleerd, adj. nw.lat. (lat. reticuldtus, a, um) netvormig; — reticUule, f.
fr., een kleine zak der vrouwen, eerst uit
scherts en later bij verbastering en uit onkunde ridicule (z. aid.) geheeten ; -retina, f. het netvlies in 't oog ; — retinitis, f. nw.lat. -gr. Med. netvlies-ontsteking — retipéden, pi . nw.lat. net;

voeters, vogels niet een netvormig vlies aan
de voeten.
retineeren, lat. (retinére, van tenVre,
houden) of reteneeren, fr. (retenir) terug houden, wederhouden, onthouden; behouden , bewaren ; voorbehouden ; bespreken,
huren, b. v. eenen wagen, eene plaats; —
reténtie (spr. tie tsie) f. lat. (retentio)
de terughouding, voorbehouding, het voorbehoud ; het ophouden, opstoppen, b. v. van
het water ; — recent) o alvi, buikverstopping,
belemmerde stoelgang ; r. urinae, pisverstopping ; — reten t;ie–recht, z. v_ a.
jus retentiónis, z. afd . ; — retentief,
adj. nw.lat., terughoudend, samentrekkend;
— reténtum, n. lat. Jur. een voorbehoud, geheim bijvoegsel, een niet uitgedrukt
artikel in een vonnis, maar dat er niettemin een gedeelte van uitmaakt en van
kracht is; eene bedriegelijke voorwaarde
bij het sluiten van een contract ; eene uitvlucht, een voorbehoud, een slinger om den

arm ; -- retenu, m. of retenue, f.
Jur. de eerste post op de rekening van
een' advokaat, ten blijke, dat hij het hem
opgedragen geding heeft aangenomen ; --retenüto, it. (spr. —noeto) Muz vastgehouden, terug gehouden.
Retiniet, m. gr. (van rhetiné
lat.
resina, hars) of retien – asphalt, n. een
uit plantenhars en aardhars bestaand lig
ook : r e s i n i e t;-cbaminrukolget,
— retinoide, n. eene artsenij met sa gestelde harsige bazis ; — retinol, n.
artsenij met enkelvoudige harsige bazis.

=

Retinitis, retipeden, z. ond. r eticulum.
retireeren of zich retireeren, fr.
(se retirer, van tirer, trekken) zich terug
trekken, wijken, afdeinzen, aftrekken, terug
treden, heengaan ; zich tot rust begeven, van
de wereld, de bezigheden afzien ; — geretireerd, fr retiré, terug getrokken,
afgezonderd, ingetogen, eenzaam, op zich
zelven levende; --- retirade, I. (in bet
fr. eig. een toevluchtsoord, eene wijkplaats
in bolwerken) de terugtocht, aftocht, vlucht;
toevlucht, toevluchtsoord, rustplaats ( fr.
retraite, z aid.), inz. het geheim gemak,
de bestekamer, het sekreet; Fort. eene ver
een bastion, enz., om den grond-schanigop
voet voor voet te betwisten, als de vijand
.
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RETOER —
liet werk heeft beklommen ; — reterátie (spr. tie tsie) f. nw.lat. en fr., bij
boekdrukkers : weêrdruk, de bedrukking van
de tweede of keerzijde eens blads.
Retoer, enz., z. retour.
retorqueeren, lat. (retorquêre, vgl.
t o r q u e e r e n) terug draaijen; iemands redenen tegen hem zelven keren, hem met
zijne eigene gronden wederleggen, met zijne
eigene wapens bestrijden of slaan ; ontvangene beleedigingen, enz. terug geven ; —
retorquéndo, bij wijze van wedervergelding;
— retorsie, f. nw.lat., de terugschuiving,
terugstooting; teruggave , beantwoording
vergelding van ontvangene beleedigingen ;
—

— jus retorsiónis, z. jus ; — retorsiónis
jure, naar het recht der wedervergelding.
Retort, f. fr. (retorte, van 't lat. retortus, a, um, teruggedraaid, bij herhaling
gedraaid, partic. V. retorquére, fr. retordre)
Chem. een kromhalzig vat, de kolf, kolfesch,
het kolfglas, de helm, kromhals.
retoueheeren, fr. ( retoucher , spr.
r'toesj--; van toucher, aanraken of aangrijpen) een of ander werk weder doorloopen, doorzien , overwerken, verbeteren,
de laatste hand, de beschavende hand of
de vijl aan iets leggen ; eene schilderij weder
opwerken, opfrisscben ; eene afgebruikte koperen plaat weder opwerken ; — retouche,
f. de overwerking, verbetering, naziening;
ook eene overgewerkte, verbeterde plaats
van eene schilderij, enz. ; -- retoucheer–
penseel, het penseel, waarmede de schilde laatste hand aan zijn werkt legt.
Retour, n. fr. (le retour, spr. r'toer,
vgl. tour) de terugkeer, omkeer, wederkering, terugkomst, terugreis, terugvaart,t'huisvaart; pl. retouren, Kmt. terugvoer van
goederenladingen ; ook geld- of wissel- terugzendingen (tegen -rimessen); — retour–brief, fr. -nederl. een met de posi
aan den afzender terugkerende brief; —
retour-vracht, de teruglading, de goederen, die een schip voor zijne terugreis
inlaadt en ruilt tegen die, welke het heeft
aangebracht ; — retour–rekening, de
terugrekening — retour–schepen, retour–wagens, enz., terugkerende schepen, wagens, enz. ; — retour–vloot,
naam, die men vroeger gaf aan de vloot
der Compagnie, die uit de Koloniën naar
't moederland terugkeerde; — retour
-wisel,
z. v. a. ricambio; —de retour,
terug, naar buis, te huis gekeerd ; -- retourneeren (fr. retourner, vgl. to u rn e e r e n) terug keren, omkeren, terug of
wederkomen , weder terug reizen ; terug
zenden.
retraceeren, fr. (retracer, van tracer,
teekenen, ontwerpen) weder of op nieuw
teekenen, weder in aandenken of in herinnering brengen.
;

Retract, retractie, retracteeren, enz., z. ond. retraheeren.
retradeeren, lat. (retradére, vgl. t r a-

d e e r e n) terug geven, weder overleveren;
-- retradítie (spr. tie=tsie) f. nw.lat.,
de teruggave, de wederoverhandiging.
retraheeren of retracteeren, lat.
(retrahére, retractf re, van trahére, trekken)
terug trekken ; zijn woord, enz. terug nemen , herroepen, terug of intrekken ; ook
eenen herwissel trekken ; — retract, n.
(later lat. retráctus) het terugtrekken, aan
zich trekken ; Jur. het intreden in de rechten eens voorkoopers; naderkoop, voorkoop;
— jus retráctus of retractie–recht, het
nader– of voorkoopsrecht ; -- retractie
(spr. tie=tsie) f. (lat. retractie) de terugtrekking; Med. de samentrekking, optrekking,
verkorting van spieren en zenuwen ; —
retraetátie (spr. tie=tsie) f. (lat. retractatio) de terugneming van zijn woord, enz.,
de herroeping ; retractatio juraménte, de
bestrijding van eenen eed, omdat hij valsch
was; — retraite, f. fr. (spr. r'trèt') de
terugtocht, aftocht (retirade); bet vaarwel zeggen des bedrijvigen levens, verlaten
der beroepsbezigheden, de afzondering van
de wereld, afgescheidenheid, eenzaamheid,
rust, het stille leven ; de eenzame wijk of
rustplaats, het toevluchtsoord, eene toevlucht: de retraite blazen of slaan,
het sein tot den terugtocht, aftocht blazen
of trommelen, den taptoe slaan ; — en retraite (spr. an retrét'), afgezonderd, eenzaam,
van het gewoel verwijderd; -- retraite–
pensioen, n. eene jaarwedde voor oude, tot
de dienst onbekwaam geworden krijgslieden.
retrancheeren, fr. (retrancher, spr.
r'transj—; vgl. t r a n c h e e r e n) afsnijden,
afzonderen ; besnoeijen, verminderen, beperken ; verschansen ; — retranchement,
n. (spr. retransj'mán) de verschansing, leger -

of veldschans.

Retratta, liever r i t r a t t a, z. aid.
retribueeren, lat. (re-tribuére; vgl.
t r i b u e e r e n) wedergeven, vergoeden, vergelden ; — retributie (spr. tie_= tsie) f.
(later lat. retributie) de teruggave, vergelding, wedervergoeding.
Retriment, n. lat. (retriméntum, van
re- en terére, wrijven) afval, verlies op
brosse, wrijfbare dingen.
retro, lat., terug, rugwaarts ; — ut retro,
eig. als rugwaarts, U. i. als ommestaand of
als op de vorige bladzijde ; — retroageeren (lat. retro-agére, van agére, handelen,
voeren, werken, enz.), terug drijven, terug
werken, achterwaarts doen gaan ; — retroáetie, f. nw.lat., de terugwerking;
retroactief, terugwerkend — retroactiviteit, f. de terugwerkende kracht, bet
terugwerkend vermogen ; — retroeedeeren, lat. (retro- eedere, vgl. cedeeren)
terug wijken ; iets weder afstaan ; — retrocessie, f. nw.lat., de wederafstand ; —
retrodateeren, nw.lat. (vgl. d a t e e r e n.
ond. datum) terug dagteekenen, de dagteekening terug zetten, eene vroegere dagteekening schrijven ; — retrodateering,
;
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f. de terugdagteekening, vervroeging van de
dagteekening ; — retrofeudum, n. mid.lat. (vgl. fe u d u m) bet achterleen ; -- retro$éxie, f. nw.lat., de terugbuiging; —
retrográdus of retrogradief, adj. nw.lat.,
rugwaartsgaand, achterwaartsbewegend, terugloopend ; — retrogradeeren , lat.
(retrogrddi) rugwaarts, achterwaarts of terug gaan, den kreeftengang gaan ; — retrogradátie (spr. tie tsie) f. (later lat.
retrogradatio) de teruggang, terugloop , de
schijnbaar achterwaartsche beweging eener
planeet ; — retrográdo, it. Muz. rugwaarts
gaande, allengs langzamer ; — retrospectie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. (van retrospicére, terug zien) het terugzien, de terug
herinnering — retrovendeeren,-blik,
nw.lat. (van vendére, verkoopen) weder ver
terug verkoopen ; — retroven--kopen,
dítie (spr. tie=tsie) f. de wederverkoop;
— retroverteeren, lat. (retrovertére)
terug wenden, terug buigen; weder overzetten ; — retrovérsie , f. lat. Med.
de terugbuiging, rugwaartswending; retroversi-utéri, de ombuiging der baarmoeder
naar achteren.
retundeeren, lat. (retund?re; v. tundire, stooten) terug stooten, terug drijven.
rei nieeren, rei nisseeren, nw.lat.
(van unire, vereenigen ; fr. réunir) weder
vereenigen, verzoenen ; — zich rei n—,
zich verzamelen, vergaderen, bijeen komen ;
— reunie, f. de wedervereeniging, hereeniging; de verzoening; ook de vereeniging,
als naam van gezellige bijeenkomsten; Med.
de zamenhechting eener wonde ; — reu.niekamers, f. pl. door Lodewijk XIV. ingestelde collegiën van rechtsgeleerden, om
te onderzoeken, welke stukken grondgebied
eenmaal tot Frankrijk behoord hadden, door
welke hij onder anderen van Duitscbland op
Straatsburg en den Elzas aanspraak maakte
en door verraad ook werkelijk verkreeg.
reis, m. lat. Jur. de beklaagde, voor het
gerecht gedaagde , verweerder , schuldige ;

=

;

reis est absolvéndus, actóre non probdnte,
wanneer de aanklager niets bewijst, behoeft
de gedaagde geen tegenbewijs te leveren ;
reo negánte actóri incümbit probatió, wat
de beklaagde loochent, moet de aanklager
bewijzen.
rei sseeren, fr. (spr. reu-séren; r é u ss i r, van 't oudfr. ussir, cissir, it. uscire,
escire, uitgaan, uit-, voorkomen, van 't lat.
exire) goed uitvallen, goed van de hand
gaan, gelukken, slagen, een' goeden of gelukkigen voortgang hebben, wel groeijen,
tieren, bloeijen, voortkomen; ergens geluk
zijn; zijn doel bereiken, eene zaak-kign
tot stand brengen; --- gereüsseerd, adj.
gelukt, geslaagd ; — rei ssíte, f. een gelukkige afloop, goede uitslag, eene gewenschte
uitkomst, een verlangde voortgang, het welgelukken.
. revaccineeren, nw.lat. (vgl. v a c c in e e r e n) bij herhaling de koepokken inën-
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ten ; — revaceinátie (spr. t=ts) f. de
herhaalde koepokinënting.
revaleeren, nw.lat. (van 't lat. valre,
gezond zijn, zich wel bevinden, vermogen,
gelden ; it. rivalere) Kmt. wegens een uitschot of eene betaling zich op iemand ver
zich weder doen betalen, zich scha=-halen,
deloos houden.
revalideeren, nw.lat. (vgl. valide,
vali de e re n ), weder geldig maken, op
nieuw voor geldig verklaren.
Revanche, f. fr. (spr. r'wánsj' ; van
het lat. re- vindicatie, het naast van 't lat.
vindicta, als ware 't re-vindicta; werkwoord
revancher, oudfr. revenger, v. venger, wreken , v. 't lat. vindicare; vgl. v i n d i e e e r e n)
de genoegdoening, wraak, wedervergelding,
het verhaal ; inz. een tweede spel, waartoe
men zijne partij uitnoodigt of uitdaagt, om
het geleden verlies te herstellen ; -- revancheeren (fr. revancher), vergelden,
wreken, betaald zetten, thuis zoeken ; —
zich rev —, zich wreken, zich genoeg
verschaffen.
-doenig
Revèche (spr. ch sj), f. fr. (v. revéche, stug, onhandelbaar, ruw, oudfr. revois, v. 't lat. reversus, omgekeerd, it. rivescio, revescio, de keerzijde, verkeerde zijde,
fr. revers, z. ald.) eene grove, lichte flanelachtige wollen stof tot voering, voeringsatijn.
Reveille, f. fr. (spr. rewélj'; van reveiller, opwekken, doen ontwaken, v. re- en
éveiller wekken, v. 't lat. evigiliire,) Mil. de
wektrommel, de morgenroffel, het signaal

voor het ontwaken, als teeken om op te
staan ; — reveilleuse, f. (spr. r'weljdí z'),
eene soort van sofa; — reveillon, m.
(spr. r'weljón) een vóóravondeten of -boterham; ook een nachtelijke maaltijd na een
bal of ook eene vrolijke partij; bij schilders:
een krachtige penseelstreek, waarmede men
zekere voorwerpen meer licht en kracht
geeft; — réveil du people, m. fr. het ontwaken des volks, naam eener fransche, door
Gavaux gecomponeeerde volkshymne , die
na den val van Robespierre in de plaats
der Marseillaise (z.. ald.) kwam.
reveleeren, lat.. (reveli re, van velare,
omhullen) onthullen, ontdekken, ontblooten,
ontsluijeren, openbaren, verkondigen, verraden ; — revelatie (spr. l=ts) f. de onthulling, ontdekking, ontsluijering, openbaring.
reveniëeren, lat. (revenire, v. venire,
komen ; fr. revenir) terug komen ; weder
zich komen, zich herstellen ; — revenant, m, fr. (spr. rew'nán) een weder
een afgescheiden , terugkerende-komeling,
geest, een spook, geest ; — revenu, n.
of revenue, het inkomen, voordeel ; pl.
revenuen, inkomsten (renten).
re vera, z. ond. res.
reverbereeren, lat. (reverberiire, vgl.
V e r b e r e e re n) terug slaan, lichtstralen
terug werpen, doen terug kaatsen, ook terug stralen, wederkaatsen ; — reverbereer–lantaren , eene spiegellantaren,
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groote straatlantaren, welker licht van een
blinIend metaath1ih terug kaatst ; --- reverbereer -vuur, strjkvuur, een vunr
zonder uitweg van boven, waardoor de vlam
zich ombuigt of heenrolt over de voorwer
pen, die aan hare inwerking zijn blootgesteld - reverbereer-oven, strijkoven,
smeltoven, waarin de vlam gereverber e e r d wordt - reverberatie (spr. t=
Is) f. nw.lat., de terugstraling, weêrschijn,
terugkaatsing - reverbère, m. ft. (spr.
rewerbèr') een lichtweèrhaatser, Iichtscherm,
een gepolijste bolle spiegel, die de opvallende lichtstralen versterkt terug werpt.
reVerfl(1US, 0, U, lat. ( van reverri,
vereeren) eerwaardig, vereerenswaardig, in z.
als titel voor geestelijken ; - reverëndus
donnus, afgek. B. D., de eerwaardige of
hoogwaardige beer ; -- reverndo dornno,
afgek. R°. D°., aan den eerwaarthgen beer:
- reverendissmus, hoogwaardigste ; - re1
de eerwaardige geesverendum ministerurn,
telijkheid (z. ministerium) ; - reverénde, f. nw.lat., een priesterrok, koorrok, lang zwart overkleed van de evangelische
geestelijken - reverent , adj. lat. revrens, eerbiedig, vol eerbied ; revernter,
adv. eerbiedig, met eerbied ; --- reveréntie (spr. t=ls) f. (lat. reverenta), ontzacb,
eerbied, eerbetuiging, eerbiedigheid; bulging,
neiging (fr. rvérence).
Rêverie, t. fr. (v. rver, droomen) de
droomerij, sufferij, inbeelding, gril, bersenscbim, de mijmering, diepe gedachte ; -rêveur, m. een droomer, dutter suffer,
mijmeraar, gek ; als adj. droomend, mijme
rend, in gedachten verdiept, verstrooid.
Revers, m. nw. l at. (van 't lat. rever
tère, omkeren ; fr. reverz) de keer- of rugzijde van eene munt of medaille, op welke
bet wapen, zinnebeeld of opschrift is gestempeld (het tegengest. van avers) de ayerecbtsche of verkeerde zijde; omwenditig der
fortuin, tegenspoed, ongeval, ongeluk ; de
omslag of opslag op een' mansrok; Jur. een
tegenbewijs, de tegenverzekering, eene schrifteljke tegenbelofte ; - reversaliën, f.
p1. of littirae revercdlis, verzekeringsscbrjven, waarborgbrieven, in welke een vorst
zich verbindt, de rechten zijner onderdanen
niet aan te tasten - reverseeren, zich
door een tegenbewijs verbinden, eene scbriftelijke tegenverzekering geven ; -- tevérsie, f. lat. (reverso) de terugkeer; het
terugvallen van een goed aan zijnen beer;
van daar r e v e r sie-re C h t, het recht van
terugvalling of wederkering - reversIbel, adj. nw.lat., terugkerend, 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, wederkeerbaarheid.

Revérsi, reversIno of revérsispel (fr. reversis) eene soort van kaartspel tusschen vier personen , waarbij de
gene, die de minste slagen haalt , de
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partij wint, en hartenboer ie voornaamste
kaart is.
reverteeren, lat. (revertre, omwenden ; wederkeren, terug komen.

lirerevesteeren, lat. (revestre, van yes-

, kleeden ) weder kleeden, op nieuw
hekleeden, weder in een vorig ambt plaatsen - revestarium, n. nw.lat. of
revestiaìre, fr. (spr. -tièr') de kamer,
waar de priester zijn plechtgewaad aandoet - reveteeren, fr. (reyêtir) bekleeden, voeren, beschieten - revêtement, n. (spr. —rná) Fort. de bemanteling, de bekleedingsmuur.
Réveur, z. ond. reverie.
revideeren, lat. (revidre, van vidre,
zien) iets weder doorzien, nazien, herzien,
nogmaals onderzoeken om te verbeteren ; revidént, m. nw.lat., wie zich van bet
rechtsmiddel der r e v i z i e bedient ; ook z.
z. V. a. revisor, m. nw.lat. een onderzoeker, doorzoeker, narekenaar, naziener,
I). v. van rekeningen; ook de inordebrenger
der drukproeven ; -- revizie, f. (later
lat. revisgo, het wederzien) de herhaalde
doorzage, herziening, bermonstering ; .lur.
een rechtsmiddel tot herhaald doorzien der
acten en verandering van bet gevallen besluit ; Typ. het tweede proefblad, de verbeterde proef om nogmaals nagezien en
verbeterd te worden.
Review, n. eng. , z. V. a. bet fr. r e v u e.
revindiceeren , nw.lat. (vgl. v t n diC e e r e n) op iets weder aanspraak maken,
iets, dat verloren of ontnomen is, weder
toeëigenen, terug vorderen, bereischen ; revindicdtie (spr. t=ts) f. de terugvordering of wederbekoming van eenen ei;

;

;

g

endom.
Revirement, ii. fr. (spr. r'wi-r'rndb;

van revirer, van virer lat. gyrare, in
een kring draaijen, draaijen, omdraaijen)
Mar. bet wenden, overstag werpen van een
schip ; Kmt. de afrekening.
revivi fi ceeren, later lat. (v. vivi/icare, levend maken, weder bezielen) weder
levend maken of in 't leven terug roepen;
-- revivificätie (spr. t=(s) f. nw.lat.
(vgl. vivificatie ond. v ivus) de wederbezieling , weder-levendigmaking ; Chem.
herstelling van het kwik in zijn' natuurlijken staat ; - revivisceeren, lat. (revivisc're) weder levend worden of maken;
inz. verkaikte ertsen weder tot hunne vonge, natuurlijke gedaante terug brengen ; reviviscéntie (spr. tts) 1. nw.lat.,
het wederlevend worden, herleven, b. v. der
raderdiertjes, enz.

revoceeren , revoqueeren , lat.
(revocdre, van voctire, roepen) terug roepen;
herroepen, zijn woord terug nemen ; - revocãbel, adj. (lat. revocabtlis, e), wederroepelijk, herroepbaar, wat terug genomen
kan worden ; - revocabiliteit, t. nw.
de herroepelijkheid ; - revoctie-lat.,
(spr. tts) f. lat. (revocato) de terugroe-
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ping, herroeping, terugneming, intrekking,
terugname ; — revocatorlum, n., pl.
revoeatoria, de herroepings- of terug
-roepingsbf.
revoir fr. (spr r'woár; van voir lat.
vidére, zien) wederzien ; — á of au revoir
(spr. o—), tot wederziens.
Revolte, f. fr. (spr. rewólt'; van 't lat.
revolvére, terug wentelen, omwentelen) de
opstand, het oproer ; — revolteeren (fr.
révolter) doen opstaan, in opstand brengen,
het gemoed tegen iets doen opkomen ; ook
oproerig worden, opstaan, in opstand geraken ; — revoltánt, adj. hoogst hinderl ijk, ergerlijk, tegen de borst stootend.
revolveeren, lat. (revolvére) terug
rollen, terug wentelen, van zich afwentelen
b. v. beschuldigingen ; — revolver, m.
eng. (spr. ri—; van revolve, omdraaijen) een
draaipistool, pistool met verscheidene, dik
éénen cilinder verbondene-wijs6of7t
loopen, dat men bij ieder schot omdraait;
— revolutie (spr. t=ts) f. lat., de omwenteling, omverstorting, omkering, omdraai
beweging van-jing,omwed;Astr.
een kleiner ligchaam om een grooter; gebeele verandering of omvorming, b. v. van
het dierlijk organismus, van de aarde door
groote watervloeden , aardbevingen , enz. ;
inz. politieke r e v o 1 u t i e, staatsom wenteling, staatsvervorming, verandering van de
gansche staatsinrichting langs den geweld
weg ; — revolutie -tribunaal,-daigen
n. (tribunal révolutionnaire) een bloeddorstig

gerechtshof in de eerste fransche staatsomwenteling (den 11 Maart 1793), eerst onder
den naam van eene buitengewone crimineele
rechtbank ontstaan, dat de vervolging en
bestraffing van alle tegenstrevers der revolutie en aanhangers van bet koninklijke huis
ten doel had ; — revolutionair, adj.
(fr. révolutionna'i-re), omwentelingsgezind, oproerig; ook wel z. v. a. eigendunkelijk,
met verandering van de bestaande orde;
als subst. m. een staatsomwentelaar, omwentelingsgezinde, vriend, voorstander, bevorderaar der staatsomwenteling, opstandel i ng ; — revolutioneeren, omwentelen,
omvormen, veranderen ; eene staatsomwenteling verwekken of bewerken ; ook grondstellingen verspreiden , die tot zulk eene
omwenteling den weg banen.
revoqueeren, z. r e v o e e e r e n.
Revue, f. fr. (spr. r'weet' . van revoir,
wederzien, doorzien), eng. review (spr.
rivjóé) de monstering, heer- of legerschouw,
wapenschouw; het overzicht, titel van ver
tijdschriften, b. v. Revue b r i t--schilend
t a n n i q u e, britsch overzicht; eng. the
monthly Review, het maandelijksch overzicht;
de revue doen passeeren, overzien,
bezichtigen, de verschillende deelen naauwkeurig beschouwen of onderzoeken.
Revulsie, f. lat. (revulszo, van revellire, weg-, afrukken ) de afrukking, los
beschouwing van eene an--scheuring,J.
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dere zijde, verschillend doorzicht ; Med. hevige beweging der ligcbaamssappen ; ook
afleiding en verdeeling der vochten in het
ligchaam ; — revulsief, adj. verdeelend,
afleidend.
rex, ni. lat. (genit. regis, pl. reges) de
koning; — rex apostoli'cus, de apostolische
koning (van Hongarije); — r. catholicus, de
katholieke koning; — r. christianissimus, de
allerchristelijkste koning (van Frankrijk) ; —
r. convivii of r. mensae, gasten- of tafelkoning: — r. /delissihmus, de allergeloovigste koning (van Portugal).
Rez de chaussée, m. fr. (spr. ré d''
sjossé; van rez, oud-fr. raiz, res, ras, 't
waterpasvlak ; als voorzetsel : dicht aan,

met den aardbodem gelijk, van 't lat. rasus,
a, urn, partic. v. radére, schaven, strijken,
aanraken, langs gaan, en chaussée, z. ald.)
de benedenste verdieping, de woning gelijk
benedenwoning.
-vloers,
Renal, m. (fr. resal, midlat. resale,
resallum, rasallum, oud-fr. rasal, rezeau, v.
't lat. casus, glad gestreken; vgl. r a s i è r e,
raso) eene graanmaat in den Elzas, — 8(1
tot 8 4 kilo, een schepel.
Rhabárber, m. (gr. rig of rhéon, n.,
nw.lat. rheum, rha of rheum ponticum;
dus genoemd naar den stroom R h a, d. i.
Wolga, en het gr. bárbaron, vreemd, uit
bekende plant,-landsch,uitem)
welker maagsterkende en buik zuiverende
wortel veel in de geneeskunst gebruikt
wordt ; — rhabarbarine, f. eene eigen
stof in den rhabar--ardigeplntvom
ber, de rbabarberstof, het rhabarberzuur.
Rhabdion, n. gr. (verklw. V. rhábdos,
f., roede, staf) eene stift tot inbranding van
bet was bij e n k a u s t i s c h e (z. ald.) schilderijen ; de staafjesrekenkunst : ook rhab-

dologie, I. de kunst om met staafjes,
gelijk b. v. die van den schotschen baron
Neper (neperiaansche staafjes) te

rekenen ; — rhabdoidiseh, adj. stafvormi g ; --- rhabdomantie (spr. t s),
f_ de waarzeggerij uit staafjes, ontdekking
door middel van staafjes (met de w i g c h e lr o e d e) van onder de aarde verborgene
dingen, inz. der ertsen en des waters; —
rhabdománt , m. een stafwaarzegger,
iemand, in het gebruik der wigcbelroede
ervaren.
Rhachiágra, n gr. (van rháchis, f.
ruggegraat) Med. de jichtige ruggepijn; —
rhaehialgie, f. de ruggegraatspijn; —

rhaehialgitis , f. ontsteking van het
ruggemerg -- rhaehiokyphósis, f.
kromming van de ruggegraat naar achteren;.
— rhachiolordósis, I. kromming van
de ruggegraat naar voren ; — rhachio
;

ontsteking; —
-myelits,f.rug

rhachiomyelophthisis, rugtering ; —

rhaehioparal^tsis, I. de ruggemergs-verlamming ; — rhachiophyma, n.
ruggegraatsgezwel; — rhaehioplegie,.
I. verlamming der ruggemergszenuwen ; --
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rhachiorrheuma, n. liet lendewee, de
lendepijn, het spit; - rhachiotoom,

groolere geheelen verl)Onden en opentljk
g rhapvoordroegen ; - rhapsödIe, f. (r.
sodia) het door eenen ra psodos voorgedragen gedicht, inz. de afzonderlijke deden
der gedichten van Homerus; van daar in 't
algemeen een uitgenomen stuk, fragment
van een grooter gedicht ; een uit verschillende stukken bijeengebracht geheel, verzameiwerk , mengelmoes , rommelzoo ; rhapsödisch,adi . onsamenhangend, stukswijze ; uit verschillende deelen bijeen gebracht, samengeflanst, samengeiapt;—rhapsodIst, m. een verzamelaar, bijeenbrenger,
samen fl anser, pruischrjver ; - rhapsodomantïe (spr. t=ts) f. waarzegging uit
een vers, dat zich bij bet openslaan bet
eerst aan het oog voordoet.
Rhapóntik, m., rhapontikwor
tel, m., z. v. a. rhabarber, z. aid.
Rhathymie, 1. gr. (v. rhdos, rhdclios,
licht, en thymôs, gemoed ; vgl. thymus)
de zorgeloosbeid, lichtzinnigbeid.
Rhea, f. gr. (= éra, aarde) Myth. eene
der Titaniden (z. aid.) de gade van Kronos of Saturnus en moeder van Zeus (vgl.
C y b ele); - Rhea Sylvia, f. rom.
Myth. de doliter van koning Numtor van
Alba, die bij Mars (z. aid.) de tweelingen
Romulus en Remus, sticbters van Rome,
baarde.
Rhëgma, n. of rhegmos, m. gr. (van
rhrgnünai, breken) Med. eene berst, spieet,
scheur, kloof; eene kwetsuur, uitstorting van
bloed onder de huid ; de trekking, kramp;
- rhëxis, f. het scheuren, openbreken,
b. v. van zweren, aderen, enz.
Rhembâsmus, n. gr. (rhembasmnós,
v. rhémbein, rhembddzein, ronddraaiJen,rond-

n. een anatoinisch werktuig tot opening van
de ruggegraatsliolte ; --- rhachisógra,
t. verstijving van de ruggegiaat ten gevo'ge
van jichtige aandoening ; - rhachïtis, f.
de kromming van de ruggegiaat ; de engelsdhe ziekte (dus genoemd omdat zij in 161
en 1 6 0 algemeen in Engeland heerschte)
—rhachitisch, adj. met engelsclie ziekte
beheixi.
Rhadamânthus,m.(gr.Rhadainanthys)
Myth. een zoon van Jupiter en Europa,
broeder van Minos, wegens zijne rechtvaar
digheid tot rechter in de onderwereld benoemd, z. ond. P 1 u t o.
Rheetiziet, m. eene variatie van den
C y a n i e t. zoo geheeten naar haar vaderland,
het oude Rhatid (Graauwbunderland).
Rhagàdes, p1. gr. (sing. rhagds, f.)
Med. huidkloven, spleten, ook wel venerische
kloven aan de geslachtsdeelen en in de nabijheid van den aars.
rhagödes of rhagoidisch, adj. gr.
(van rhax, genit. rhdgOs, bezie ) bes- of
druifvormig; - rhagOdes, f. Med. bet
druivevlies van liet oog (lat. uva).
Rhaköma, n. gr. (van rhakoen, verscheuren) Med. eene opgereten, gescheurde,
gekloofde plaats; - rhakösis, r. het
oprijten, het slap en rimpelig worden der
huid ; de slapheid van den balzak.
Rhamnus, 1. gr. (rhârnnos) de kruisdoorn ; - rhamnine, f. de in den kruisdoorn bevatte verfstof; - rhamnéen,
f; p1. (nw.lat. rhamn'ae) kruisdoornsoorten.
Rhamphástus, m. gr. (v. rhdmplios,
n. kromme snavel) eene soort van vogels
met onevenredig grooten snavel, b. v. de
pepervreter; - rhamphostöma, n. de
snavelmuil, snaveikrokodil, eene krokodilsoort
in den Ganges, z. v. a g a v i a 1.
Rhanthren, p1. gr. (rhantres, van
den sing. rhantaî-, van r/iajnein, besproeijen,
besprengen) eîg. besproeijers, bevocbtigers:
de inwendige oogholten.
Rhaphanie, f. gr. (van raphanis of
rhäplianos, raap, kool, omdat men deze ziekte
van de ontreiniging des korens door het
zaad eener soort van rhaphanus afleidde)
Med. de kriewelziekte , droge verstening,
russisdhe k a t a r r h us; - rhaphahëdon, n. de gladde dwarsbreuk van een
been (gelijk die, wanneer men eene raap
doorbreekt).
Rhaphe, f. gr. (r1iap/i, van r/tâplein,
naaijen) Anat. de naad, b. v. de naad der
bekkeneelheenderen, de plooivoimige naad
van den baizak, de naad hij wonden : rhaphosymphsis, f. vergroeijing der
bekkeneelnaden ; - rhapsöden, m. p1.
(gr. rhdpsodôs, p1. —oi, van rháptein en
da, gezang) eig. samennaaijers of samenvoegers van gezangen, rondtrekkende volkszangers bij de oude Grieken, die inz. de
afzonderlijke gezangen van Homerus tot
-

-

drijven) het rondzwerven ; Med. z. v. a.

n y k t o b a t e s I 5.
Rheophoor, m. gr. (van rluios, vloed,
en phérein, dragen, brengen) de vioeddrager,
de geleidraad bij den gaivaniscben toestel.
Rhtor, m. gr. (rhPtor, van rhéö, erd,
ik spreek) een redenaar; leeraar der welsprekendheid, redekunstenaar; -- rhetonek, rhetorka, f. (gr. rhetorikr) de redekunst, leer der weisprekendbeid ; - rhotoriker, z. r e d e r ij k e r; - rhethoricãtie (spr. tie=tsie) t. nw lat. bet misbruik
van de aan wending der rhetoriscbefiguren ;rhetórisch, adj. gr. (rhetorikds, 7 on)
redekunstig , overeenkomstig met de redekunde ; op redenaarswijze; met woorden
pralend ; - rhetorIsmus, a. de redekunstige wijze van uitdrukking of voordracht;
in veracbtelijken zin : de woordenpronk, gemaakte welsprekendheid , ijdele , praiende,
maar vaak ziniedige woorden ; - Rheto—
rinen, m. p1. eene secte van oostersche
Christenen, zoo gebeeten naar Rhetorius;
- rhëtra, f. eene orakelspreuk, inz. toegepast op de wetten van Lykurgus in Sparta,
dewiji deze voor uitspraken van bet delphisch orakei (z. aid.) golden; een wetsvoor
slag, eene wet; een senaatsbesluit te Sparta.
,

-
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Rheuma, voorheen ook rhevma, n. zotoom, m. een wortelsnijder, verzamegr. (van rhein, vloeijen) eig. het vloeijende,
laar van geneeskrachtige wortelen ; — rhide vloed, stroom; Med. eene in het ligchaam
zotomie, f. de wortelsnijding, wortelontomloopende ziektestof, ook z. v. a. rheuleding — rhizotrogus, nl. de junykever.
matismus, n. en rheumatalgie, f.
Rhodelseon, n. gr. (van rhódon, n.,
de vloeijing, vochtvloeijing, zinking, ledepijn, roos, en élaion, olie) rozenolie; — rhoeene eigenaardige aandoening van het celdinon, n. en rhodis, f. een rozemiddel,
weefsel ; pl. rheumatísmen, vloeijingen, rozepleister, rozepoeder; — rhodisch
zinkingen; --- rheumátisch, adj. door hout (bedorven uit lignurn rhodinurn, van
eene vloeijing ontstaan, met vloeijingen, zin 't gr. rhodínon, dat is rozig) rozenhout, zeer
kingen gekweld ; --- rheumatoprra, f.
fijn witgeel hout met een' rozegeur, op het
eene rheumatische koorts, eene zinkingkoorts.
eiland Rhodus (dat is rozeneiland), enz.;
Rhéxis, z. onder r h e g m a.
dit hout levert de kostbare r o z e n h o u tRhiknósis, f. gr. (van rhiknós, a, ón, o 1 i e ; — rhódisch zeerecht, de op
stijf, dor, rimpelig) het rimpelig-worden, de
het eiland Rhodus geldige zee- en scheepgerimpeldbeid, gefronsdheid.
vaartwet, welke in vele andere landen tot
Rhinalgie, f. gr. (van ruis, pl. rhfnes, richtsnoer is genomen; — rhodites, m.
neus) Med. de neuspijn ; — rhinanehode rozegalwesp ; — rhodium, n. een door
ne, f. de neusvernaauwing — rhinán- Wollaston in 180t in het platina ontthus, m. Bot. de hanekam; — rhinen- dekt enkelvoudig metaal ; -- rhodoehytes, m. het neusspuitje ; — rhinen- chroziet, m. rood-bruinsteenerts, dicht
chyzie, f. het inspuiten in den neus; - mangaanspaath ; —rhododáphne,f. (vgl.
rhinoblennornccea, f. een neusslijm - d a p h n e) laurierroos of de rozela u rier ; —
vloed ; — rhinoceros, m. (gr. rhinórhododéndrum, n. (van déndron, boom)
kerós, van kéras, hoorn) de neushoorn ; -- de rozeboom, alpenbalsem, alproos, bergroos,
rhinokareinóma, H. de neuskanker; - een pronkgewas, een struik van onderscheirhincknësmus, . het neusjeuken, de dene soorten ; — rhodologie, f. de rokitteling of jeukte in den neus; --- rhizeleer, rozebeschrijving — rhodomél,
nolophus, m. de bladneus, eene soort van a. rozenhonig; — rhodomélon, n. rovleermuizen ; -- rhinophonie, f. het zenappel ; — rhodoniet, m. rozesteen,
spreken door den neus; — rhinoplást, roodsteen, mangaanspaath, eene soort van
m. de neusvormer, neusmaker; — rhino- kiezel-mangaan; — rhodosacharon, n.
plastiek, f. (vgl. p 1 a st i e k) Med. de rozesuiker ; — rhodostágma, n. roze water ; — hic Rhodus, hic salta, z. hic enz.
neusvormingskunst, of de kunst om beschaRhomb of rhumb, m. (eng. rhumb,
digde of verlorene neuzen weder te herstelfr. rumb, sp. rumbo, it. rombo ; van 't gr.
len ; -- rhin –optie (spr. t=ts), f. het
scheelzien over den neus ; — rhinorrha- rhómbos, kring, rad, van rhémbein, in een'
g1e, f. het neusbloeden ; — rhinoste- kring draaien) bij schippers eene windstreek
gnósis, f. de neusverstopping door te veel of eene van de 32 streken op het zeekomslijm, door eenen polyp, enz.
pas of de windroos; — rhombus, m. gr.
Rhiptásmus, m. gr. (van rhiptádzein, (rhombós) Geom. eene ruit, een vierhoek
heen en weder werpen), z. v. a. b a 11 i s m u s.
met gelijke zijden doch scheeve hoeken;
Rhizagra, f. gr. (van rhiza, wortel), zeker heelkundig verband, om zijne gedaante
Chir. eene worteltang der tandmeesters; -zoo geheeten; ad rhombum, eig. naar de
rhizanthéën, pl. uit den wortel bloei- ruit ; geschikt, bruikbaar, deugdelijk ; --- ad
jende planten; — rhizias, m. wortel- rhombum nihil facit, dat doet niets ter zake;
sap ; uit wortels bereide artsenij ; -- rhi-- rhombisch of rhombifórm, adj.
zoblásten, pl. Bot. wortelkiemers; — ruitvormig ; — rhombus-phylliet, m.
rhizódiseh, adj. wortelachtig, op eenen straalerts, straalkoper, arsenikzuur koper
wortel gelijkende ; — rhizolithen, m. met arsenikzuur ijzer ; — rhombieten,
pl. wortelsteenen, versteeningen van boompl. versteeningen van scheeve, gelijkzijdige
wortels; — rhizoloog, m. een wor- vierhoekige gedaante; -- rhomboéder,
n. (van hédra, zetel, grondslag, grondvlakte)
telkenner, wortelverzamelaar; — rhizóma (van rhidzoen, inwortelen) de stam van een ligchaam met 6 ruitvormige vlakken,
den wortel eens booms of eener plant, paal- een scheeve teerling; — rhomboïdaal,
wortel, wortelstok ; — rhizomórphen, adj. gr. - lat. langwerpig ruitvormig ; —
pl. wortelachtige planten; in diepe aard - rhomboïdale dodekaëder, z. ond.
d o d e k a d i e k —rhomboïdes of rhombeddingen voorkomende; — rhizomórphisch, adj. wortelachtig, naar wortels boïde, f. gr. eene langwerpige ruit met 2
gelijkende ; — rhizophaag, m. een wor- lange en 2 kortere zijden, een scheefhoekig
teleter, ecn van wortels levend mensch ; — p a r a l l e l o g r a ni (z. ald.) ;— rhomboïrhizophora, f. de wortelboom, mangle- disch, adj. z. v. a. rbomboïdaa1.
Rhomma, n. gr. (van rhophëin, slurpen)
boom in W.Indië; -- rhizosis, f. het
Med. een opslurpmiddel.
wortelen, wortelkrijger ; — rhizospérRhonchus, ni. gr. (rhónchos, van rhénmen pl. varenkruiden, welker zaad (sperchein, snurken) Med. het snorken.
ma) aan den wortel verschijnt ; — rhi;

;

;

;
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rhopálisch,

adj. gr. (rhopalihós, é, ón,
doel, dus doel des strooms), de riviermond,
de zeearm, de bocht.
rhópálon, knods) knods- of kolfvormig ;
van
Ridla- of rialeh-bey, m. (turksch,
-rhopalische verzen, zulke , in
welke ieder volgend woord eene lettergreep ontleend van 't it. reale, of galera reale, de
langer
is; -- rhopalísmus, nl. het slaan voornaamste galei, het admiraalschip, vgl.
reale) de derde bevelhebber ir, de turkmet de knods ; de spanning van het mansche vloot, de c o n t r e- admiraal, z. ald.
neljk lid.
Riásat, m. arab. (v. rosa, oefenen, temRhopograaph, m. gr. (rhdpográphos),
men), de zelfbedwinging, eene boete-oefening
een schilder van allerlei kleinigheden, gelijk
in 't Oosten.
planten, struiken (van rhdpion, een struik);
Ribadávia of rivadávia, m. een
— rhopographie, f. de beschrijving van
spaansche witte wijn, zoo geheeten naar de
struiken en heesters.
Rhotacismus, nl. gr, (rhótakismós, v. gelijknamige plaats in Gallicië.
Ribas of ribes, in. een spaansche
rhotakídzein, de letter rho, d. i. de r geroode wijn van Ribas in Catalonië.
bruiken) het gebruik of misbruik van de
Ribásso, m. it. Kmt., z. V. a. rabat.
letter R ; het brouwen
Ribattuta, f. it. (spr u oe) Muz. de
Rhubarbe, f. fr., eig. de r h a b a r b e r,
(z. aid.); de schrapselkaas, eene soort van
terugslag.
Ribaudequin, m. fr. (spr. ribo-d'lièn)
Roquefort-kaas in den kogelvorm.
een oud krijgswerptuig voor pijlen, spiesen,
m. gr., z. v. a. sumak, z. ald.
Rhus,
enz. ; later eene soort van geschut.
Rhusma, z. rusma.
Ribbonmen, m. pl. eng. (van ribbon,
Rhyas, f. gr. (rhyás, van rhein, vloeijen)
lint, en men, mannen) lintmannen, eene getranenvloed, het druipen der oogen ; eene
de
heime politieke vereeniging in Ierland, die
ongeneeslijke traanfistel.
Rhynchos, m. gr. (van rhydzein, knor- nu ook over Engeland en Schotland verspreid is, en zich door een lint onderscheidt.
ren, grijnzen) de snuit, tromp ; -- rhynRibes, z. r i b a s.
ehophóren, pl. snuitkevers; -- rhynRiblétte, f. fr. een op den rooster geehospóra, f. het snavelzaad.
Rhyparia, f. gr. (van rhyparos, á, ón, braden en gekruid vleeschreepje; een spek vuil, smerig, rhypos, vuiligheid) Med. on- pannekoek.
Ribblla, m. een wijn uit Istrië ; vgl.
zuiverheden in de eerste wegen ; — rhyparograaph, m. een kladschilder, knoei - rebu1la.
Ribordage, f. fr. (spr. ribordáázj)
jer, schilder van ontuchtige, vuile tooneelen — rhyparographie, f. de klad- Mar. de overzeiling, het stooten der schepen
schilderij ; — rhypia, f. Med. eene on- tegen elkander ; ook de schade of haverij,
aanzienlijke huidvlecht, die een' vuilen etter daaruit ontstaan.
Ricambio, m. it. (vgl. c a m b i o) ook
afscheidt ; -- rhytika, pl. (van rhyptein,
vuiligheid wegnemen, reinigen) Med. rei- ricors wissel of retour - wissel en
de
r e e h a n g e, fr. Kmt. een keerwissel, tegen nigende middelen ; — rhyptisch, adj. reizuiverend, inz. bloedzuiverend, de wissel, herwissel, die met protest terug
nigend,
scherpte van het bloed verminderend.
gaat.
ricaneeren, fr. (ricaner, oudfr. recaner,
f. gr. (van rhein, vloeijen) Med.
Rhysis,
provenc. reganar, reganhar, sp. reganar)
het vloeijen, uitvloeijen, zijpelen.
Rhythmus, gr. (rhythmós) in 't alg. hoonend lagchen, grijnzen ; zonder reden
gelijkmatige, afgemeten beweging; Muz.
lagchen ; — ricaneur, m. een dom, onde
en Poet. de tijdmaat, de naar bepaalde bescbaamd lagcher, grijnzen.
Ricápito, m. it. het opschrift, adres;
maat- en toonverhouding geregelde redegang,
evenmatige welluidendheid der . rede, klankde plaats, waar een wissel wordt afgegeven;
de aanneming of vereering van eenen wismaat, vers-tact, vgl. numerus en tact;
--rhythmiseh,adj.afgemeten, evenmatig, sel; per ricapito, door aflevering of overversmatig, welgeordend ; — rhythmika, handiging ; —ricapiteeren (it. ricapitáre),
f. de leer van den rhythmus, de tijd- en iets aan zijne plaats afgeven , overmaken ;
toonmaatleer; — rhythmométer, m. Kmt. overschrijven, bezorgen, bestellen, eenen
een tactmeter, werktuig, dat elke beweging wissel aannemen, betalen, vereeren.
der tijdmaat op het naauwkeurigst aangeeft; Ricávio, m. it. (van ricaváre, uitne-- rhythmopeaie, de leer van den men, nut trekken) Kmt. het zuivere bedrag
rhythmus in de toonzetting. van verkochte waren.
Rhytidósis, f. gr. (van rhytis, rimRieercáta, f. it. (spr. ritsjerk--) eig.
pel) Med. het rimpelen ; de rimpeling van
het opzoeken (van ricercáre = fr. recherkorenvlies, afneming van den oogappel
cher) Muz. het voorspel.
het
Richard, m. fr. en hoogd. (oud-hoogd.
door verdroging van het vocht.
it. voorlettergreep, z. V. a. re-, z. aid.
ri-,
Rihhart, Richart, Ric-hart, nw.hoogd. Rei Ri, n. japansche vlaktemaat, z. v. a. li, chard), Rijkaard, mansn.: de zeer-krachchineesch.
tige.
f. gr. (van rio, rivier, of voor
Ria,
Ricinus, m. lat. de wonderboom, eene
v. 't lat. ripa, oever, it. riva, ook
eiba,
plantensoort, inz. de gemeene wonderboom
;
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(ricinus comrn Znis) , ook christuspalm genoemd, uit welks zaadkorrels geelachtig –
groene r i c i n u s - o 1 i e, wonderboomolie,
wordt gewonnen ; die als artsenij, inz. tegen wormen, hardnekkige verstoppingen, enz.
gebruikt wordt.
Ricochet, m. fr. (spr. rikosjè) de opstuit, het keilen, herhaald afkaatsen van
een' geworpen steen op de vlakte van het
water ; par ricochets, van booren- zeggen, uit
de derde hand ; — ricochet–schot, een
schot, waarbij de kogel herhaalde malen op
de aarde of op het water afstuit en zich
weder verheft; -- ricocheteeren, zulke
schoten doen.
Ricognitori, m. pl. it. (spr. — Iconji—;
van het nw.lat, recognitor; vgl. r e c o g n o s c e e r e n) opzieners of nazieners (bij de ver
paus).
-kiezngva
ricoleeren (van 't it. ricoláre, weder
doorzijgen = lat. re-coláre) diepe groeven
of voren tot afloop van het water trekken.
ricorso, m. • it. ( = lat. recursus) Kmt.
(z. retours en ricambio).
Rícos-hombres, m. pl. sp. (van rico,
rijk, voornaam, en hombre, man) de grooten,
de hoogadellfjken in Spanje.
Ricotta, f. it. (van ricofto, partic. van
ricuócere, weder koken) eene soort van fijne
en zoete kaas; — ricotta forte, een
schape- of geitekaas uit Otranto.
Ricóvero, ni. it. (van ricoveráre .—
lat. recuperdre, wederverkrijgen) de weder-

Rifle, n. eng. (spr. rai f'l; v. het duitscb
rie fe, eene halfronde groef) het gegroefde
of getrokken schietgeweer, de buks, inz. ook
bij de N.amerik. volkplanters; — riflemen, m. pl. de scherpschutters.
Rifóndo, m. it. (vgl. refundeeren)
Kmt. de tegenaanschaffing voor getrokken
wissels.
Rigaudon, z. r i g o d o n.
Right–boys, pi. eng. (spr. rail—,
van right, recht, en boy, jongen, knaap) de
rechte jongen, knaap) de rechte jongens, z.
V. a. white-boys, z. ald.
right of petition, eng. (spr. rail of pitísjon,
z. v. a. petitie-recht, z, ald.
rigide, lat (rigidus, a, um, van rigére,
verstijven) en fr. (spr. rizjiéd') stijf, vast,
strak, bros; streng, hard, scherp, ruw, onbuigzaam, onverbiddelijk ; — rigiditeit,
f. lat. (rigiditas) stijfheid, strakheid, in tegenst. met de vloeibaarheid; ook z. v. a. rigor, m. lat., of rigueur, f. fr. (spr. rigeur)
de strengheid, hardheid, scherpheid; de r ig u e u r zij n, d. i. volstrekt noodzakelijk,
stipt in acht te nemen zijn ; --- rigor, ook
de verstijving van koude ; — rigbre juris,
naar gestreng recht ; — al rigóre di tempo,
it. Muz. in allerstiptste tijdmaat ;— rigorísmus, n. nw.lat. de zedelijke gestrengheid, te strenge zedeleer, die de zedelijke
verplichting zoo verre uitstrekt, dat zij niets
als onverschillig aanziet; — rigoríst, m.
een gestreng zedeleeraar, iemand, die over-

verkrijging, wederbekoming ; Kmt. de scha -

gestrenge grondstellingen beeft (bet tegen gest. van l a t i t u d i a riu s) ; in het lijf

deloosstelling, z. v. a. regres en retours.
Rideau, n. fr. (spr. ridó; van ride, f.
rimpel, plooi, vouw, v. 't oudhoogd. ga -ridan,
angels. endhan, eng. writhe, draaijen, vouwen) de voorhang, gordijn ; Mil. eene kleine
hoogte, van welke eene plaats beschoten kan
worden, gordijn ; ook eene in der haast opgeworpen verschansing.
ridéndo d-icére rerun?, lat. (van ridére,
lagchen) lagchend de waarheid zeggen ; —
ridicule, adj. fr. (van 't lat. ridicclus, a,
um), ridikuul, belagchelijk, belagchenswaard, bespottelijk ; -- ridicule . 1), n.
het belagchelijke of bespottelijke ; zich een
ridicule geven, zich belagchelijk aan
=telijk maken ; 2) f. (verbas--steln,bpo
terd uit réticule lat. reticulum, een netje,
netvormig zakje) een werkzak, eene werkbeurs der vrouwen.
Ridingcoat, z. redingote.
Ridotto, m. it. ( lat. reductus) eene
afgezonderde plaats, toevluchtsoord ; speel
voor gemaskerde personen (vgl. r e--kamer
doute).
rien, fr. (spr. rjèn) niets ; — rien du lout
(spr. rièn du toe). in het geheel niets; —
riënist, m. barb.lat. z. v. a. nihilist.
Rif, n. nederl. (verwant met re e f, rif,
enz. ; in 't alg. iets, dat zich in de lengte
uitstrekt ; eng. reef) eerre lange rots- of
zandbank, klippenreeks in de zee, verborgen klippen ; z. ook reef.

n

recht: een aanhanger der stren--strafelijk
gere grondbeginselen van het strafrecht ; —
rigoreus, rigoureus, adj. (nw.lat.
rigorosus, fr. rigoureux; spr. rigoe—) en
rigorístiseh, hard, gestreng, scherp, ernstig; onbarmhartig; --- rigorósum, n.
sell. examen. z. aid.; —rigoroziteit,
f. gestrengheid, scherpte, hardheid.
Rigoceph álus, ni. lat.-gr. (v. 't lat.
rígdre, eene vloeistof ergens heen leiden, en
't gr. lcephalé, hoofd ; fr. rigocéphale) een
door B 1 a t i n e uitgevonden toestel, om bij
ziekten een' door water voortgebracbten
koudestroom op het hoofd te leiden.
Rigodon of rigaudon, n. fr. (spr.
—godó)t; zoo men wil van liet referein
van een oud danslied: rig-din-don; vgl. echter ook het it. rigodére, zich weder ver
een in Italië en bet zuidelijk Frank--heugn)
rijk gebruikelijke dans en de daarbij behoorende muziek.
Rigor, rigorismus, enz. , z. ond.
rigide.
Rigsbank, f. deensch : de deensche
rijksbank ; — rigsbanktegn, n. rijks
banknoot — rigsdaler, m.-bankte,
een deensche rijksdaalder van 6 mark Of
96 skillinger, vgl. r i x d a l e r; — rigsort,
m., pl. rigsorter, een vierde rijksdaalder.
Rijder, m. eene voorm. neder]. goud
i gulden.
-munt=1
;

943

RIJKAARD

RISJL

Rijkaard, mansn., z. Richard.
Rijksdaalder, ni. eene voorin. en te-

Riot, n. eng. (spr. ral-ut; v. 't oudfr.
note, geraas, gedruisch ; provenc. nota, it.
riotta, twist, gekijf ; oudfr. rioter, it. riottane,
strijden) het oproer, de opstand ; -- riot—
act, m. de oproeracte, die samenrottingen
verbiedt.
Ripatieum, n. mid.lat. (v. 't lat. ripe,
de oever) het oevergeld, de watertol.
Ripieno, m. it. (van piéno — lat.. plenus, vol) Muz. de aanvulling stemvulling;
als adject. vol, met vol koor ; — ripieno—stem., de aanvullende stem ; de onder
begeleidende en versterkende stem-geschikt,
(in tegensi. met s o 1 o s t e m) :— ripienobas, z. basso rilsieno, onder bas ; — ripienIst, m. een toon- of stemaanvuller,
die geen solo zingt of speelt, maar alleen
de stem helpt versterken en zich naauwkeurig naar den voorspeler moet richten
Ripopé, n. of ripopée, f. fr. samen gegoten overblijfsels van wijn ; overschotten,
mengelmoes, poespas.
Riposo, n. it. (spr. s z;
fr. yupos,
z. al(I.) rust, stilte ; Piet. een stilleven.
Riposte, z. r i s p o s t e.
Ripresa, f. it. (s=z;
fr. rep2 ise;
van reppréndere, weder- of terug nemen) Muz.
herhaling tiener voorname passage.
Ripuariers, m. pl. lat. (van ripe,
oever) oeverbewoners, oud-rom. benaming
der Franken, die aan den Rijnoever van de
Lahn tot aan de Lippe woonden.
Risaliet, m. (spr. s=z; it. risálto, v.
risalíre, risaltáre, vooruit springen, uitsteken) Arch. een uitstekend gedeelte van een
gebouw, een vooruitstek, doorgaans in het
midden der facade of, bij aanmerkelijke
breedte van deze, aan elken der hoeken.
riscant, z. ond. risico.
Rischi, z. r i sj i.
Riscóntro, m., pl. riscóntri, it.
(riscontro, eig. ontmoeting, naricht, aanwijzing, enz. ; vgl. s c o n t r o) Kmt. wisselbetalingen; aanwijzingen op wisselbetalingen ; -riseontreeren, z. s c o n t r e e ren, ond.
SCOn 1 r0.
risentito, it. (van risentire, gewaarworden,
gevoelen) Muz. vol uitdrukking, levendig.
Risette, z. ond. rise.
Risico, n. it. (spr. s =z), risque, n3.
fr. (riesk'; sp. riesgo, v. risco, steile rots,
klip, dus eerst bet gevaar ter zee, dat den
schepen door klippen en rotsen bedreigt)
het gevaar, waagstuk ; — risqueeren
(fr. risquer), ook wel risiqueeren, wagen, in gevaar brengen, op het spel zetten;
gevaar loopen, in gevaar zijn ; — risquant
of riscánt, adj. gewaagd, gevaarlijk ; —
ook risquable (spr. rieskábl').
Risji, m. ind. (v. 't sankr. risji, wijs,
heilig) een `vijs en heilig man, inz. een opvoeder van koningszonen; de naam eerier klasse
van de door Brahma (z. aid.) bet eerst ges(pen wezens (9 of 10), die door hunne hei
vermogen verkregen, om goden,-lighedt
menscben en dieren voort; te brengen.

genwoordige ned. zilvermunt, de zilveren
22 gl ; de vroegere holland dukaat
2 gl. 50 ct.;
scbe rijksdaalder mede
de zeeuwscbe rijksdaalder = 2 gl. 60 ct.
Bikat of Rekiet, m. turk. -arab. (van
't arab. rakaa, buigen) de buiging bij 't gebed.
Rikiábdar of rikiabdar—aga, m.
turk. -arab.-pert. (van 't arab rikiab, de stijg
dbr, iemand, die houdt,-beugl,nhtprz.
vasthoudt) de stijgbeugelhouder van den
sultan.
rilasciando it. (spr. rilasjándo; v. rilasciáre = fr. relách-er, z. r e l a c h e e r e n)
Muz. allengs langzamer, in sterkte en snelheid van lieverlede afnemend.
Rilé, m. (russ. rylje) de eenvoudige lier
der Russen, dorpslier.
Rima, m. de broodboom op Otaheiti.
Bima, f. lat. de spleei, reet ; rinna
glottidis, de stemspleet; r. pudendorum, de
schaamspleet.
Rimailleur, m. fr. (spr. rimaljéur) een
rijmer, rijmelaar, verzensmid.
rimborseeren. rimbórso, it. Kmt.
z. rembourseeren.
Rime, f. fr. het rij m, de gelijkluidend
laatste lettergrepen in 2 of meer-heidr
verzen ; — sans rime ni raison, zonder zin
of verstand.
Rimésse, it. (rimessa, van riméttere =
lat. remittIre, zie r e m i t t e e r e n, Ir. remise)
Kmt. overgemaakt geld, overzending van
geld of wissels, wissel- of geldverzending of
-betaling; — rimessarelle, f. (verklw.
van rimessa) een kleine, toegevoegde wissel,
die over eene geringe som loopt ; — riméssenboek, liet handelsboek, waarin
alle wisselbrieven, enz. worden opgeteekend.
Rimpel, m. eene korenmaat in Hongarije.
Rineonáda, f. sp. (v. rincon, hoek)
zuid-amerik. stofgoud.
rin forzándo of rin forzáto, it. (spr. s infortz---; van rinforzare — fr. ren forcer)
Muz. versterkend, sterker, weder krachtiger.
Rinfráneo, n. it. (spr. riep —; v. rinfrancáre, sterken, vrijwaren, schadeloos stellen) Knit. vergoeding, teruggave van uitschotten; r i n f r a n c o geven, uitgeschoten
gelden weder vergoeden.
Rio, m. sp. (spr rio) en port. (spr. rioe)
(van 't lat. nieces, vloeijend water) de vloed,
stroom ; b. V. Rio de la Plata, sp. de
zilverstroom ; -- R. de Janeiro, port.
rice de zjanéiro) de January- rivier.
Rions, m. (spr. rióh) eene soort van
witten fr. wijn, zoo geheeten naar het gelijknamig stadje in het departement der
Gironde.
Riool, n. (fr. rigole, v. 't eelt.- wallisch
rhigol, groeve, geul, enz.; vgl. echter ook
r i c o l e e r e n; volgens Bilderdijk eig. riole,
verklw. van 't sp. en port. rio) afvoeringsbuis, vuilnispijp.

--

„
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riso fiorétto, H. it. (spr. rizo—; provene.
ris, fr. riz, rijst, v. 't lat. oryza, gr. oryza)
eig. bloemrijst, de fijnste soort van rijst ; -risétte, f. (spr. s—z) de geringste soort
van rijst.
risoluto, it. (spr. rizolóéto lat. resolutus, a, um, vgl. r e z o 1 v e e r e n) Muz. stout,
krachtig.
rispediëeren, it. (vgl. s p e d i ë e r e n)
Kmt. weder afzenden, waren, enz. verder
zenden of verzenden.
Respet- of respit-dagen, z. respectdagen ond. respiciëeren.
Rispóste of riposte, f. it. (rispósta,
van rispóndere, antwoorden, en ripósta, van
riponére, riporre, weder wegleggen) een snel
en treffend antwoord, een tegenzet ; in de
schermkunst : de tegenstoot ; -- risposteeren . of riposteeren, op eene spotternij snel, levendig en treffend antwoorden,
dadelijk hervatten ; in het schermen : na den
gedanen stoot aan de partij eenen tegenstoot toebrengen.
risqueeren, z. ond. risico.
Rissóle, f. fr. (van rissoler, bruin braden) een vleeschpasteitje ; -- rissoletten,
p1. gerooste, met vleesch gevulde sneedjes
brood.
ristorneeren, it. (vgl. s t o r n e e r e n)
Kmt. terug schrijven, af- en toeschrijven;
in het assurantie-wezen : van eene reeds geslotene verzekering tegen eene vergoeding
weder afzien ;— ristorno, z. r i to r n o.
Ristrétto, m. it. ( lat. restrectum,
van restringére, it. restringere, samentrekken) een kort uittreksel, de hoofdinhoud
eener rekening, enz.; ook billijkste prijs eener
waar; -- ristrétto di conto, rekeningsuittreksel ;— staats-r i s t r e t t o, kort verhaal der politieke voorvallen.
rises, m. lat. (v. ridére, lagchen) het lagchen ; -- risus sardonius, m., z. sardonische 1 a c h; — risur tenedtis amici! lat.
onthoudt u van lagchen, vrienden ! lacht
niet ! — een gewone uitroep bij belagchelijke uitdrukkingen.
risvegliáto, it. (spr. ri-sweljáto, van risvegliare, opwekken, aanwakkeren) Muz. opgewekt, levendig, met toenemende vrolijk
levendigheid.
-heidof
ritardándo, ritardáto, it. (van ritardáre,
vertragen, vgl. r e t a r d e e r e n) Muz. dralend, vertragend, in snelheid verminderend.
rite, lat (vgl. ritus) ordelijk, vormelijk,
wettelijk, naar gebruikelijke wijze, voorschrift matig, gepast, behoorlijk.
ritenuto, it. (spr. u= oe; van ritenére =
lat. ritenére, vgl. r e t i n e e ren)Muz. terughoudend, ingehouden.
Ritórno, m. it. (van ritornáre fr.
retournee; vgl. retour, enz., en ristorn e e r e n) eig. de terugkeer; Knit. de terug
af- en bijschrijven van eenen-schrijvng,et
post in het grootboek, ook ristorno en
storno ; -- ritornel, n. (it. ritornéllo)
een herhalingsthema, meermalen wederke-

rend gedeelte van een zang- of ander muziekstuk, door de begeleidende instrumenten
gespeeld; Poet. eene soort van kleine drie
volksliederen.
-reglita.
Ritrátta, f. ital. (vgl. t r a t t a, ond.
t r a s s e e r e n) Kmt. de keer- of herwissel,
de terugtrekking van een' getrokken wissel.
Ritus, m , pl. ook ritus, lat. het gebruik, inz. feest- of kerkgebruik; --- het
rituaal (van 't lat. ritudlis, e) de gebruiken betreffende) de regeling van kerkelijke
gebruiken, kerkenorde, het kerkboek, vgl.
a g e n d e ; ook de voorgeschrevene of gebruikelijke ceremoniën bij inwijdingen, receptiën
in geheime genootschappen, enz. -- ritualist, m. nw.lat. een kenner der kerkgebruiken ; ook een verdediger daarvan ; —
ritualistika, f. de leer van de regeling
der kerkgebruiken ; — rituëel, adj. tot
het kerkgebruik behoorende, gebruikelijk.
Rivadavia, z. r i b a d a v i a.
Rival, m. fr. (van 't lat. riviilis, dat is
eig. eene beek (rivus) op den akker met
iemand gemeen hebbende, en daarover met hem
vaak oneenig wordende) een mededinger,
medevrijer, medestrijder, wedijveraar ; —
rivaliteit, f. (lat. rivalitas, fr. rivalité)
de mededinging, ijverzucht, de wedstrijd,
wedijver ; — rivalizeeren (fr. rivaliser)
wedijveren, mededingen, om de meerderheid
strijden.
Rivalso, m. it. (van ri- valere, zich herstellen) Kmt. de schadeloosstelling wegens
;

een voorschot, verbaal (regres)

.

Rivériseh-drankje, n. een naar
den arts R i v i è r e benoemd bedarend middel tegen maagkwalen.
rivérso, it. '(van rivertere, omkeren) of
rivéscio (spr. —wésjo, van rivesciare, omwerpen; vgl. r e v è c h e), Muz. omgekeerd,
van achteren af te spelen.
Rivesaltes, m. (woordelijk : hoogoever)
muskaatwijn uit het fransche vlek of stadje
van dien naam, depart. Oost-Pyreneeen, de
beste soort van Roussillon -wijn.
Riviera, f. it. oever- of kustland.
Rivolgimento, n. it. (spr. —dzji—;
van rivólgere, omwenden lat. revolvere)
Muz. de omkering der stemmen in het
dubbele contrapunt; -- rivoltáto, Muz. omgekeerd.
rixa, f. lat. twist, strijd, rechtstwist ; —
autor rixae, m. de aanlegger van eenen twist.
Rixdaler, eig. riksdaler, m. zw.
een rijksdaalder, eene rekenmunt in Zweden, ongeveer = 2 gl. 70 ct.; vgl. rigsdaler en rijksdaalder.
Roastbeef, n. eng. (spr. róóstbief, van
roast, braden, en beef, rundvleesch) geroosterd, slechts halfgebraden rundvleesch.
Rob 1) of roob, liever robb, arab.
(robb) Med. verdikt of ingekookt vruchtesap,
-moes, doorgaans met suiker gekookt; —
rob cydoniórum, kweemoes; — rob sambuci,
verdikt vliersap, vliersiroop.
Rob, 2) m. nederl. algemeene benaming

ROBA.
eener soort van vischachtige zoogdieren, die
op het land en in het water leven : zeehond,
zeekalf, zeebeer, zeeleeuw, enz.; -- 3) de
maag van groote visschen.
Roba, f., pl. robe, it. in den zeehandel: goederen, waren.
Robber, liever rubber, in. (eng. de
wrijver, schaeer) de dubbele partij, drie bijeen
beboorende partijen, inz. in het whistspel.
Robe, f. fr. (verwant met ons r o o f,
oud-hoogd. roue, nw.hoogd. raub, vgl. het
angels. reaf, mid.lat. rauba, buit en kleed,
en het fr. dérober, berooven) een lang kleed,
sleepgewaad der vrouwen ; ook een lang opperkleed der rechtsgeleerden in Frankrijk,
een tabbaard, eene staatsiekleeding, en van
daar de gezamentlijke rechtsbeambten des
Staats; hommes de robe, mannen van den
tabbaard ; — robe de chambre (spr. rob'
d'sjánbr'), een slaaprok ; — roberonde,
f. (spr. roberónd') een wijd overkleed der
vrouwen.
Robert, oudd. mansn. (oud-hoogd. Hruodpert of -hert, van hruod, roem, en pert, enz.,
blinkend): de met roem omstraalde, van roem
blinkende ; — Robert Macaire, fr. (v.
't gr. malcárius, gelukzalig) de held uit het
tooneelspel 'de Hond van Aubry," toegepast
op eiken vermetelen, voor niets terugdeinzen den booswicht ; soms echter ook voor pronker,
modegek, dokter, enz. optredende; het lieve
daar-lingsmakerdPjchts,van
vaak eene iron. benaming voor het fransche
volk in 't algemeen.
Robespierrísmus, n. (spr. —pjèr---)
het staatkundig stelsel van Maximiliaan
Robespierre, het schrikbewind; — robespierríst, ni. een aanhanger van dat
stelsel.
Robijn, m. (it. rubíno, sp. ruim, rubi,
provenc. robin, fr. rubis, van 't mid.lat. rubinus = lat. rubé us, rubes, rood) een doorzichtige roode edelsteen, de hardste en kost
na den diamant, het schoonst in-barste
Ceylon, Pegu, enz. De schoonste hoogroode
heet almadin,ulmadin of karbonkel,
omdat hij naar eene gloeijende kool (carbo)
gelijkt ; de violetroode heet spinel ; de
bleekroode balais (z. aid.), ook ballas of
balas, en de roodgele r u b i c e 1, welke
minder geacht wordt ; ook draagt de naam
robijn eene zeer kleine soort van drukletter, tusschen parel en diamant (zie
drukletters) ; — robi j asglimmer, m,
z. V. a..pyrosideriet; —robijnzwavel, rood ruischgeel, z. r e a 1 g a r, vgl. a rs e n i c u m; -- robijnspaath, n., z. v. a.
rhodoniet.
Robillard, m. fr. (spr. robi-ljdr) een
fijne parijsche snuiftabak, naar den naam
des vervaardigers zoo geheeten.
Robin, m. fr. (spr. róbèn; vgl. robe)
rechtsgewaad ; tabberdman, tabberddrager,
iron. benaming voor eenen rechtsgeleerde.
Robinet, m. fr. (spr. —nè) de kraan
aan een vat, enz.
,
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Robinhood's society, f. eng. (spr.
róbbinhoeds sossai-itti, zoo geheeten naar

Robin-Hood, verbasterd van Robert Fitzooth, de aanvoerder eener rooverbende, de
held van vele engelsche volkssprookjes) bierdrinkersgezelschap, zoo als die in Engeland,
zonder onderscheid van standen, vaak in
herbergen bijeen komen om over staat en
godsdienst te spreken ; een politieke tinne
een' kring, waarin men,-gietrszlchap,
vaak zonder toereikende kennis, over staatkunde handelt.
Robinia, f. de valsche acacia (z. ald.);
naar den fr. botanist Robin benoemd, die
in de 17de eeuw deze plantensoort het eerst
uit amerikaansche zaden teelde).
Robinokratie (spr. t=ts), f. fr.-gr.
(vgl. robin) iron. woord om den overweáenden invloed der mannen van den tabbaard
(robe) aan te duiden , advokatenheerschappij.
Robinsonáde, f. (naar der beroemden , het eerst in 1719 verschenen roman
van den Engelschman de Foe: Robinson
C ru s o e) eene Robinsons geschiedenis, avontuurlijke geschiedenis of vertelling van ver
zeevaarders:
-ongelukt
Róble, m. sp. (eig. de eil.., steeneik;
v. 't lat. robur) eerre Z.arnerik. houtsoort,
die onder water goed blijft, en tot bouwhout dient.
roboreeren, lat. (roboriire, van robur,
eig. steeneik, eikenhout, dan hardheid, sterkte) versterken, kracht geven ; -- roborantia (spr. t= ts), n. pl. versterkende middelen ;
— roborátie (spr. t=ts), f. nw.lat. de ver
; — roboratief en robórans,-sterking
in. een versterkend middel ; — robuust,
adj. lat. (robustus, a, um) sterk, krachtig,
welgespierd, kloek, stevig.
Robot, ook robát, m. (een slavonisch
woord, poolsch en bob. robóta, russ. rabóta,
arbeid, knechtschap, van rab, rob, knecht,
slaaf) de leendienst, hofdienst, de werkzaam
waartoe de onderdanen jegens hunne-hedn,
overheid en landsheeren verplicht zijn.
robuust, z. ond. roboreeren.
Roe, m. fr. de rots ; --- roe of roche,
in. het kasteel of de toren in bet schaakspel (sp. rogue, it. rocco, eng. rook; v. 't
arab. toch of ruck, z. rok) — roeheeren of roqueeren, in het schaakspel
den koning met het kasteel doen omwisselen.
Rocaille, f. fr. (spr. rokálj'; van roc,
rots, it. rocca, V. 't lat. ruges, de rots) grot
schelpen, koralen, steenen, enz.;-werkvan
— rocailleur, m. een grotwerkmaker.
Roeambóle, f. fr. (van het duitsche
r o e k e n b o 11 e, d. 1. roggelook, omdat de
stengel niet dien der rogge overeenkomt); de
spaansche sjalot, het slangelook, slangeknoflook ; oneig. het beste aan of bij eene zaak;
in het omber-spel een zeker getal vischjes
(f i e h e s), waartoe ieder, die een spel wint,
moet bijdragen, en die later met elkander op
het spel gezet worden ; ook eerre smulpartij.
Roceella, f. it. (spr. rotsjélla, de beste
;
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soort van tarwe in Italië en Sicilië ; n w.lat.
eene mossoort : het echte lakmoesmos(v. rocca,
rots, omdat liet op rotsen groeit).
Roceetto en roechetto, m. it. (spr.
rotsjétto en rokkétto) en rochet, m. fr.
(spr. rosjè; sp. roquete, mid.lat. rochetuin,
waarse.h. van ons rok, duitsch rock, oud
roc, mid.lat. roccus) een kort koor -hogd.
bisschoppen
-hemdr
Rocchetta, it. (spr. rokketta, van rocca,
rots) eene rotsvesting of veste.
Roceiros, m. pl. port. planters in Brazilië.
Rochambeau, m. fr. (spr. ro-sjanbo; oorspr. een persoonsnaam) eene soort
van gebak.
rocheeren, z. ond. roe.
Rochette, f. fr. (spr. rosjétt'; it. roechetta) levantsche zoutasch, ter bereiding
van 't glas.
Rochus, mansn.: de verhevene.
roco, it. (= lat. raucus, a, um, heesch)
Muz. ruw, dof.
Rococo, n. nw. -fr. (waarsch. van roe,
rocaille, z. ald., dus eig. de smaak voor
schelp- of grotwerk; V. a. zou een fransche
pries, die in 1792 te Coblenz naar een'
koopman in oude meubelen vraagde en daarop
ten antwoord kreeg, dat er een rok voor
zijn' winkel hing, lagchend uitgeroepen heb
oui, oui, roe, roe, rococo; — deze in--ben:
val, tijdens de restauratie aan de koninklijke
tafel te Parijs verteld, werd geestig gevonden,
en zoo kwam de uitdrukking in de mode)
ouderwetsche voorwerpen van allerlei aard
uit den tijd van Lodewijk XIV., die naar den
nieuwsten smaak des tijds weder mode zijn
geworden.
Roderik, oudd. mansn. (waarsch. uit
Hruoderih ontstaan; vgl. Robert): de
roemrijke.
Rodomónte, m. it., of rodomónt,
fr. (eig. rodamonte, d. i. bergonswentelaar,
iemand die zich als het ware vermeet, zelfs
bergen van hunne plaats te bewegen en
voort te rollen, van 't lombardisch woord
rodáre, in een' kring omdraaijen en als een
rad voortrollen, van 't lat. rota, rad, en
't ital. monte, berg) oorspr. de naam van
Benen boer in het graafschap Scandiano, in
Italië, welken Bojardo, graaf van Scandiano,
en later Ariosto in hunne dichtstukken (Orlando inna,norato en - Orlando furioso) aan
eenen snoevenden held gaven; van daar in
't algemeen een grootspreker, opsnijder, pogcher, snoever, windbreker, ijzervreter; —
rodomontáde, f. fr (it. •rodomontáta)
de pralerij, opsnijderij, grootsprekerij, snoeverij, snorkerij: vgl. f a n f a r o n n a d e;rodomonteeren, grootspreken, pogchen,
snoeven.
Rodóndos, m. pl. (van bet sp. redondo
= lat. rotundus, rond ; lienzo redondo, lijn
ronde balen) eerre soort van wit-wadin
vlaamsch linnen.
Roeb, m. arab. (roeb, een vierde, v.

—
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arba, vier) eene turksclie munt

µ piaster
of 10 paras, omtrent 2 2 cent.
Roebel, nl. russ. (roebl, oorspronkelijk
een afgehouwen stuk, van roebitj, snijden,
houwen ; v. a. van het arab. roeb (z. aid.),
daar de roebel oorspr. . g r i w n a of eene
mark zilver was) eene russ. zilvermunt van
100 kopeken. De zilverroebel doet
tegenwoordig (volgens ukaze van 1839) 32
papierroebel, welke laatste ongeveer de
waarde van 54 cents heeft.
Róébie, f. (vgl. r o e b en ropy) eene
gouden rekenmunt in Algerië
35 aspers.
Roede, f. eene ned. lengtemaat voor
afstanden 10 ellen of meters; de rij n 1 a n d s c h e roede, verdeeld in 12 voeten
3,7653592 meter; de amsterdams c h e roede , verdeeld in 13 voeten
3,6797698 meter.
Roef, f. nederl., eig. dak (eng. roof)
overdekte plaats tegenover den stuurstoel
in post - of trekschuiten en andere kleine
binnenvaartuigen, waarin zich gewoonlijk de
passagiers bevinden.
Roefai, roefaai, m. pl. turk. huilende derwischen, bekend wegens hunne
aan verbijstering grenzende dweeepzuciir.
(naar den stichter Ahmed R o e f a a i, gest.
1184 na Chr., benoemd).
Roekoe, z. o r l e a n.
Roeland, oudd. (Bestand , Rudland,
Hruorland, v. 't oudhoogd. hruod, ijsl. hrOdr,
roem) mansn., roemland; inz. een fabelachtige held, dien men als een der paladijns van
Karel den Groote vermeld vindt en die
eene groote rol speelt in de riddergedichten
der middeleeuwen ; it. Orlando;— roe—
landszuil, f. (misschien bedorven uit
rugelandszuil, van het duitsche ruge,
r ti ge, voor gericht), een zinnebeeld van
het recht der strafoefening in vele steden
van noordelijk Duitschland en ook bij ons
(b. v. de Steenen Koeland te Amsterdam, die nog voor eenige jaren daar aanwezig was), bestaande in een reusachtig
standbeeld eens geharnasten mans.
Roepij, z. ropij.
Roesálki, f. pl. russ. (roesalka, v.
roesul, blond), woud- en waternimfen bij
de Slavonen, naar welke bij de Russen de
week voor Pinksteren nog de Roesalka
week beet.
Rog, m. ook roei, nederl. (eng. roach
en ray, lat. raja) eene bekende soort van
kraakbeenvisch.
Rogáte, lat. (rogiite, imper. van rogdre,
bidden, verzoeken) de bidzondag of zondag
voor hemelvaartsdag, naar het begin der
latijnsche bijbelwoorden ; rogate etc., bidt
enz., Job. XVI. 14 ; -- rogãtie (spr. t=
Is) f. lat. (rogatio) eene bede, een smeek
voorbede voor afgestorvenen -schrift;en
een bededag tot afwending van zware rampen ; -- rogatoritiles (scil. litterae), pl., ook
rogatorium , n. nw.lat. Jur. smeek
verzoekschrift, schriftelijk aanzoek;-schrift,
--

—

ROGATISTEN
— rogãtum, n. een smeek- of bedelbrief.
Rogatísten, m. pl. eene christensecte
in de Ide en 5de eeuw, naar haren stichter,
R o g a t u s benoemd.

Rogosji, pl. cuss. (v. rogos, water
kolf, eene waterplant van 't geslacht der
rietgewassen) russische matten of dekken
uit boomschors, riet of andere planten.
Rogus, ni. lat. de brandstapel.
Rogatóns, m. pl. fr. (spr. rogatón)
overgeschoten brokken, opgewarmde spijzen,
klieken ; onbeduidende papieren of geschrif
ten, prullen.
Rogier, m. (fr en roman. Roger, oudd.
-

Rudiger, V. 't oudhoogd. Ilruodgar, l ru(l,c?r)
mansn.: de roernspeer, d. i. de door de speer
beroemde.

Roi. d'armes, n. fr. (spr. roa d'arm'; van
rol, koning, en arme, bet wapen) de wapen
-konig.
Rok of roe, m. (crab. en perz. roeh
of roech, dat ook z. v. a. roche, roc, in 't.
schaakspel is) een fabelachtige vogel van
ontzettende grootte en kracht in (le arabische sprookjes.
Rokosz, nl. poolsch (naar men «ii aan
't hong. ontleend) de opstand des adels tegen
den koning en den senaat.

Roland , z. Roeland.
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Rome ; -- romanésk, adj. (fr. romanesque), wat naar den roman zweemt, op
de wijze der romans, overdreven als de
romanhelden, verlicht, fabelachtig, onnatuurlijk, ongeloofel(jk ; --- romaneske, f.
een it.. dans an vrolijk karakter en snelle
be weging; — romanisch, adj. (van 't
lat. rom^nu.s , romeinsch) van het oud
afstammende, gelijk-romeinschflatj
de in le middeleeuwen uit de latijnsche
taal ontstane romanische talen : de
italiaansche, spaansche, portugeesche, fransche, provencaalsche, enz.; — romanizeeren, romans ontwerpen of schrijven
eerre "vare geschiedenis als eenen roman
inkleeden ; --- roananIsmus, n. nw.lat.,
(le r. katte. godsdienst, haar leerstelsel en
hare grondstellingen ; — romanisten,
in. pl. aanhangers van de roomsch -katte. kerk ;
aanhangers en verdedigers van 't rom. recht,
in tegenstelling met germanisten; —
romanomanie, f. lat.-gr., romanwoede,
overdreven zucht tot romanslezen ; -- ro-

mantiek, f. en romanticísmus, U.
de middeleeuwsche en door de nieuwere
dichters en kunstrechters nu weer opgewekte romantische) smaak in kunst en letteren ; — romanticus, m. een aanhanger an dezen smaak -- romantisch,
adj. (fr. romantique), eig. in eene der ro
mantische talen opgesteld, geschreven en
voorgedragen ; in 't alg. in den geest en
smaak der christelijke middeleeuwen en der
nieuwere volkspoëzie en kunst, in tegenst.
met bet antieke of klassieke; ook
dichterlijk schoon, bekoorlijk, betooverend,
verrukkelijk, wonderschoon (b. v. een romantisch landschap) ; — románzO, n. it.
( lingua romanza) de romanische taal.
Romanélla, f. it. eene goede tarwsoort in de napolitaansche provincie Terra
;

Rolette, f. fr vlaamsch batist lijnwaad.
rolleeren, z. r o u 1 e e ren.
Rolpaard, ook roopaard,n . scheeps affuit, z. affuit.
Rolls, p1. eng. (spr. rools; v. roll, de
rol) eene soort van rood lijnwaad, inz. uit
Hessen en Westphalen.

Romtenen, z. Roman en.
Romagna, f. it. (spr.

ROMULIDEN.

--

—

manja) het

gebied der stad Rome, als district van den
Kerkelijken Staat.
Roman, M. (f. fr roman, it. romanzo,
eng. romance, oorspr. alles wat in eene
romanische taal is geschreven, v. 't lat.
adj. rotnanicus, adv. romanice, romeinsch)
sedert de invoering van den Amadis uit
Frankrijk in Duitschland, omstreeks 1570,
eene op oud -epischen achtergrond rustende
avontuurlijke helden -, ridder- en liefdegeschiedenis; dan in 't alg. eene verdichte geschiedenis, de voorstelling van verdichte
menschelijke voorvallen, welker hoofdoogmerk karakterteekening is, daarom inz. de
lotgevallen van een' bijzonderen persoon bevattende; in engeren zin: eene avontuurlijke
liefdegeschiedenis ; e e n e s roman spe 1 e n,
eenen liefdehandel of eene vrijerij op bet
touw zetten en doorzetten ; — romance,
f. fr., eene korte avontuurlijke geschiedenis,
overlevering, een ridderlijk voorval, enz. in
den vorm van een lied, eerre zanggeschiedenis , zangsprookje; vgl. ballade; — romancero, m. sp. verzameling van romancen ; — romancier, m. fr. (spr. romansje) een romanschrijver; fem . roman-

cière, romanschrijfster; — romanésco,
m. it., een goede wijn in 't gebied van

di Lavoro.
Romanen, Romeenen, m. pl. [Rotnêni, Romoenfl , de inheemsche naam der
Wallachen of Wallachijers, dien zij zich
nog wegens hunne afkomst van de Romeinen geven.

Romanismus, romanizeeren,
romanomanie, romantisch, enz., z.
ond. roman.

Romein, ook Romer, m. een bewoner van de stad Rome ; Typ. romein,
eene hoofdsoort van druk l e t t e r s, ook
a n t i q u a geheeten (z. ald.) ;— romeinsch, adj. wat tot Rome behoort, daartoe betrekking heeft, samengetr. roomsch,
inz. wat de godsdienst betreft, wie de godsdienst belijdt of tot de algemeene (katholieke) kerk behoort, welker opperhoofd, de
paus, zijnen zetel in Rome heeft; — ro-

meinsche bouworde, de jongste der
bouworden, Samengesteld uit de ionische
en korintische (z. aid.).
Romestécq, n. fr., zeker kaartspel
tussehen twee, vier of zes personen.
Romulíden, m. pl. lat. (Romulidae)
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nakomelingen van Romulus, den grondvester
en eersten koning van Rome, Romeinen.
Ronas, (perz. rands) de syrische of
perzische meekrapwortel.
Rondas, n. een rond schild.
Ronde, f. fr. (spr. rond'; van rond,
rond , van 't lat. rotundus) (le omgang;
Mil. rondgaande wacht, patron i l l e; rondedans, kringdans; rondgezang; -- a la ronde,
in de rondte, in een' kring rond; ook eene
soort van biljartspel met 12 kleine ballen
en éénen speelhal --- rondeau, n. (spr.
rondó) e e n r o n d. e e 1, rondgedicht, ronde zang, eene soort van lyrische gedichten met
een naar bepaalde dichtwetten terugkerend
referein ; Muz. dat gedeelte van een muziekstuk, waarin een hoofdthema als referein terugkeert, ook rondo, it.; — rondeel, z. r on d e a u ; ook eer. rond buiten
ronde sterke toren, die wel eens-werkof
de plaats van een bolwerk vervangt; eene
door vele kringvormig gebouwde huizen ingesloten vlakte ; -- rondlno of rondoletto, n. it. Muz. een kort, niet zeer uit
rondgezang, een klein rondeel. -gewrkt
Rongerie, f. fr. (spr. ronzj'rí, van
ronger, knagen) in de katoendrukkerijen het
wegbijten der kleuren door bijtmiddelen.
Roob, z. rob.
Rood, n. eng. (spr. coed) eene akkermaat in Engeland = lO,iio zi ned. vierk.
;

roeden.

Roopaard, z. rolpaard
ROOS, f. (lat. rosa) eene allerwege bekende schoone bloem, van velerlei soorten;
eene huidziekte, ook St.-Anthonie -vuur geheeten ; eene soort van diamant (z. aid.);
— roos van Jericho, z. J e ri c h o
.

roos en witte-ros;—de
roos, benaming van twee vijandige partijen, die van York en Lancaster, welke
Engeland eene reeks van jaren door burgeroorlog geteisterd hebben en eerst in 143i
onder Hendrik YII. een einde namen; —
rozemarijn, beter rosmarijn;—rozenhout, z. rhodisch hout; — z.
verder onder rosa.
Rope grass, n. eng . (spr. roóp gres;
V. rope, touw, en grass, gras) het parelgras (melica nutans, L.) voor vischnetten.
Ropij , liever ropy of roepie, f.

(hindost. en perz. roepiyah, van 't sanskr.
roepya, schoon, schoonheid; vervolgens zilver, inz. bewerkt zilver) eene oost -ind.
munt, in goud ongeveer 18 gl. en z. v. a.
m o h o e r; in zilver van 6 0 tot 12 0 centen,

-- lakropij, eene rekenmunt te Calcutta
100,000 zilveren ropijen.

ROSINANT.

kers, een moeskruid, dat men als salade
eet; ook de levantsche potasch.
Roquille, f. fr. (spr. rokielj') eene
kleine fr. wijnmaat = c h o p i n e (z. aid.);
ook ingemaakte oranjeschillen.
Ror^te, lat. (van rordre, dauwen, bedroppelen) eig. dauwt, benaming, van eene
in de r. kath. Kerk gedurende den tijd der
advent gehoudene mis, naar hare aanvangsoorden : rorhte eerli, dauwt of droppelt,
gij hemelen ! die uit Jes. XLV, 8 zijn genomen ; -- roratie (spr. t ts) f. het
dauwen ; de meeldauw aan den wijnstok.
rosa, f. lat., de roos ; — rosa, of fr.
rosé (spr. rozé) rozerood, roodkleurig ; —
sub rosa, onder de roos (d. i. onder de
kompasroos, omdat in de scheepskajuit een
kompas van de zoldering placht te hangen,

en liet geen daar gesproken werd dus onder de kompasroos verhaald werd) in ver
geheim ; — rosaeéen, pI-trouwen,i'
nw. lat. (rosacae) rozesoorten ; — rosa—
ha, pl. nw.lat. Med. de mazelen ; — Rosalia of Rosalinde, nw .lat . vr.naam :
de rozige, de schoone als eene roos ; — rosarlum, n. een rozekrans, bidsnoer; —
roselíth, m. lat.-gr. (gr. lithos, steen) een
ire Saksen gevonden mineraal van rozeroode
kleur; — rosenóble of rozenóbel, m.
een rozestuk, voorm. eng. goudmunt, met
een schip en eene roos gestempeld, omtrent
11 gl. waard; rozenobel -goud, goud,
dat slechts 3 zilver bevat; -- rosétte,
f. fr., eene kleine roos, een roosje, roosvor-

mige sieraden in goud- of zilverblik, enz.,
een roosvormige strik, eene lintroos ; de roos
of richtschijf in horlogiën; ook roossteen,
een van onderen plat en van boven hoekig
geslepen (in ruitvormige of driehoekige vlakken verdeelde) diamant ; als vr.naam : Roosje;
-- Rosálda, vr.naam : de aanminnige roos,
liefelijke onschuld; -- Rosine, vr.naam:
de roozeroode, de bloeijende; — rozetteren, met goudroosjes bezetten, versieren ;
den diamant zóó slijpen, dat hij enkel ruit
driehoekige vlakken vertoont. -vormigef
Rosayaiers, m . pl. eene muhamedaansche secte in het jaar 2 70 der Hedsjrah uit
de partij der Schiïeten ontstaan.

Rosbeyer of Rosbayard, m. het
paard der vier heemskinderen, Bayard
genaamd ; oneig. een woesteling, een wild
schepsel.
Rosciade, f . (naar Rosc)us, een' beroemden rom. tooneelspeler) een engelsch
leerdicht over de tooneelkunst in Engeland.

Rosconne, f. fr. wit lijnwaad uit
Bretagne.

Roquelaure of rcquelaur, m. fr.

Rosenobel, rosette, Rosilda, z.

(spr. r6k'loor') een mantel, reis- of regenrok, regenmantel, naar zijn' franschen uitvinder, den hertog van Igo q u e I a u r e^,

ond. rosa.
Rosereaux, pl. fr. (spr. roz'ró) russisch bontwerk voor mutsen, mutsebont.
Rosináant, m. sp. (rocinante, fr. rossinante, van 't sp. rocin, fr. rosse, slecht

benoemd.

roqueeren, z. ond. roc, r o c h e.
Roquette, f. fr. (spr. rokétt'; sp. ruqueta, it. ruchetta; van 't lat. eruca) water-

paard, knol , van bet duitsche ros , en

ante, voorheen) een slecht paard, magere

ROSINE
knol inz. het ellendig rijpaaid van I) 0 0
Quixote (z. ald.), door hem zelven dus
genoemd.
Rosine, z. ond. rosa.
Boskólniken, p1. (russ. sing. sasskolnik, van rasskdl, spleet, scheiding) scheurmakers, die niet lot de rechtgeloovige grieksche Kerk hehooren, z. v. a. Separatisten, Schismatieken, Sectari ssen.
Rosmarijn, ook wel minder goed
rozemarijn, m. (van het lat. ros martnus) eig. zeedauw, een bekend, weiriekend
gewas, dat in het Oosten en in Z. Europa,
inz. dicht aan zee, in het wild groeit.
Rosólio of liever rosóglio, m. ital.
rozebrandewijn , een ital gekru ide brandewijn, uit rozebladeren bereid.
Rosomak, m. (pooisch rosomak, hong.
rozomdk, russ. rossomâcha), de veelvraat,
een roofdier van het berengeslacht in N.
Europa, enz.
Rossaliën, p1. vuurroode vlekken met
zwelling en pUn over het geheele ligchaam,
die in 7 a 9 dagen verloopen.
rosso antico, m. it. (d , i. eig. ouderwetsch of antiek rood (rosso, rood, v. 't lat.
russus) roodachtig marmer.
Rossólie of liever rossólis, m. fr.,
zonnedauw, een tune gekruide brandewijn,
inz. getrokken op het kruid zonnedauw
(ras sous, lat.).
Rostbeef, n., z. roastheef.
Bostéllum, n. lat. (verklw. v. rostrum)
een snaveltje, snuitje.
Rostra, n. p1. lat. (van rostrum, de
snavel) eig. de snavels; het spreekgestoelte
op de markt in het oude Rome, zoo geheeten naar de daarop geplaatste scheepssnavels van de veroverde schepen ; van daar

pro rostris, van het spreekgestoelte (in .

openbaar spreken).
Rostraal, liever rastraal, z. aid.
Rota of ruota, f. it. (eig. rad lat
rota; zoo genoemd, omdat de gerichtszaal
met radervormige platen is bevloerd) het
hoogste pauseljke appellatie-geredlit, de opperrechtbank te Rome over de gezamentlijke
r. kath. christenheid,
RotacIsmus, z. rhotacismus.
RotalIth, m. lat.-gr. (v. 't lat. rota,
rad, en 't gr. lithos, steen) een radersteen,
straalsteen.
Rotang, n. (sp. rota, eng. rastau ; van
't maleisch rôtan) het oostindische of zoogen.
spaaîische riet, eene palmsoort, rotting.
Rotãtie (spr. tie=tsie) f. lat. (rotato,
van rotPre, in eenen kring ronddraaijen, van
rota, het rad) de raddraaijing, raderloop, de
omloop, omdraaijing, omwenteling, de kringvormige beweging om de as, b. v. van de
zon, de aarde, enz.
Rotonde, z. rotunde.
Rotta, f. eene vochtmaat in Madrid.
Rottel, z. rottolo.
rotten boroughs, p1. eng. ( spr. rott'n
bdrroos) vervallene marktvlekken, in welke

--
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het recht om afgevaardigden in het panemerit te zenden in de handen van enkele
grondeigenaars was gekomen, wien het stemrecht door de panlements-reform in 183
werd ontnomen.
rotteeren of lieven rotten (van rot,
mid.lat. ruta, rotta, 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, samenscholen.
Róttolo, ni. (van 't arab. rat/il, pond;
vgl. r a t e I) een handelsgewicht, in Tur
kijeO,6373 kilo; inMgenid= itionsen
Of O5 4 6 0 8, = 18 onsen of O,6134 =
onsen of 0,8 9 1 kilo; op Malta 0,7915
kilo; -- in 't (gewezen) koningnijk der beide
Siciliën = 0,591 -- in Genua =
- de groote rottolo van Palermo =
0 , 8 7 3 3 , - de kleine rottolo aldaar
0, 7 9 3 9 kilo, te Aleppo
720 d r a eb m e a.
Rotülus, ii. mid.lat. (in plaats van
rotlUa, verklw. van rota, alzoo eig. radertje;
voorts iets samengewikkelds, eene rol) een
bundel of pak acten of gerechtelijke verhandelingen ; rotlus mortudrum, in de r.
kath. kerk het boek, waarin men de namen
der ovenledenen, voor welke zielmissen gelezen worden, opteekent: rotlus testgum,
het getuigenverhoor of de uitspraken den
getuigen; -- rotâli of rotullae, p1. artsenijballetjes ; - rotuleeren (mid.lat. sotulPre, d. i. eig. rollen) acten naar hunne
volgorde teekenen en samennaaijen ; - rotulãtie (spr. t=ts) f. het ordelijk bijeenvoegen en innaaijen van schriftelijke stukken.
rotûnde, lat. (adverb. van rotundus,
rond) Jun. rond, rondweg, zonder omwegen;
ook in rond getal ; -- rotiinde of rotônde, f. (it. rotonda, fr. rotonde) een
rond gebouw; ieder van buiten en binnen
rond gebouw, in z. het beroemde pantheon
(z. ald.) te Rome.
Rotûre, t. fr. (misschien van 't mid.lat. ruptura, een pas geploegde akker, klein
goed, boeregoed, van 't lat. ruinpdre, breken) de onadellijke stand, burger en boerestand; - roturier, m. (spr. rotu-rjé) een
burgerlijke, onadellijke ; - en roturier (spr.
an rotu-rjé) , als een burger, burgerlijk,
boersch, gemeen.
:Roucou, z. orlean.
Roué, n. fr. (spr. roe-e; van rouer,
radbraken) een geradbraakte of radbrakenswaardige schonk, galgebrok, nietswaardige
kerel ; in het jaar 1719 door eene toevallige aanleiding tot modenaam geworden van
de voorname, galante wellustelingen, z, v. a.
1 i b e rt i n ; - aimable roué (spr. èmâbl'),
een beminnenswaardige losbol, een mensch
van slechte beginselen, die hij uitstek zijne
wereld verstaat.
rouge, adj. fn. (spr. roezj'; V. 't lat. rub)!us = ruber, rubfdus), rood; -rouge,
n. fr. rood, rood blanketsel ; - rouge et
noir (spr. roezj'eJ naar) rood an zwart, een
-

—
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fr. kansspel met ballen en kaarten; -rouge végéta.l (spr. wezjetál), plantenrood,
blanketselrood, portugeesch blanketsel, uit
saffloers bereid.
rouleeren, fr. (rouler, spr. roei—;

provene. rotlar, it. rotolare, van 't mid.lat.
rotuliire, V. 't lat. rotklus, rotola, een klein
rad) rollen ; omloopen, in omloop of in zwang
zijn, gangbaar zijn ; — roulade, f. iets
opgerolds, een rol - gebak, opgerold kalfsvleesch ; Muz. een loop, toonlooper, eene
rolling der tonen ; — roulage, f. (spr.
roeláázj') het voerloon, de vracht voor het
vervoer met wagens, karren, enz.; — roulance, f. (spr. roeláns') de geldomloop ; —
rouleau, m., pl. rouleaux (spr. roeló)
rol, rolstok, rolhout, wals, rolblok; de rol
voor vensters; -- roulement, n.-gordijn
(spr. roel'mán") de roffel op de trommel, met
de pauken ; het trillen of trembleeren
met de stem ; — roulétte, f. eene rol
een rolraadje, werktuig der graveurs;-schijf,
ook een kansspel met kogeltjes of balletjes;
--- roulier, m.' (spr. roeljé) een voerman,
vrachtrijder, goederenrijder, vrachtvoerman
kro ijer.
Roundheads, pl. eng. (spr. roundbeds; van round, rond, en head, hoofd)
de rondkoppen, spotnaam van de Puriteinen
of de partij, die koning Karel I. van Engeland vijandig was, dus genaamd wegens
hun rond afgesneden haar.

Roupino, z. r a s p o n o.
Rousselet, m. fr. (spr. roes'lé) de
suikerpeer, eerre naar muscadel smakende
peersoort.
Roussette, f. fr. (spr. roe-sétt') de
toebereide vischhuid, het sagrijn voor hor
-logiekastn,z.
Roussillén, m. fr. (roe-si -ljón) een
zeer sterke, zoete fransche wijn, uit de provincie R o u s s i l l o n in Z. Frankrijk.
Rout, m. eng. (spr. rout; eig. rot,
hoop, schaar; vgl. r o t t e e r e n) een talrijk
engelsch avondgezelschap, praalgezelschap,
theegezelschap, speelgezelschap.
Route, f. fr. (spr. roet'; van 't lat.
rupta, scil. via, (I. I. gebroken baan, gebaande weg) de weg, reisweg, gemeene weg,
straalweg, tocht, richting der reis, koers;
reisroute, marschroute der soldaten,
cie hun aangewezen weg -- routier, m.
(spr. roetjé) een zeewegwijzer, wegwijzer
voor zeevaarders, zeespiegel, boek met zeekaarten, zee-atlas, graadboek; — routiers, m. pl. de in de 1 I de eeuw voor soldij
dienende avonturiers in Frankrijk, die het
land vers voestend doortrokken ; — routine, f. (spr. roelién') de vaardigheid, vlug
gemakkelijkheid, door gedurige oefe--heid,
ning of behandeling verkregen; de sleur,
slender, gewoonte, het handelen naar regelen der ervaring zonder inzicht der gronden;
— routinier, m. (spr. Toeti-njé) een ervaringsman, geoefende, een vlug uitvoerder,
die enkel ten gevolge van oefening handelt;
;

---
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ook een knoeijer, beunhaas, die enkel door
afkijken heeft geleerd, maar geenerlei grondige kennis bezit; -- zich routineeren, zich vaardigheid of vlugheid in eenige
bezigheid bijbrengen, zich oefenen ; — g e r o u t i n e e r d, adj. geoefend, bedreven, ervaren, vlug, doorkneed.

Rovesciaménto, n. it. (spr. —wesja— ; van rovesciare , omwerpen ; vgl.
r i v e r s o) Muz. de omkering of verwisseling der stemmen in het contrapunt.
royaal, adj. fr. (royal, sp. roajál, v. 't
lat. regellis, gelijk roi van rex, koning)
loninklijk ; vgl. r e g a a 1 — royaal—papier, koningspapier, eene zeer groote papiersoort — royaal-punch, koningspunch met wijn ; — royalizeeren (fr.
royaliser) , koningsgezind maken , volgens
koninklijke (m o n a r c h a 1 e) grondbeginselen inrichten; ook koningsgezind of monarchaal zijn; — royalismus, n. barb.lat,
(fr. royalisme) de koningsgezindheid, koningsliefde; aanhankelijkheid aan de koninklijke
partij ; — royalist, m. (fr. royalists) een
;

;

koningsvriend, koningsman, koningsgezinde
of aanhanger des konings; — royalístiseh, adj. den koning of bet koningrijk
toegedaan, koningsgezind, koninklijk; —
royaute, f. (spr. roojoté) de koninklijke
waardigheid, het koningschap.

royeeren, z. r a y e e r e n.
Rozehout, z. rodisch hout; —
rozemarijn, z. rosmarijn ; — rozetteerem, rozenobel, z. ond. rosa.
Rozij u of razijn (van 't fr. raisin,
druif, wijndruif, lat. racëmus) gedroogde
zeer rijke druif (hetzij in de zon of door
ovenvuur); -- rozijnmede of rozijnewijn, een welsmakende gezonde drank, uit
rozijnen, honig en water door gisting bereid.
Ruade, f. fr., het achteruitslaan van
een paard ; ook de achteruitslag der voeten
bij het dansen ; oneig. de grofheid, onbeschoftheid, ruwe uitval.
Rub, z. roeb.
rubato tempo, it. (van rubáre, rooven)
Muz. eig. de geroofde tijdmaat, eene eigen
soort van gevoelvolle voordracht,-ardige
waarbij men zich in de bovenstem niet
streng aan de maat bindt.
Rubber, z. robber.
Rubbia, f. of rubbo, m. it. (spr.
u=oe) eene korenmaat in Ancona en Rome;
eerre veld of vlaktemaat in Rome; ook een
ital. gewicht van 2 5 pond á 12 onsen; —
rubbiatélla, f. eene graanmaat te Rome;
— rubbo, m. eene vochtmaat te Rome.
rube facientia, pl. lat. (van rube facere,
rood maken) Med. bijtende, roodheid en hitte
verwekkende middelen ; — rubesceeren, rood worden.
Rubelliet, n. (van het lat. rubéllus,
a, um, roodachtig, van Tuber, rood) eene
onsmeltbare soort van schort van perzikbloesemkleur, vezelschorl.
Rubentia (spr. t=ts) f. nw.lat. (van

RUBEZAHL

RUM1NEEREN.

---

't lat. rubens, rood zijnde, rood gemaakt,
rood) het roodhout.
Rubezahl , m. boogd. (spr. roebe-tsaal)
de berggeest in het Reuzengebergte, volgens
het oude bijgeloof der Duitschers, die dezen
geest het vermogen toekenden om allerlei
gedaanten aan te nemen en de menschen
te kwellen of gelukkig te maken.

Rubieél., m., z. robijn.
Rublieon, m . oude benaming der rivier
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ongeordende klomp (het eerst door Ovidius
van den chaos gebruikt).
Rudéra, pl . (van den sing. rudus, n.)
lat., eig. puin, puinhoop; gew. z. v. a.
ruïnen (z. aid.) ; -- ruderátie (spr.
t ts) f. (van ruderbre, eenen vloer uit
puin, enz. maken) de vloer -, dorschvloerbereiding.
Rudiariërs, pl. lat. (rudiarii, van
—

rudis, een schermstokje, bouten zwaard) bij

P i s a t e l l o, die weleer tot grens diende
voor Cisalpijnsch Galtiëen eig. Italië; den
Rubicon overtrekken, zich op eene
onherroepelijke wijze tot iets verbinden, een
niet te herroepen stap doen (met zinspe
daad van Cesar, die deze rivier-lingopde
overtrok om bij zijne terugkomst uit Gallië,
49 jaren vóór Chr., tegen den senaat op
te trekken).
Rubie, z. roe1)ie.

de oude Romeinen : zwaardschermers, die
hunnen tijd hadden uitgediend en ten teeken van hun ontslag een houten zwaard

rubificeeren, n w.lat. (lat. rube facere)

— Rudolphine, vr.naam : de hoogbe-

rood maken ; — rubifieátie (spr. t ts)

roemde ; — rudolphinische tafels,
naam, door Kepler aan zijne tafels van den
planetenloop, ter eere van keizer Rudolphus
II., gegeven.

f. liet roodmaker.

Rubriek , f. lat. (rubrica, voor ruber)ca, van ruber, rubra, rubrum, rood) ook
rubrum, n. (d. 1. eig. het roode) het
opschrift, Bove;„.zchrift, de titel van een
boek, hoofdstuk, wet, actenstuk (voorheen
met roodkrijt, rubrcca, geteekend); de afdeeling, klasse, soort, de aanwijzing van
het geen verhandeld zal worden ; -- rubrica, f. eene om zich vretende, scherpe
en brandende schurft ; — rubriceeren,
nw.lat., met een (rood) opschrift voorzien,
met roode letters boven schrijven, beitelen ;
naar afdeelingen, vakken, enz. rangschikken
of indeelen, afdeelen ; — rubricaat, n.
afdeeling, gemerkte afdeeling, ook een gehedenhoek der r. kath. geestelijken (wegens

de daarin roodgedrukte letters en woorden);

— rubricator, m. een roodschrijver,
middeleeuwsch schrijver, die de groote aan
geschriften in bonte kleu--vangsletrd
ren schilderde ; — rubrieelle, f. een
r. kath. misgebedenboekje.
Rubus, m. lat. de braambeziestruik.
Rue, m. een fabelachtige reuzevogel
in Z. Afrika, wien men het vermogen toekende om eenen olifant met zich omhoog
te voeren (het zelfde als rok, roc).
Ructátie (spr. tietsie) f. ook ruetus, m. lat. (van ructdre, oprispen) Med.
liet oprispen van de maag.
rude, adj. fr. (van 't lat. rudis, e) ruw,
hard, grof, ongevormd, ongeslepen, onbeschaafd ; plomp, onhandig, ongeschikt, onervaren, onwetend ; — nuditeit, f. lat.,
of rudésse, fr., de ruwheid, grofheid, onbescbaafdheid, onwetendheid, lompheid ; —
rudimenten, pl . lat. (rudiménta), de

aanvangsgronden, eerste kundigheden, grond trekken, de grondslag van het onderwijs,

het eerste onderricht ; — rudiménta,
ook de spraakkunst, het boek, dat de aller
gronden der taal, inz. der latijnsche,-erst
bevat; — rudis ingestáque moles, een ruwe,

ontvingen.

Rudimenten, ruditeit , z. ond.
rude.

Rudolph of liever Rudolf, duitsche
mansn. (oudd. Hruodol f, Hruodut f, ontst. uit
Hruodwol f, d. i. eig. roemwolf; vgl. Robert): de hoogberoemde, vermaarde held;

Rufai, z. roefaai.
Rufus en Rufinus, m. lat. (van
rufus) roodachtig, ros) mansn.: de roodachtige, roodharige, rosse.

rugeus, adj. lat. (rugósucs, a, um, van
raga, rimpel, plooi) rimpelig, met vouwen
of plooijen ; — rugoziteit, f. (lat, rugos)tas) de rimpeligheid, het rimpelen.
Ruggi, m. it. (spr. roedzji) eene graan
omtrent 3 hectoliter. -matinLvor,

Rugoziteit, z. ond. rugeus.

Ruïne, f. lat. (ruina, fr. ruine) het
bederf, verderf, de ondergang, verwoesting,
verdelging, bet verval, de vederstorting ;
bouwval; de overblijfsels, wrakken, een geheel of ten deele ingestort gebouw ; —
ruïneeren, nw.lat. (fr. ruiner) bederven,
vernielen, verwoesten, verdelgen, ter nederstorten, ten gronde helpen, in den grond
boren, in 't verderf storten ; ---- ruïneus,

adj. (lat. ruinósus, a, um) bouwvallig, op
't invallen staande ; verderfelijk.
Rum, m. eng. (naar men wil een Amerikaansch woord) suikerbrandewijn, oorspr.
uit het sap van het suikerriet of den suikerafval bereid.

Rumb, z . r h o m b

.

Rumex, m. & f. lat. de zuring; --rumicine, f. liet extract, uit den wortel
van rumex patientta, dat in zijne eigen
zijde komt. -schapendrbio

Rumfordsche soep, f . de door den
Engelschman Rumford uitgevondene goed
soep ; — Rumfordsche kag--kope
ehel, f. eene door den zelfden uitgevonden spaarkagchel.
rumineeren, lat. (rumináre) herkaauwen ; iets weder overwegen, bepeinzen,
doordenken, rijpelijk overleggen, wikken en
wegen ; — ruminant^a (spr. t ts; scil.
animalia), pl. de herkaauwende dieren, her-
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kaauwers; — ramin tie (spr. t= ts) f. (runtinatto) het herkaauwen ; de herhaalde overdenking, overpeinzing, het wikken en wegen.
Rumlet, n. eene eng. vochtmaat,
183 gallons.
Rumoer, n. (het naast van 't it. rumóre, ontleend van 't lat. rumor) het alarm,
oproer, verward geraas, gedruisch, gejoel,
het gerucht, het in snellen omloop zijnde
nieuws; de goede of kwade naam; — rumoeren, alarm maken, gedruisch maken,
razen en tieren.
rumpeeren , lat. (rumpére) breken,
vaneen scheiden, verscheuren, te niet doen,
vernietigen ; — ruptuur, f. nw.lat., de
breuk, vaneenrijting; vredebreuk, oneenigheid,
scheiding, vriendschapsklove ; -- ruptorium, n. Med. een bijtend middel, dat de huid
doorknaagt en daardoor eene zweer verwekt.
Runen, pl. (goth. r4na, geheimenis;
oudd. ruma, ang.saks. run, gefluister, gesprek, letter; verwant met het hoogd. raunen,
fluisteren) rechtlijnige letters, waarvan zich
de germaansche volkeren bedienden, alvorens zij het latijnsche alphabet leerden kennen ; -- runographie, f. duitsch -gr.,
liet ru!teenschrift, too ,. t schrift.
Runot, pl. finsch (sing. runo, verwant
met runen, z. aid.) finsche volksliederen,
die op de k a n t e 1 e, het met vijf metalen snaren bespannen nationale speeituig, gezongen
worden
rden ; -- runolainen, runoj a, ru-

nottaj a, runoseppee, runoinekka,
de zanger van die liederen.
Runsen, pl. (ougd. runse, v. rinnen,
vloeijeu) bergbeken in Zwitserland.
Ruota, z. rota.
Rupia, f. nw.lat., z. v. a. r h y p i a.
Rupicola,f. nw.lat. (v. 't lat. ruges, rots,
en colére, bewonen) het rotshoen in Guiana.
Ruptorium, ruptuur, z. ond. rumpee ren.
ruraal, adj. lat. (rurfiilis, e, van rus, runs,
land, veld) landelijk, veldelijk, boersch ; —
ruraalkapittel, n. elders de jaarlijksche
samenkomsten der r. kath. geestelijken om
over hunne aangelegenheden als zielverzorgers te spreken ; -- rurale excursie, f.
een landelijk uitstapje; — rurale gedichten, landelijke gedichten, veldzangen,
velddichten ; — rurale gemeente,
landelijke gemeente ; — rurograaph, m.
lat.-gr., een schrijver over de akkers en
hunne bebouwing; --- rurographie, f.
een geschrift daarover.
Rusalki, z. r o e s a l k i.
Ruse, f. fr. (spr. ruuz' ; v. 't oudfr.
reuser, rehuser, provenc. reusar, rehuzar,
uitwijken, bijvorm v. 't fr. refuser, provenc.

S.
Sint;

of St., afkorting van Saint, fr., of
ook Set., af k. van sanctus, lat. ; --

—

S.

refusar, sp. rehusar, weigeren ; val. r e f u
zeeren) de list, sluwheid, arglistigheid,
loosheid, streek.
Rusma, of onregeim. rh u sm a, n. het.
oostersch ontharingsmiddel, zalf ter ontharing, bestaande uit 1 deel realgar en 6-8
deden kalk.
Ruspo, m. it. (spr. u=oe; als adj.
ruw, geheel nieuw) eene toscaansche gouden
rekenmunt, z. v. a. eene z e c h i n e; —
ruspóno, ruspólle, m. eerre gouden
rekenmunt in Toscane, 40 lire of
omtrent 16 gl. 60 ct.
Russienen, ook Rusniáken of
Ruthénen, pl. Klein-Russen, een van
de Russen verschillende volksstam in Galli
Noord -Hongarije, Podolië, Volhynië en-cië,
Litthauen ; — Ruthenië, n. het gebied
der Russienen.
rustiek, . adj. lat. (rustficus, a, um, v.
rus, land, veld ; fr. rustique), boersch, landelijk ; lomp, plomp, onbeschaafd; — rus
I. (lat. rusticitas) boerschheid,-tice,
lompheid, ruwheid, onbeschaafheid, botheid;
-- rusticaal, adj. nw.lat., boersch ; landelijk ; -- rustieeeren , lat. (rustici ri)
op het land of landelijk leven, een landleven, buitenleven of boereleven leiden ; —
rustieátie (spr. tie=tsie) f. de woning
op het Iand, het landleven ; buitenleven,
ook het boersch worden.
ruta caesa, pl. lat. (eig. ruta et caesa,
d. I. wat zich laat afrukken en afslaan; v.
ruére, afrukken, en caedére, houwen) Jur.

roerend goed, al wat aan gebouwen en
gronden niet muur- en nagelvast is.
Rutaeéen, p1. lat. (rutacéae, v. ruta,
ruit, een bitterkruid) ruitachtige planten,
rustsoorten.
Ruth, hebr. vr.naam.: (misschien samengetr. uit réuth, aanzien, schoonheid, van
raah, zien).
Ruthenen, Ruthenië, z. ond. R u ssien en.
Ruthenium, n. een door Claus in
1815 in 't platina ontdekt metaal.
Rutilium, n. nw.lat. (van 't lat. rut lus,
a, um, roodachtig) bet tytanium -zuur in
den vorm van het tin-oxyde gekristallizeerd,
bruinroode titanium-schorl.
Ruwaard, ni. (van ruwe, rust, en
waren, bewaren) elg. rustbewaarder ; de
titel van een voormalig bestuurder van een
nederlandscb landschap.
ryparographie, z. op r h y p—.
Rype, f. (zw. snaripa, het sneeuwhoen
fjdllripa, liet rotshoen) bet sneeuwhoen
op de noordelijke gebergte.
ryptisch, rhythmus, z. op r h y p—.
;

S. Muz. = solo ; in opschriften , en op
rom. gedenkpenningen, afkorting van de lat.
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woorden sacer, heilig, salus, heil, welzijn;
seni tus, senaat, enz.; ook van de eigennamen
Servius, Sextus; — s signa of sign,tur,
lat., z. ond. si g n u m ; — S. ook seu of
sive, lat., of ; --- s. a., Med. z. secundumn
artem ; ook sine acido, zonder zuur; —
saly. cur., z. salvis curialibus; — S. J. R.,
fr. son altesse royale, zijne of hare ko-

ten, inz. der zon en maan, de oude godsdienst in Arabië, Egypte, enz.
Sabah, m. arab. (v. sabaha, vroeg zijn)
de morgen , ochtend , het aanbreken van
den dag.
Sabaillon, m. fr. (spr. sabaljón) de
met suiker verzoete witte wijn (in Savoye).
SabathIne, f. fr. eene kleine philozophische strijdoefening der beginnaars in
de wijsgerige scholen, op zaturdag.
St bbath, m. hebr. (sjabbdth, van sjdbath, van den arbeid uitrusten ; doorg. joodsch:
Si a b b e s) de rustdag, vierdag, bij de Joden de zaturdag; — sabbathsjaar, het
vrijjaar bij de oude Joden, elk 7de jaar,
dewijl daarin de dienstboden vrijgelaten,
de schulden kwijtgescholden werden ; —
sabbathssnoer (hebr. Aireph) het op
joodsche plaatsen of in door Joden bewoonde
stadswijken van dak tot dak of over de
straten heen getrokken snoer of koord, binnen 't welk de Joden op den sabbath alles
in zakken en handen mogen dragen, wat
bun daarbuiten te dragen verboden is; —
sabbathsvrouw, eene Christin, die de
Joden bedient op den sabbath, als wanneer
hunnen joodschen bedienden geen arbeid
veroorloofd is ; — sabbathsweg, een
eind weegs van ongeveer een half uur, zoo
verre als zich een Jood op den sabbathdag
van zijne verblijfplaats mogt verwijderen
(z. Handelingen der apostelen I, 12) ; —
sabbathariën, m. pl. eene secte in Enge
als den zon--land,iezturgowl
dag viert — sabbathína, f. it., eene
smulpartij op zaturdag avond ; — sab—
bathinisehe vraag, een moeijelijk juristisch vraagstuk, zoo geheeten omdat de

ninklijke hoogheid; -- S. A S., fr. son
altesse sérénissime, zijne of hare doorluchtige hoogheid ; — S. C. = senates consultum,
z. ald. ; — sc of scil., z. scilicet ; — se.
ook sculpsit; — ser., z. scripsit ; *— S. D.
G., soli Deo gloria, z. ond. solus ; — S. E.,
fr. = son éminence, zijne eerwaardigheid;
— S. C. of s. e. c., z. salvo erróre calculi;
— sequ. of sq. = sequens ; -- s. h., z.
salvo honore ; — sign. . — signalum, z. ond.
signum; -- S. J. = societas Jesu ; —
s. 1. e. a., = sine loco et anno ; -- s. m.,
z. salvo meliore ; --- S. M., fr., sa majesté, zijne majesteit ; — S. 0., z. servus
observantissimus; ook summa observantia, z.
aid. ; — sole. = solviitur, bet worde op-

gelost (op recepten) ; — S. P. Q. R., lat.
senates populusque Roetanus, de romein
raad en het romeinsche volk; -- sq.-sche
en segq., z. sequens, sequentia; --- Sr., fr.,
=
— sieur, heer: — s. q.
suficiens quantitas, d. i. de toereikende hoeveelheid (op
recepten) ; — s. r., z. salva raai f catione ;
— S. R. E., lat. sacrae Romiinae ecclesiae, van de roomsche kerk ; -- S. S.
of S. Ser., z. sacra scriptura ; -- S. S.,
fr., = sa sainteté, zijne heiligheid, de paus;
— ss. scriptores ; --- lat. = semis,
de helft (op recepten) ; — s s. n., signa
suo normne, z. ond. signum : — S. S.,
lat. sine stipiti bus, zonder stelen (op
recepten) ; — S. T., z. salvo titulo ; —
St. N., lat. stili novi, van of naar den
nieuwen stijl ; -- St. V. stili vetris,
van of naar den ouden stijl; -- s. v., z.
—

Balva vena.
S. romi num, n. lat. (d. i. eig. romeinsche

S) Med. de S-vormige kromming van den
dikken darm, ter plaatse waar hij in den
endeldarm overgaat.
Saa, m. (arab. v. sad, meten) eene oude
inhoudsmaat, in Egypte en in een gedeelte
van Azië in gebruik, de zelfde als de modius (z. ald.).
Sabadí lla, sabadilline, f., z. v eratrine.
Sabaeers, m. pl. 1), (lat. Sabaei) voorheen
de bewoners der tegenwoordige provincie
Jemen in Arabië, welker hoofdstad S a b a
heette; 2) (van 't hebr. zdba, beer, leger,
inz. het hemelsche heer der engelen, en de
gesternten) steraanbidders; ook Johannesvolgelingen, aanhangers van eene godsdienst
Oosten , welke zich vormde-sectinh
uit die jongeren van Johannes den Dooper,
welke niet tot het Christendom overgingen,
z. v. a. Sabiërs ; — sab2eísmus, n.
de sterredienst, de aanbidders der gestern-

;

rechtsgeleerde Pyleus in zijne disputeer -col-

legiën op zaturdag avond doorgaans moeijelijke vraagstukken opwierp.
Sabel, z. sable 2) .
Sabellianen, m pl. eene secte, aan
bisschop S a--hangersvdfikchn
b e 11 i u s, in de 5de eeuw, die in het goddelijk wezen slechts éénen persoon aannam.
Sabiërs, z, v. a. S a b m ë r s (z. dat
woord).
Sabina, lat. 1) vr.naam.: eig. eene
Sabijnsche ( naar den talrijken oud-italiaanschen volksstam der Sabijnen) ; 2) de zevenboom.
Sabitha, eene vochtmaat in Egypte,
omtrent 13 liter.
Sable, m. fr. 1) (van 't lat sabulum,
zand) ; 2) n. in de wapenkunde (van het
duitsche z o b e 1, de russ. marter wet een
kostbaar zwartbruin vel) sabel, de zwarte kleur.
Sabón, n. eene groote soort van drukletters, voor titels, biljetten, enz., groote
kánon (z. drukletters).
Sabords, m. pl. fr. (spr. sabór) de geschutpoorten of schietgaten van een schip.
Sabot, m., pi. sabots, fr. (spr. sabó;
naar men wil van het mid.lat. Sabaudia,
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Savoye, als zijnde het bijzondere schoeisel
der Savoyers ; juister van iberischen oor
zapato, provene. sabata, mid.lat.-sprong,.
sabatum, de scheen; vgl. s a v a t t e). holblokken, klompen, houten schoenen ; ook
een drijftol ; — sabotière, f. (spr. —tjèr)
een dans op klompen
saboteeren
(fr. saboter) eig. met den drijftol spelen ;
plagen, voor den gek houden, beet hebben.
sabreeren, fr. (sabrer, van sabre
sabel, sp. sable, it. sciabla, sciabola, slay.
sabla) nedersabelen, met den sabel nederhouwen; — sabráde, f. nedersabeling,
slachting met den sabel ; — sabreur, m.
een nederhouwer, ijzervreter, woest strijder,
houwdegen.
Saburra, f. lat. (v. sabulum, zand;
vgl. sable) eig. ballastzand; Med. onrein
vuiligheid in het darmkanaal; —-heid,
saburraal, adj. (lat. saburri lis, zandig)
met die onreinheid samenhangend, daaruit
voortkomend, b. v. s a b u r r a 1 e k o 1 i e k.
Sacare, n. een gewicht op Madagaskar
voor goud en zilver, 1 s c r u p e 1.
Sacbenito, z. s a n b e n i t o.
Saccade, f. fr. (van 't oudfr. saquer,
sac/tier. sp. sacar, trekken, uitrekken, v. 't
lat. saccus, zak) de hevige ruk, dien men
het paard 'met den ' toom geeft; oneig. eene
vinnige bestraffing, doorhaling — saccadeeren (fr. saccader) het paard eenen
ruk met den toom geven.
Saccage, f. fr. (spr. sakáázj'; V. sac
lat. saccus, zak) het zakgeld, zakrecht,
eene heffing van het in zakken ter markt
gebrachte graan ; — saeeageeren (spr.
sakazj—; fr. saccager, mettre á sac, it. sacco,
plundering, van 't lat. saccus, zak, en van
daar in den zak gepakte buit) plunderen;
— saceagement, n. (spr.
de
plundering, uitplundering.
Saccáto, m. it., eene veld- of vlaktemaat in Florence, omtrent 4 9 nederl.
roeden.
sacchárum, n. lat. (gr. sákchar, d. i. eig.
het uit de knodden van bamboesriet uitzweetende sap, sanskr. carkard, suiker) suiker;
sacchárum lactis , melksuiker ; saccharum
Saturni, loodsuiker, azijnzuur lood ; — sacearificeeren, nw.lat. in suiker veranderen ; — saecharificátie (spr. t ts)
de verandering in suiker, suikerbereiding;
— saccharina, pl. nw.lat., suikerhoudende geneesmiddelen ; -- saccharine,
f. de suikerstof; -. saecharoláctas,
gewoonlijk echter verkeerd sacholactas,
m. (een door fransche chemisten barbaarsch
gevormd woord) een melksuikerzuur zout;
— saceharométer, m. gr., een suikermeter, werktuig tot bepaling van der
graad der suikerzoetheid ; — saecharo-metrie, f. de suikermeting.
Sacco, it. (= lat. saccus, zak) eene
korenmaat In de sardinische staten 115
liter; een zoutgewicht op Korfu en Paxo;
ook eene. houtmaat in Italië en Zwitserland.
;

—

;
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SACRA.
Saccophoren, z. s a k k o p b o r e n.
Saccularius, m. lat. (vart sacculus;

zakje, buidel) een zakkerolder, beurzesnijder,
goochelaar.
saccus, m. lat., de zak; Med. saccus herniásus, de breukzak ; s. lacrymális, de traanzak.
Sáehem, m. de aanvoerder, bet stamhoofd bij de wilden in Noord-Amerika ; V. a.
de vergadering -der oude krijgslieden bij de
Indianen.
Sachibarones, z. sagibarones.
Sacki, m. eene rekenmunt in Samarkand, — 3 0 U tolerdack of bijna 1 ct.;
ook z. v. a. saki (z. aid.).
Sacra, p1. lat. (v. sater, sacra, sacrum)
heilige zaken. heiligdommen, verrichtingen
van godsdienst of 'kerk, b. v. de s a c r a
administreeren, heilige, tot de uitwendige godsdienst behoorende bezigheden verrichten, namelijk den doop toedienen en het
avondmaal uitdeelen ; -- sacra caesarea
majéstas, f. heilige keizerlijke majesteit; —
sacra scriptura, f. afgek. S. S. of S. Ser.,
de heilige Schrift; — sacrum collegium,
z. collegium sacrum ; — sacrum os, n. Med.
het heiligbeen, dat op de wervelbeenderen
volgt en onder de schaambeenderen ligt ;
— sacraal, adj. nw.lat., bet heiligbeen
betreffende; -- sacramént, n. lat. (sacraméntum. pl. sacramenta, eig. een middel,
waardoor men zich zelven of een ander tot
iets verbindt, inz. een eed) een christelijk
godsdienstgebruik, eene godsdienstplechtigheid, plechtige godsdiensthandeling, een genademiddel; in de protestantsche Kerk alleen:
doop en avondmaal, in de r. kath. Kerk
daarenboven : vormsel, boete, laatste oliesel,
priesterwijding en huwelijk ; in engeren zin
inz. het heilig avondmaal (b. V. eenen zieke
het heilig sacrament toedienen); inde platte
volkstaal als vloekwoord misbruikt en doorgaans verbasterd tot s a k r e m e n t, s a pperment, sakkerloot; — sacramentshuisj e, z. v. a. m o n s t r á n s; Mil.
weleer eene soort van galerij ter beveiliging van de mineurs; — sacramentaal
of sacramentálisch, adj. nw.lat., tot
de plechtige godsdienstverrichtingen betrek
harer waardig, heilig en onontbind--kelij,
baar, plechtstatig, ernstig — sacramentalische gedaanten of gestalten,
benaming van het brood en den wijn bij
het heilig avondmaal ; — saeramentálen, m. pl. zij die ondereede de onschuld van
een ander betuigen ; — sacramenteeren, vloeken, zweren, lasteren ; — saeramentísten, m. pl. de aanhangers van
het zwitsersche gevoelen in den sacramen t s s t r ij d (d. i. de strijd over de natuur van het heilig avondmaal onder de
hervormers) ; — sacrarium, n. lat., eig.
het heiligdom, bedebuis, de tempel, de plaats
waar het hoogwaardige of de gewijde hostie
bewaard wordt ; --- lat. (sacrare) heiligen, wijden, zalven ; ook z. v. a.
saeram enteeren; -- sacrificium, n.
;
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lat., of fr. sacrifice, het offer, de offerande ; -- sacrificeeren (lat. sacri f care),
offeren, opofferen ; -- saerilegium, n.
pl. sacrilegia of sacrilegiën, eene
heiligschennis, een kerkroof, de godslastering,
ontheiliging of ontwijding, schending van
een heiligdom ; — saerilegus, in. een
tempel of kerkdief; heiligdomschender; godslasteraar; — sacristij, f. mid.lat. (sacristia ) de kerkgereedschapkamer , kerke kamer, het vertrekje, waarin de kerkelijke
gereedschappen in de r. kath. kerk bewaard
worden, waar de geestelijke zich ophoudt,
wanneer hij in de vergadering niet werkzaam is, en hij zijne ambtsbekleeding aantrekt of verwisselt ; --- saeristijn, sacríst, m. (mid.lal. sacristdnus) de kerkbewaarder, kerkdienaar, koster, bij de R. Katb.
een geestelijk persoon van ]ageren rang,
die met de bewaring en verzorging der
kerkelijke gereeedschappen is belast ; —
sacristitium, (spr. --stitsi—) ii. nw.lat.,
een stilstand of eene schorsing van alle
openbare godsdienstoefening door strafverbod ; — sacrokoxalgie , t. lat.—gr.
Med. pijn in de kruis- en dijgewrichten ;
-- sacropolitiek, f. lat.-gr. de verbinding van het geestelijke met het wereld
gelijk en het pausdom ; --- sacrosánctus-lijke
lat., heilig, hoogheilig ; — sacrosanctae pos
onschendbare bezittingen ; ----seión,p.
sacrosancta potéstas, f. onaantastbare, hoogheilige macht ; — sacrosanctae theologica, f.
de heilige godgeleerdheid
Sacros, m. een arab. gewicht, omtrent
2 lood.
Sadder, m. perz. (saai-dar, de honderd
posten of wegen, v. sad, sanskr. fata, hon
decd, en dar, poort, deur, weg) bet heilige
boek, geloofsboek der G e b e r e n (z. aid.)
of perzische vuuraanbidders.
Sadduceeers, p1. (hebr. zaddoekim,
doorgaans afgeleid van den naam des stichters Zádók, een' leerling van Antigonus
Sochwus, in de 2de eeuw vóor Christus)
eene oud -joodsche secte, die de mondelinge
overlevering verwierp en noch aan engelen
noch aan onsterfelijkheid der ziel geloofde,
doch in een zedelijk opzicht gestreng en
onberispelijk was; — saddueeeísmus,
n. de leer der Sadduceeërs.
Sadi, pl. (van 't arab. zdhid, onthoud
vroom; kluizenaar, monnik) turksche-zam,
monniken zonder vaste woning, zeer bigeloovig en bedriegeljk.
Sádrach, m. hebr. (Sjadrach, chaldeeuwsche naam, dien Chanania of Hananja,
Daniëls medgezel aan het babylonische hof
ontving, zie Daniël I, 7) eig. geestenvorst;
doorgaans genomen voor een' woesteling,
boosaardig, woedend mensch.
Sadre, m. titel der vier hoogste muhamedaansche priesters in Perzië — sadrecassa, de opperste dezer priesters.
Sadri-asam,m. turk. (van 't arab. sadr,
en a s e m, grooter, de grootste) de groot-vezier.
.
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Seculair, s2ecularizatie, enz. ; z.
ond. seculum.
Safer of safar, m. arab. (safar) de
tweede maand in den muhamedaanschen kalender.
Sâffian, m. turk. (poolscb en bob. safian,
russ. safjan, walach. saftian, turk. sachtian,
arab. sichtijan, perz. sachtijan, v. sachi,
hard, stevig, vast, dik), z. v. a. m a r o kkijn (z. maroquin).
Saffier, z. s a p h i r.
Saffloers, n. (v. saffraan en 't lat.
flor, bloem; van daar ook bloem -saffraan,
eng. safflower, genoemd; sp. alazor) 1), distelgeel, distel - saffraan, de gedroogde bloemkronen van den verfdistel of den zoogen.
wilden saffraan (carthdnsus tinctortus, L.)
dien men tot rood- en geelverwen gebruikt;
2) Bene soort van kobaltkalk van roodachtig graauwe kleur, waaruit het s m a l t
(z. ald.) bereid wordt.
Saffraan of safraan, m. (fr. safran,
sp. azafran, it. zafferano; van 't arab. en
perz. za farán), z. krokus.
Saga, f. oud -noordsch, of sage, hoogd.
verhaal, volksoverlevering, Bene legende,
met fabelen of wonderbaarlijke voorvallen
gemengde geschiedenis uit vroegeren tijd
(mythe); persoonlijk gedacht is Saga de
oud -noordsche godin der saga en geschiedenis, Bene geliefde van 0 d i n.
Sagaai, f. (fr. sagaie, sp. en port. zagaya, it. zagaglia, v. arab. oorsprong) de lange
spies der Negers, Kaffers en Hottentotten.
Sagaciteit, f. (lat. sagacitas, van sa
opsporend, scherpzinnig) de opsporings--garc,
of navorschingskracht, scherpzinnigheid en
scherpzichtigheid, die gave van het verstand
welke de meest verborgen kenmerken en

bijzonderheden aan Bene zaak opspoort.
Sagadis, m. (fr. sagatis, eng. sagathy)
Bene soort van wollen stof.
Sagan, m. hebr. de plaatsvervanger van
den oppersten offerpriester.
Sagapenum, n., sagapeen gom, f.
(lat. sacopenium, sagapénum, gr. sagapénón,
fr. sagapin,) slijmhars van het perz. priemkruid (ferula persica), Bombars in den vorm
van gestolde tranen.
Sage, f., z. saga.
sage, fr. (spr. saazj'; v. 't lat. sagus, sa
wijs, verstandig, voorzichtig; deugd--gax)
zaam, vroom, geschikt ; hupsch, braaf, zoet.
Sageniet, m. (v. 't gr. sagéni , net)
z. v. a. titanium -schor 1, eene metallische delfstof; vgl. titanium.
Saggio, m. it. (spr. sádzjo, d. i. proef,
monster, fr. essai, provene. essay, v. 't mid.
lat. exagt'ur-rc, schatting) een gewicht in Venetië,
ons aldaar.
Sagibarónes of sachibarónes, m.
pl. (v. het duitsche sagen, en 't mid.lat. en oudd.
baro,man) rechtsgeleerden bij de oude Franken.
Sagina, f. nw.lat. (lat. sagina, mest,
mesting) het mestkruid.
Sagittarius, m. lat. (van sagitta, f.
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pijl) de pijl- of boogschutter; de schutter;
het 9de teeleen of sterrebeeld van den dierenriem, voorgesteld onder de gedaante van
eenen c e n t a u ru s, die gereed staat eenen
pijl af te schieten ; -- sagittaria, f. nw.
lat. het pijlkruid.
Sago of sagoe, m. (maleisch en javaansch sdgoe) palmmeel, palmmerg, het
voedzame merg van den sagopalm (nw.
lat. sagus) in Azië, als voortreffelijk borstmiddel bekend, en waarvan men de kennis
te danken heeft aan Marco Polo, die de
eerste monsters daarvan naar Venetië bracht.
Ságoma, f. it. (lat. sacóma, gr. a0ma, V. sékoen, afwegen, in evenwicht brengen) het tegenwicht der unsters; de kogelmal, het kaliber; de diameter eener zuil.
Sagra consulta, f. ital. de heilige
raad ; een pauselijk gerechtshof voor alle
onderdanen buiten Rome.
Sagum, n. lat. krijgsmantel, reismantel der oude Romeinen.
Sah, een perzisch gewicht, omtrent 95
kilo.
Sahara, f• arab. (sahrá, wijde vlakte,
woestijn, van sahara, wijd uitgestrekt, vrij
en open zijn) eene uitgestrekte, vrije vlakte,
woestijn, zandwoestijn, naam van de meer
dan 60,000 vierkante mijlen bestaande groote
woestijn in N.Afrika. (Daar dit arab. woord
reeds woestijn beduidt, behoort men niet
te zeggen »de woestijn Sahara", maar enkel
9'de Sahara" of »de groote woestijn."
Sahba, arab. (v. sahbd, roodachtig) een
roode wijn in het Oosten (vg], k h a m a r).
Sahib el sjorta, m. arab. (sahib-eschsjorat) bevelhebber der lijfwacht, policiebestuurder onder de kbalifen ; — sahibifetwa, m. heer der vonnissen, turksche
benaming van den grooten mufti.
Sahliet, z. s a 1 i e t.
Sahm, m. (hong. szám, getal, rekening)
eene kolenmaat in Hongarije, ongeveer
31 kub. decimeter.
Salek, saike, saique, z. t s j a ï k e.
saillant, adj. fr. (spr. salján; van sailhr = lat. salire, uitspringen) Arch. vooruitstekend, uitspringend ; in het oog val
treffend, uitstekend ; — saillie, f.-lend;
(spr. salji') Arch. een uitstek, uitsprong,
vooruitsteeksel ; oneig. een vernuftige, zin
treffende inval, geestige zet; ook-rijke,
oploopendheid, opbruiscllendheid, schielijke
toorn, jeugdig vuur.
Saiman–basji, m. turk. de derde staf
bij de Janitzaren.
-oficer
Sainte, eene rekenmunt in Algiers, _
50 aspers of ruim 31 cent.
Saïmeni, p1. turk. boogschutters te
paard, met tijger- en pantherhuiden over de
schouders.
Sainéte, n. sp. (verklw. van sain, provenc. sain, sagin, lat. sagina, vet; sainete,
een weinig vet, fig. een lekkerbeetje) een
na-spel, slot- of tusschen -spel, met begeleiding van muziek en dans.
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saint, sainte, fr. (spr. sèii, sent'; van 't
lat. sanctus, a, um) bij verkorting St. en
Ste., heilig, heilige, b. v. St.-Pierre, de
heilige Petrus, Ste-Marie, de heilige Maria;
— saint–simonísmus, n. de gelijk
fr. graaf Claude Henri-heidslrvan
de S a i n t-S i m o n (gest. 18 2 3 ), de leer van
de vereeniging der mensehen tot eene groote
zedelijk -politische maatschappij; — saintsimonísten,m. pl. aanhangers van die leer
of dat stelsel ; — saint–Thomas, m. de
dukaat van Goa.
Saïoera, f. eene soort van lier in OostIndië.
saiseeren, saisisseeren, fr. (spr.
sèz—, sèzi—; fr. saisir, provene. saz-ir, it.
sagire, v. 't oudhoogd. sazjan, bisazjan, bezetten, in bezit nemen) grijpen, vatten, aan
pakken ; Jur in hechtenis of in be--tasen,
slag nemen, beslaan, de hand opleggen ; —
saisie, f. (spr. sèzi') de beslaglegging, beslagneming, het beslag, de handoplegging,
aanhouding van personen en goederen ; —
saisine (spr. sèzién'), bezitneming van de
zijde des rechtmatigen eigenaars.
Saison, f. fr. (spr. sèzón ; v. 't lat
satio, de zaaitijd, provene. sazon), saizoen,
het jaargetijde, inz. de bron - of badtijd, de
tijd, waarop de baden het meest bezocht
worden ; — à la saison, de saison, tijdig,
juist van pas; — hors de saison (spr. hor —)
buiten het jaargetijde ; ten onpas, ten ontijde, ontijdig, buiten tijds.
Saizoen, z. saison.
Sait, m. inhoudsmaat in Birma en Pegu,
r salts 1 ten (kuf, en dit = 58 eng.
handelsponden of 26,303 kilo.).
Saizi, p1. russ. (van saez of sajaz, de
haas) witte hazevellen.
Sajetta, f. drank van 't vleesch der
vrucht van den palm Mauritia.
Sakadion, m. een naar het gele zweemende amathist.•
Sakali-sjerif, turk. (van sakdl, baard,.
en 't arab. sjerif, edel, heilig) de heilige
baard, haren van Mubameds baard, welke
ieder jaar aan het volk van Constantinopel
plechtig vertoond worden.
Sakar, arab. (van lakara, sterk branden) eene van de zeven bellen der Muhamedanen, voor de Magiërs en G e b e ren.
Sakardanenhout, eene indische wel
houtsoort, van bruine kleur, met-rieknd
zwarte streepen.
Saker, m. eng. (spr. séker) een engelsch
geschut, dat 5 of 6 pond ijzer schiet.
Saki, n. 1) een uit rijst bereide lieve
soort van-lingsdrakeJpz,n
bier; 2) (van 't arab. saka'i-, besproeijen;
vgl. sakkii) eene waterleiding in Egypte.
Sakká, m. arab. (van sakai, water aanbieden, besproeijen) de waterdrager in bet
Oosten.
Sakkophóren, m. pl. gr. (van sá.kkos,
zak, en phérein, dragen) zakdragers, boete
zakken of grove haren kleeding.-linge
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Saksiseh blaauw, n. eene I.Aaauwe bijzondere gewaarwordingen door eenen ruiker an natuurlijke bloemen uit te drukken,
v eristof bestaande in eene oplossing aii wit
eene bezigheid van de vrouwen des harems;
kobalt in vitcioololie, onder bijvoeging van
- salam-alek of salem-alek, turk.
indigo.
sal, rn en n. lat. , zout ; sal a?ndrt1ri, bit- arabische uitdrukking: vrede zij met ii als
terzout ; - sal arn?nonidcum, sal-ammo- turksehe begroeting gebezigd ; van daar ook
niók, salmiâk, ammoniak zout, zout- de diepe buiging, beleefde groet ; - salamdrager, m. een bediende in O.Indie,
zure ammoniak, uit keukenzoutzuuren vluchdie begroetings- of complimentkaartjes overtig loogzout bestaande ; --niákbloemen (lat. fibres saus ai) monia- brengt.
Salamander, m. (gr en lat. salamdn
ci), door sublimeering, enz. gezuiverde salammoniak ; a. cathar1cuni, zuierend of af; sanskr. sala?nandala, pare. sarnander,-dra
samandel) eene zwart en oranjegeel gevlekte
roerend zout, bilterzout; ,s. cornu servi,
hagedis, ter lengte van eene span, van welke
hertshoornzout ; S culindri, keukenzout ; 5.
men vroeger beuzelde, dat ze in bet vuur
diqestvus Silvi, ook s. febrif4us Siivi en
kon leven ; van daar ook de vuorgeest (z.
digestiefzout, zoutzure potasch ; s. essenelementairgeesten) ; --- salamanhale tarUiri, zuiver wijnsteenzuur ; s. gemmae, kristalzout; S. Martis, ijzerzout, ijzerdrijn (lacerta salamandrcna) de salamander -hagedis, eene naar den salamander gevitriool ; 5. nticrocosmcus of ni t k r o sk olijkende hagethssoort.
111 t 5e Ii z o u t, piszout, phosphorzout, phosSalamãnie, f. (Ir. salainanie) de rietphorzure soda en ammoniak ; s. mirablis
fluit der Turken.
G1aubiri, glauberzout, wonderzout, zwavelSalâme, in. p1. salami, it. (van sazure soda ; s. ni t ri of petrae, z. 5 a I p e t e r;
litre, zouten) eene soort van italiaansche
5. polychrPstus Glasiri, ook p o I y C Ii r e s tmetworst.
of duplicaat-zout, onzijdige zwavelzure
SalamIne, f. eene eenkleurige, zware
potasch ; S. polychrestus Seignetti, z S e ifransche zij estof.
gnette -zout; S. sedatviun iiombcgi, z.
Sal -ammoniak, z. sal ammoniacum,
sedatief-zout; a. turtiri, wijnsteenzout;
oud. sal.
sales deliquescentes, veivloeijende zouten;
Salampóre, ii. (ft. salasnpouris) oostsales fatiscéntes, verweêrende, u ithloeijende
hid, katoenen stof (benoemd naar de stad
zouten ; - sali fi ctie (spr. t=ts), f. ow.
Salampores op Coromandel.
lat. de zoutvorming; - sal i ne, f. lat.
Salãna, f. nw.lat. , naam der hoogeschool
(saina) een zoutwerk, eene zoutmijn ; de
aan de S a a 1 e te Jena.
zoutziederij ; - salInisch, adj, zoutig,
Sa1angne, f. (van 't oil. Salang
ziltig, zoutbevattend, zoulachtig ; -- salinogradus, m. nw.lat. de zoutweger.
bij 't schiereil. Malakka) de 00sf-md. zwaluw,
Sala of liever salah, arab. (salad, van bekend wegens bare eetbare nesten (mdische vogelnesten of ton kin s-nesteni.
sala, bidden) het gebed der Turken, des marSalaris, ii. lat. (salarium ; waarsch.
gans te 0 ure,
oorspronkelijk zoutgeld, van sal, zout ; fr.
Salaciteit, f. lat. (salacitas, van salax,
geil) de geilbeid, wellust, onkuisehlieid
salaire) de jaarwedde, het jaargeld, jaarlijksch loon, de bezoldiging; salarieSalade, 1) f. (sp. celada, ii. celata, v.
ren, ow lat. (Ir salarier) bezoldigen, he't lat. cassis caelata, een met verheven werk
bonen , acne jaarwedde geven.
versierde helm, v. e.aeldre,. verheven werk
Salâsjen, p1. (hong. szdllds) kleine boermaken) weleer eene soort van helm, die de
derijen in Hongarije.
oogen met een traliewerk bedekte.
saldeeren (it. salddre, van 'I lat. soliSalade, ) f. (samengetr. en verkort
dare, vast maken) rekeningen afsluiten, versI a; v. 't it. suldto, salâta, gezouten, van
effenen, eene rest opmaken of zien, hoeveel
salare, zouten, fr. salade, it. insalata, salade)
er nog (van de eene of andere zijde) baar
oorspr. . eene gezouten, doorgaans met azijn
te betalen blijft, eene schuld uitdelgen ; eii olie aangemaakte spijs ; iuz. de tuinlasaldeerboek , een koopmans -hulpboek
low ; -- saladière, r. of liever saladier, m. Ir (spr. - djé; van lo salade, een om er de maandelijksche afsluiting van rekeningen in over te brengen ; - saldeesaladesehotel.
Salaison, f. fl (spr. saléz(jui; van sa- ring, f. de afsluiting van rekening ; ook
uitdelging, vereffering, betaling eener schuld;
ler, inzouten) het inzouten, de ìrigezouten
-- saldo, n. it. dat gene, wat er na afeetwaren Salam, ook salem en selem, m. sluiting der rekening nog te betalen overblijft, het rekeningsoverschot, ook de afsluiarab. (saldm) eig. vrede ; vredewensch, beting der rekening, z. v. a. sa I d e e r t n g;
groeting, groet ; benaming van de in het
de rekening is saldo , is afgesloten
Oosten gebruikelijke manier van groeten,
in saldo blijven,
of vereffend;
bestaande in eene bulging, waarbij de beide
in achterstand blijven , nog schuldig of
handen samengevouwen tot aan het hoofd
d e h e t zijn ; - per saldo en pro saldo, als
worden opgeheven : in Indië ook de benaoverschot of rest van de vorige of laatste
ming van de oostersche robijnen ; turk. bloe
betalitig
rekening ; --menspraak, of de kunst om gedachten en
-

--
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van een verschuldigd overschot tot volledige
vereffening van eene rekening.
Salebreus, adj. lat. (salebrdsus, a, um,
van salébra, iets ongelijks, hobbeligs) ruw,
oneffen, hobbelig, bultig.
Salem, zie salam.
Salep, ook saleb, m. arab. (sahleb,
turk. salleb) de wortel van verscheidene
soorten van o r c h i s, en het daaruit bereide
poeder, dat, met water gekookt, een' gebonden', voedzamen drank oplevert, inz. bij
de Turken in gebruik; vgl. s a 1 o e p.
Salernitaansche school (lat. schola
salern itiina), de leerschool voor de genees
jaar 11O te Salerno-kunde,iht
in Italië werd gesticht en in de middeleeuwen zeer vermaard was; ook de gezond
als die door de artsen te-heidsrgln,zo
Salerne zijn voorgeschreven.
Salezianerinnen, p]. (fr. salésiennes)
nonnenorde van Maria-Vizitatie (z. Vis i
i n e s), voor weduwen en ziekelijke-tand
vrouwen en tot uitoefening der ziekenverzorging en der opvoeding van jonge meisjes,
b. v. te Weenen en te Breslau, gesticht
door Frans van S a 1 e s te Annecy in Savoye.
algae, m., pl. Saig; een, russ. (van
solo, talk) de groote talkziederijen in en om
Odessa en in de steppen van Z.Rusland.
Saliarische gedichten , z. ond.
Saliërs.
Salibazari, eene voorstad van Constantinopel, aan gene zijde der haven.
Salicine, f. nw.lat. (v. 't lat. salix,
genit. salicis, de wilg) Chem. de wilgestof
of het wilgebitter, een uit den wilgebast getrokken alkaloïde ; -- salieinéen, pl.
(nw.lat. salicinéae, salic)nae) wilgesoorten;
—saliciet, m. de wilgebladsteen, een steen
met afdrukken van wilgebladeren.
Salie, f. (van 't lat. salvia, dat van salvus, behouden, gezond, wordt afgeleid) een
bekend welriekend specerij- en artsenijgewas
met roodachtige, dikke bladeren.
Saliërs, pl. lat. (Salzi, van sal?re, springen) priesters van Mars bij de oude Ro
meinen, die op den I sten maart krijgs- of
wapendansen uitvoerden ; zie ook salische
wet . — saliarische gedichten, die
gedichten, welke ter eere van Mars op zijne
feesten door zijne priesters gezongen werden.
Saliet of sahliet, m. (naar de stad
Sala of S a l a h in Zweden) bladerige angiet (z. ald.)
,

r

Salificatie , saline , salinogradus, z. ond. sal.
Saliktar, m. turk. de sabeldrager van
den Grooten -Heer.

salische wet (lat. leges salicae), de
verzameling van de rechtsgebruikén van den
duitschen volksstam de S a 1 i ë r s of Saaifranken, salische Franken. welke
verzameling tegen bet einde der 5de eeuw
bijeen gebracht werd en de oudste is, die
er van de duitsche wetten bestaat ; inz. het
62ste artikel van deze wetten, waarbij de

SALOMO.
dochters worden uitgesloten van de erfenis
en troonsopvolging; van daar salisehe
goederen, zulke, die alleen op mannelijke
erfgenamen overgaan ; -- salisch land
of Saalland, Salland, lat. terra salica,
het land behoorende bij een' vrijen hoofdof Saalhof, waarop de heerenwonii.g (sala)
stond en dat door deze bebouwd en beheerd
werd; later de geërfde grondeigendom in 't
algemeen.
saliva, f. lat. het speeksel ; -- salivi lis
ductus, m. Anat. de speekselweg; — saliveeren (lat. saliváre), door den speeksel
zuiveren; veel speekseluitwerpen,-vloed
kwijlen ; middelen ter bevordering van den
speekselvloed gebruiken ; — salivantia
(spr. t=ts), pl. Med. geneesmiddelen, die den
speekselvloed bevorderen ; -- salivátie
(spr. t=ts), f. (later lat. salivatio) of Saliveering, f. de speekselvloed, speekselkuur.
Salizátie (spr. t ts), f. lat. (salisatio)
bet springen, trillen, de huppelende beweging
der spieren ; — salizatóren, pl. bij de
Romeinen : waarzeggers uit de onwillekeurige
trillingen en bewegingen der ledematen.
Salma, f. it. in 't algemeen last, vracht ;
iiiz. een gewicht van 2 5 pond ; eene i!nhoudsmaat voor droge waren in sommige
deelen van Italië; die van Malta
289,672 liter; — de salma grossa te
3 4, 4 3 3
P a 1 e r m o, verdeeld in 1 l staje
— de s a 1 m a genera ] e op Sicilië van
2 7, 6 6 9 liter; als wijnmaat
112 staje
is de s a 1 n1 a op Sicilië = 1 b a r i 1 e of
87,36 liter.
Salmagundi of salmigóndis, n.
(van het lat. salgama condita, pl., met zout
ingemaakte vruchten, enz. ; v. a. naar de
gravin Salmagondi, hofdame van Maria
van Medicis, benoemd, die ook voor de uitvindster der haringsalade wordt gehouden)
oorspr. eene salade van haring en appelen, enz., haringsalade, enz., gemengde spijs,
poespas, hutspot, een overgeschoten gerecht,
een opwarmsel ; oneig. voor gewawel, onsamenhangende rede.
Salmi, n. (fr. salmis, waarsch. samen
uit salmigondis) een gekruid gerecht-getr.
(ragout) van gebraden wild gevogelte.
Salmiak, z. v. a. sal -ammoniak,
z. ond. sal.
Salmigondis, z. salmagundi.
Salmoneus, in. gr. Myth. een koning
van Elis. die, in zijn' trotschen waan zich
met Jupiter willende gelijk stellen, den donder zocht na te bootsen door over eene ko
peren brug te rijden, doch deze vermetel held met zijnen dood boette.
Saloep (= s a 1 e p, z. ald.) een voor
Oosterlingen.
-treflijkdan
Sálomo, hebr. (Sj'lomoh, van sjdloin,
heil, geluk, vrede, van sjdlam, in rust leven , enz.) mansn. : de vreedzame, vrederijke,
Frederik, inz. de naam eens konings van
Israël, beroemd om zijne wijsheid ; van daar
in 't algemeen een wijze ; — Salomo's
-

SALON

SALVA.

-

sleutel, lat. clavic1a Salornönis, een oorspr.
in 't hebreeuwsch geschreven en aan koning Salorno verkeerdelj Ii toegekend kaiThalistisch tooverhoek ; - Salome, f. vr.
naam : de vredelievende ; - salomönisch, adj. wijs als koning Salorno; tot
Salomo behoorende.
Salon, n. Ir. (V. salle, it., sp. en provenç. sala, zaal, v. 't oudhoogd. sal, huis,
woning) oorspr. eene groote, hooge zaal
(== salOne); nu gewoonlijk eene kleine zaal,
gezelscbapskamer ; eene schilderijzaal, zaal
van tentoonstelling voor schilderijen ; oneig.
de voorname of groote wereld.
salópe, fr. (vgl. bet eng. sloppy, smerig, modderig, slop, klad, smeervlek, eelt.
slaopach, slapog, vuil, smerig) vuil, morsig,
onzindeljl{, smerig; als subst. f. eene mor
sige vrouw, sletje, totebel, slons ; ook een
vrouwemantel, oorspr. misschien tot bedekking van onzindelijk nachtgewaad, een buisof ochtendkleed; - saloperie, f. onzindeli.jkheid, morsigheid.
Salpéter, n. (van 't lat. salpetrue, dat
is: rots of steenzout, dewijl bet bijzonder
aan vochtige muren uitbioelt), of sat nitrum,
salpeterzure potascb, muur- of aardzout, een
middelzout uit sterkwater en plantenloogzout
bestaande ; - salpeter–plantaadjen,
p1. gronden, aangelegd tot het voortbrengen
en winnen van het salpeter ; -- salpe-.
terzuur of salpetergeest, sterkwater;
- salpetrière, f. fr. eene salpeter-ziederij ; ook een verplegingshuis voor arme
vrouwelijke krankzinnigen, alsmede voor gebrekkige of oude vrouwen te Parijs.
Salpicón, n. fr. (sp. salpicon, provenç.
en sp. salpicar, met zout, peper, meel bestrooijen, van sal, zout, en picar, steken,
prikken ; vgl. het fr. saupoudrer, met zout
liestrooijen) een gerecht, uit augurken, ham,
truffels, enz. met azijn bereid.
Salpinx, f. gr. , ph. salpingen, eene
trompet ; eene zeemossel ; Med. de buis of
trompet van Eustachius; - salpingeinphrâxis, f. Med. de verstopping der buis
van Eustachius - salpingopharyngëus, m. de spier der trompet; - sal-

;

pingostaphylïnus, iii. de buigspìer, de
spier, die de trompet met de buig verbindt;
-- salpingostenochorie, f. de vernaauwing van de buis van Eustachius.
Salsaménten, ph. hat. salsarnënta, sing.
salsarnenturn, v. salsas, gezouten, zout) ingezouten dingen, inz. spijzen ; - salse, f.
(it. en sp. salsa, van 't lat. salsus, a, urn,
gezouten) eene zoutsoep ; eene saus voor
spijzen ; - salsen, ph. (it. salse) shijlvulkaneri, kleine vulkanen of kraters, die in
plaats van lava slijk en zwavel as uitwerpen ; - salsöla, f. nw.lat. (v. sal, z. aId.)
bet zoutkruid.
Saltacéllo, m. it. (spr. ctsj; v. 't
lat. en it. saltdre, springen, dansen) Muz.
eene huppelende beweging; - saltántes, p1. Med. groote blaren, meestal aan
g
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de voeten, door scherpe stoffen veroorzaakt,
die den lijder van pijn doen opspringen;
- saltarélla, f. en saltaréllo, m. it;
een huppelende, vlugge volksdans der Ita-.
lianen ; p1. (v. saltarello) saltarélli, de
springers; de hamers of tangenten, die de
snaren aanslaan ; - salttie (spr. tie
tsie) f. lat. (sa1tato) het springen, buppelen, dansen, de dans, inz. de gebarendans
bij de Ouden ; bet slaan of kloppen der
polsaderen ; - saltãtor, m. de danser
-

gebarenkunstenaal.
SalterIo,ni. ii. (= psalteriuin„ z.
aid.), eene soort van hakkebord.
Saltimbanque, m.fr. (spr. saltèhbdnk';
van 't it. salt-imbanco, die op eene bank
springt) een kwakzalver, goochelaar, hans-

worst.
saltus, m. lat. (van salïre, springen) de
sprongzn ; - saltus in concludndo, Log. een
sprong in bet maken der sluitrede ; - per
salturn, door eenen sprong, sprongsgewijs, b.
salto morV. Pij bet gevohgtrekken
tale, rn een doodeljke sprong der koordedansers; oneig. een te groot waagstuk,
eene balsbrekende onderneming.
Salubriteit, f. lat. (sa(ubrtas, van sa litter, heilzaam) de gezondheid, gezonde gesteldbeid, heilzaamheid, inz. van de lucht.
saluëeren, fr. (saluer, van 't lat. salus,
z. aid.) groeten, begroeten, eer bewijzen.
;

-

Salup, z. saloep.
Salus, f. (genit. saleitis) lat. de gezondbeid, de welvaart, bet welzijn, gedijen, heil,
geluk, enz. ; Myth. de gezondheidsgodin, eene
allegoriscbe godheid der Ronieinen, z. v. a.
Hr g i d a bij de Grieken ; - salus publca, 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 publca suprrrna lex esto, de welvaart van den
Staat moet de hoogste wet zijn ; - saldturn,
(accus. van salus) scil. dien, welzijn, gezondbeid, heil, voorspoed, enz., nI. weusch
ik (als formulier van begroeting); —salut,
m. fr. (sp. said, doorgaans saluut) groet,
begroeting met kanonschoten ; ook gebruikelijk hij 't afscheid nemen : vaarwel ! 't ga a
wel ! - salut du trône, begroeting van
eenen op den troon zittenden vorsteljken
persoon hij plechtige gelegenheden, b. v. echtverbintenissen ; - saluteeren (lat. salutdre), groeten, begroeten, verwehkommen;
inz. op militaire wijs begroeten, ook met
kanonschoten (vgl. salvo) ; - salutãtie
(spr. tie=tsie) f. lat. (salutatTh) de begroeting, groet ; salutatio ecclesiasttca, de kerke
priestergroet met het-hijkegrotn,d
aizingen der woorden : « I)ornnus vobiscum,"
d. i. de Heer zij met u!
salvo, enz., z. ond. salvus; - salvatél –ader (mid.lat. salvatellu, fr. salvatelle;
zoo geheeten, omdat men bet openen van
deze ader in zekere ziekten voor zeer heilzaam hield) Med. de milt -bloedader ; -- sal-
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(spr. t=ls), f. nw.lat. redding; ver
;

— salvatie– schrift, een ver -deign

dat-deignschrft,z_aonig
men het verschuldigde bewijs heeft geleverd ;
— salvátor, m. later lat., de redder, verlosser, heiland — salvatorium, m. nw.
;

lat. een schutbrief, beschermbrief, geleibrief;
salve! lat. (van salvFre, gezond zijn),
eig. wees gezond ! vaarwel ! van daar als
groetwoord: wees gegroet of welkom! salva
regina [ misericordiae ], wees gegroet, koningin [der barmhartigheid] een aan de
maagd Maria gericht gezang in de R. Kath.
Kerk ; — salve, f. fr., of salvo, n. een
eereschot, vreugdeschot, begroeting door kanonnen of door klein geweer; oneig. eene
enkele losbranding van geladen kanonnen ;
.salveeren, lat. (salvl re, van salvus,
z. ald.) redden, in veiligheid brengen, vluchten ; — salvegarde of sauvegarde,
f. fr. (spr. soov'gárd') de veiligheidswacht,
de beschermwacht, bedekking, het vrijgeleide ; ook z. v. a. s a 1 v a t o r i u m (z. boven).
Salviáti, f. eene suikerzoete, sappige
zomerpeer.

Salviner–wijn , eene zwartblaauwe
soort van druiven in Oostenrijk.
salvus, a, um, lat. ongedeerd, onbeschadigd, vellig, behouden, gered ; — salvus conductus, m. een vrijgeleide, de beschermende
verzelling; ook een geleibrief; — salvus
locus, m. eene onbelaste, van alle schattingen onthevene plaats; — a salvo, Kmt.
welbehouden, onbeschadigd (op vrachtbrieven) ; in salvo: in veiligheid, veilig, zeker,
welbehouden, geborgen, gered; -- salvo erróre calculi, afgek. s. e. c., met voorbehoud
van eene mogelijke rekenfout; ook, zonder
fout in het rekenen ; — salvo erróre. et omissióne, met voorbehoud van dwaling en uit
— salvo hondre, afgek. s. la., be--lating;
houdens de eer, of met verlof gezegd ; —
salvo honóre et stipendio, met behoud van
eer en jaarwedde; — salvo jure, met voorbehoud of zonder schade van zijn recht ; —
s. jure cujusvis, zonder iemands rechten
te verkorten ; -- s. jure quocí nque, met
voorbehoud van eens ieders recht of van
alle rechten hoegenaamd; -- s. juni tertii,
met voorbehoud van de rechten eens derden ; -- s. melióre, met voorbehoud van beter of onder onderwerping aan betere inzicbten; — s. regréssu, met voorbehoud van
terugkeer; — s. respéctu, zonder schade van
de achting; -- salvo t-itulo, ook salvo pleno
titulo, afgek. op brieven S. T, met voor
zonder nadeel des titels, zonder-behoudf
schade aan den rang en titel ; — salva approbatióne, onder voorbehoud der goedkeu
bekrachtiging; — salva auctori--ring,de
ti te judicilli of salvo honáre judicis, zonder
nadeel aan de rechterlijke eer of acbtbaarbeid; salva conscienlia, met goed geweten;
— s. fama, zonder nadeel aan den goeden
naam — S. roti ficatidne, afgekort salv. rat.
of s. r., met voorbehoud der boogere goed;
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keuring of bekrachtiging; — salva remzssione, afgek. •alv. rem., met voorbehoud van
terugzending; — .ealva venYa, afgek. s. v.,
met verlof gezegd ; -- salvis curialibus, afgek. salv. cur., onbeschadigd de formaliteiten ; -- s. exceptionibus, met voorbehoud
van de aanmerkingen of wederleggingen ; —
s. omissis, met voorbehoud van het weg of uitgelatene; — s. ulterioribus, met voorbehoud van bet verdere.

Sam (Uncle),

z. Samuel.

Samaar, f. (fr. siinarre, ook cimarre ,
it. ziinárra; vgl. het sp. zamarra, schapevacht, en het arab. samenoer, pels, een
sleepkleed der vrouwen ; lang overkleed der
prezidenten en prelaten.
Samar, m. vruchtmaat in Georgië
12 russ. tsjetwert of 3, 1 4 8 5 hectoliter.
Samaël, z. Samiël 2).
Samarath, eene secte der Banianen
in 0. Indié, welke aan de zielsverhuizing
gelooft, en onder wie het verbranden der
vrouwen na den dood van hare mannen het
sterkst in zwang is
Samaritanen, p1. de bij de babylonische gevangenschap achtergebleven en onder de ingevoerde heidensche bewoners ver
inboorlingen van Palestina, welke-mengd
bij de teruggekeerde Joden zeer gehaat waren ; volgens de in Luc. X, 33 verhaalde
gebeurtenis beteekent Samaritaan in de
kerktaal z. v. a. barmhartig mensch.
Sambak, m. perz. (zambak, nw.lat.
nyctanthes sambac, arab. full) de arabische
jasmijn, de oostindische nachtbloem.
Sambos, liever z a m b o s, z. zambo.
Sambuca, f. lat. een driehoekig snarenspeeltuig bij de Romeinen ; ook een belegeringswerktuig van dergelijke gedaante
ter beladdering of bestorming van sterke

plaatsen, stormbrug, stormladder.
Sambücus, .f. lat. de vlierboom.
Samet, m. rnss. eene hevige sneeuw
steppen van Z.Rusland; de ge--jachtinde
weldigste soort daarvan, waarbij de sneeuw
van boven naar beneden en van beneden
weêr naar boven wordt gevoerd, heet wjoega,
sneeuwwerveling.
Samia, f. gr. bijnaam van Hera of Juno,
naar het eiland Samos, alwaar deze eenen
tempel had.
Samiël 1), z. samoem; — 2) liever
samaël, een booze geest of duivel, oorspr.
naar oostersch begrip: een engel, die de
menschen verleidde en deswege uit den
hemel werd geworpen ; bij de joden : de opperste der duivelen.

Samische aarde

(fr. terre samienne)

mergelaarde van 't grieksche eiland Samos.
Samita, f. een zoete drank in Barbarije, uit honigraat en water bereid.
Samkin of sámoekin, m. (fr sa mequin) een turksch vaartuig, dat enkel
tot kustvaart gebruikt wordt.
Samkyd, turksch kustvaartuig.
Samnite, f. (van 't lat. Samnis, Sam-
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ntis, uit Samiiium in 't OUde 1ta1i) een
Iiuiskleed der \rouwen met stijven kraag ;
samnieten, m. pi, eene soort van zwaardvecliters, op le wijze der Samnieten gewapend.
Samoekin, z. saniki ti.
Samoem, ni. arab. (camoern, van samma, vergiftigen, samm, vergif) of SamYeli (samiel, van het turk. yel, de, wind),
ook chamsin, kamsin, in. een gloei-,
zeng- of giftwind, een schier verstikkende
Ileete, di\vijls doodeljke wind, inz. in Z.
Azie en in Afrika.
Samojéden, p1. een tot den 'altaïsclien
stam behoorend volk in noordelijk Siberië;
- samojéde, f. eene soort van vrouwen-overrok of overmantel met wijde, lange
mouwen.
Samoreus, m. (fr. samoreux) een lang
en plat vaartuig op den Rijn en 4e nederl.
rivieren, voor den houthandel, groote aak,
zoo geheeten, omdat zij oorspr. op de Sambre (lat. Samara) en de Maas (fr. Meuse,
lat. Mosa, voeren).
Samsjoe, n. (fr. samsou) een uit rijst
hereide, zeer bedwelmenzle geestrijke drank
in China.
Sômue1, n. hebr. Sj'mfzl, van sjdma',
hooren, en e l, God, z. 1 Samuel I, 20 ;
gew. op zijn joodsch samengetrokken tot
Sjmoel) mansn.: de door God verhoorde;
v_ a. liever: de naam Gods; -- Sam, eng.
afkorting voor Samuël; Uncle Sam, schertsende benaming voor de Noord-Amerikanen
en, hunne regeering. In den noord -amerik.
vrijheidsoorlog was Elbert Anderson leverancier van 't leger, en Samuel Wilson, bekend onder den naam van Uncle Sam, de
door de regeering aangestelde opzichter over
den geleverden legervoorraad. Dc ingepakte
voorraad werd steeds met de letters E. A.
(Ebert Anderson) en U. S. (United States,
Vereenigde Staten) geteekend. Op de vraag,
wat die letters beduiden moesten, gaf hij,
die ze er opzette, ten antwoord ; Elbert
Anderson en Uncle Sam. Deze grap werd
alras door de pers allerwege verbreid.
Samoureuse, z. v. a. sa m o r e u s,
z. ald
Samum, z. sarnoem.
Sampan, m. klein chineesch of japansch
vaartuig, zonder spijkers of houten, en alleen
met houten nagels vastgezet
san, it. en sp. , afkorting van canto, heili g , de heilige.
Sanachies, ni. p1. eene soort van schotsche liuisdicbters, die weleer door de stamhoofden g ehoüden werden, om Ie daden
hunner voorvaderen en hunne elgene te bezingen.
sanae 'mentis, lat. met of bij gezond verstand.
SanbenIto of sambenIte, sp., ook
sacbenIte, m. (van 't lat. saccus benedictus) een martelaarshemd, een geel hemd,
met een rood Andries-kruis en met vlammen
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en duivels besettilderd, dat den Ketters of
anders lenkendeti Christenen, die de spaansche itiejuizitie ter dood veroordeelde, werd
aangetrokken ; ook eene muts, welke men
zulken ongelukkigen opzette.
sanctioneeren, nw.lat. (lat. sanccre;
ft. .canctionner) eene wet heilig en onscbendbaar maken, bevestigen,kracht van uitvoering geven, bekrachtigen, billijken , goedkeuren ; .- scinctas, a, kin, lat. afgek. S.
of St. (bij de do itsehers Set. = S a n a t u s)
t), V. S. of St. Pa u I u s, de heilige Paulus,
S i n t Paulus;
Sanet–Barbara,
Sinte–Barbara, fr. Sainte-Barbe, z. op
Barbara; o s ancta simplicitas, a heilige
eenvoudigheid ; -- sanctum o/[icun, u. eig.
het heilige ambt, de heilige plicht, benarning van het afschuwelijk kettergeriebt in
Spanje, vgl. t n q ti t a t t i e ; -- sanctitas, f.
heiligheid, onschendbaarheid van een per
5000 of zaak, ook onberispeljkheid, waarheid;
sanctgtas vestra, UWO heiliglieid, de titel,
waarmede de paus wordt aangesproken ; sanctus, n. het heilig, een kerkgezang
in de r. kath. Kerk ; - sanctissmum,
of sanctum sanctorum, in. hij de R. Kath.
het allerheiligste, hoogwaardige, de gew
ijde
hostie ; - sanctie (spr. tts) f. (lat.
sancto) de bevestiging, billijking, goedkeuring, vaststelling, wettige bekrachtiging of
wettelijk voorschrift ; toekenning der kracht
ven wet; —pragmatieke of pragmatisehesanctie, z. oud. pragmatisch;
- sanctuarum, n. lat., of sanctuaire, n. fr. (spi . sasktsztr') het heiligdom,
allerheiligste in den tempel der oude Joden;
ook het inwendige koor in kerken ; de ruimte
om het hoofdallaar, de onschendbare plek,
de vrtjplaats ; - sancti fi ceeren, lat.
(sanctificdre) heiligen, heilig spreken ; sanctificdtie (spr. t=ts) f. de heiliging,
heiligspreking, heiligmaking, wijding; -'
sanctimothum , n. nw.lat. een heiligdom.
Sandalen of sandali ën, p1. gr. (sdo(1gb, 'van den sing. sdndalon ; lat. sandad'a,
v. den sing. sandafl'stm, perz. san (1, al, misschien
van 't gr. sanicialon, V. sonic, plank, bord;
vgl. sanidin) hind- of snoerzolen van hout
bij de oude Grieken, het gewone schoeisel
in warme landen ; lederen snoerzolen, riemof monnikschoenen ; later ooL eene soort
van nette vrouweschoen : pionksokken met
good en paarlen bezet, voor aanzienlijke r.
kath. geestelijken h(j plechtige gelegenheden;
ook eerie soort van lichters in de Middellandsche zee, enz. ; --- sandailne, f. of
sandalium, n. Chir. een hevelverband,
hij verrekkirig van het springbeen in gebruik;
--

-

--- sandalIne, f. eene venetiaansche wollen stof ; - saudaliet, m. eene versteende pantoffelschelp ; - sandalioliet,
m. eene fossiele zeelcoraal, een fossiele polyp.
Sândarach , sándarak of sán
drak, m. (gr. sandarOcJd of sandarâk7, fr.
san(laraque, perz. sandarali, .sandaroes, can81
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dar, sanskr. sindoera) rood rusgeel, r e a l- bloedig) een bloedrijk, volbloedig, vurig, zeer
g a r, z. arsenicum; eene witte gom of levendig, licht geraakt, vurig mensch, een
bars, die uit den jeneverboom vloeit, en heethoofd ; — sanguinisch, adj. bloedrijk, saprijk, lichtbloedig, zeer levendig, vudie, tot poeder gebracht, onder anderen dient
rig, licht vatbaar voor vrolijke en treurige
om de plaats van op het papier uitgeschrapstemming; ook lichtzinnig, dwepend; welte woorden weder beschrijfbaar te maken ;
lustig; sanguinisch temperament,
ook de melige stof, die de bijen tot hare
lichtbloedige, levendige ligchaams- en zielsvoeding in de cellen brengen — sandaracine, f. sandarakstof, bet sandarakbars. gesteldheid (vgl. te m p e ra in e n t); -- san.Sandel— of santelhout (nw.lat. san- guinokratie (spr. t ts) f. lat.-gr. de
bloedheerschappij, b. v. in Frankrijk onder
tálum, arab. sandel, van 't sanskrit tsjanRobespierre ; -- sanguisórba, f. nw.lat.
dana, maleisch en javaansch tsjendana) een
fijn hout, inz. van de eilanden der Zuid- Bot. sorbenkruid, groote weide -pimpernel,
zee ; het wordt tot berooking en ingelegd een goed voederkruid, vroeger als bloedstillend middel gebruikt.
werk, bet roode (c a l i a t o e r h o u t) tot verSanhedrin, z s y n e d r i u m.
wen gebruikt; — sansaline, f. bet sanSanicula, f. nw.lat. (v. 't lat. sanus,
delrood, de verfstof uit het roode sandelhout.
Sandie, f. (sp. sandia) de zuidameri- gezond, sandre, gezond maken) berenoor,
meesterwortel, eene als heelmiddel aangekaansche watermeloen.
Sandia of sandyx, f. gr. menie, of wende plant.
Sanies, f. lat. Med. bloedig ettervocht,
een naar menie gelijkend rood; roodachtig
de bloedige etter; — saniëus, adj. (lat.
loodgeel; vgl. m a s s i c o t.
Sandraha, eene schoone houtsoort van saniosus, a, um) vol bloedige etter.
Saniteit, f. lat. (san)'tas, van sanus, a,
Madagaskar, zwarter dan ebbenhout en van
um, gezond) de gezondheid, welstand ; --buitengemeene gladheid.
saniteits—policie, z. v. a. medisch e
Sandrak, z. sandaraeb.
Sandsjak, m. turk. eig. vaan ; het politie.
Sánkhja—philozophie, f. sanskr. (v.
stadhouderschap over een klein turksch landschap; — sandsjak—bey, de stadhouder sankhjd, nadenken, bespiegeling, v. khjd, zeggen, verhalen, met bet prwrix sam, samendaarvan ; --• sandsjakaat, n. het gebied
van zulk eenen stadhouder; --- sand- tellen, berekenen) een indisch philozophisch
sjak—sjerif, m. (van 't arab. sjerif, hei- stelsel, dat, in stede van de eenheid van 't
lig) 1Vluhameds heilige vaan in Constanti- bestaan, alleen de veelheid daarvan als wernopel, die in oorlogstijden opentlijk wordt kelijk erkent (vgl. mi man sa).
Sanlei , Sanlei-wortel , m. chiten toon gesteld.
Sandwich, m. eng. (spr. séndoeïtsj of neesch kalmoes, een geneesmiddel voor den
beet van vergiftige dieren.
sénditsj; naar den graaf Sandwich dus gesans, fr. (spr. san; oudfr. sens, oudsp.
noemd) een broodje met boter en op- of
sines, van 't lat. sine) zonder; --- sans cétusschengelegd vleestb.
réinonie en sans compliments (spr. —man),
sang, m. fr. (spr. salt, van 't lat. sanguis)
zonder omslag, zonder plichtplegingen of
het bloed ; -- sang de dragon, n. drakeomstandigheden ; — sans comparaison, z. ond.
bloed, een rood bars ; — sangfroid, n.
e o m p a r e e r e n;— sansculotte, m. fr(spr. salt froá) koud bloed, koudbloedigheid,
koelzinnigheid, koelbloedigheid, bedaardheid; (spr. sankulótt', vgl. c u 1 o t t e) eig. een
— sanglant, adj. (spr. sanglán) bloedig; broekelooze; weleer een teugelloos aanhanger der republikeinsche regeering of liever
ook bijtend, gevoelig.
Sangaree, n. eng. (spr. sengerie), ook gemeene-volksheerschappij in Frankrijk ; —
sanggris, een drank uit water, rum, sansculotterïe, f., ook sanseulottísmus, n. de broekeloosheid; de stand
suiker, citroenen en kruiderijen.
Sangenotocora, naam, dien men aan en gezindheid der sansculotten, bet aanhangen der partij en der grondstellingen van
den biechtstoel der Japaneezen geeft en die
uit twee weegschalen bestaat, uit welker de sansculotten ; -- sanseulóttisch, adj.
rijzing of daling de oprechtheid en de mate
op de wijze der sansculotten, de teugelloozee
volksbeerschappij aanhangende; — sansder zondigheid van den biechteling moet
culottizeeren, fr. (sansculottiser) tot
blijken.
Sangfroid, sanglant, z. ond. sang. eenen sansculot of teugelloozen vrijheidsSangiak—sjerif, m. arab., de stan- dweper maken ; sansculottisch gezind zijn ;
daard van den propheet Mubamed.
— sans doute, fr. (spr. salt dóét') zonder
sanguificeeren, nw.lat. (van 't lat. twijfel, gewis, zeer zeker, alleszins ; — sans
sanguis, genic. sanguinis, het bloed) bloed facon, z. fa e o n ; — sans gene, zonder dwang,
zonder stijve plichtplegingen, als of men
verwekken ; — sanguifleátie (spr. t=
't buis ware.
ts) de bloedverwekking, voortbrenging des
Sanskrit , n. , de sanskritsche
bloeds in de dierlijke ligchamen ; — santaal, sanskríta, f. (d. i. eig. uitgeguinárisch, adj. lat. (sanguinartus, a, um)
werkt, voleindigd, volkomen, in het oorspr.
bloeddorstig, bloedgierig, moordzuchtig, wreed;
s a n s k r i t a m, d. I. de volkomene (klas--- sanguin®us, m. (lat. sanguineus, a, um,
:
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sieke) taal, de oude taal der Hindoes of
Brahminen in Hindostan, in welke hunne
godsdienst- en wetboeken, gelijk mede hunne
oude dichtwerken zijn geschreven.
sans pareil, f. (spr. san parélj') zonder
gelijke of weêrga, onvergelijkelijk; -- sanspeine, n. (spr. sanpèn' ; d. i. eig. zonder
moeite) eene soort van gestreepte katoenen
stof; -- sansprendre (spr. sa)zprándr),
d. i. eig. zonder te nemen, in het omberspel, z. V. a. solo spelen, d. i. met de
eerst gekregen negen kaarten zonder aan
andere kaarten van dein talon-kopingva
of stok een spel ondernemen en met 4 of 5
slagen bet spel trachten te winnen ; sans rime et sans raison (spr. — rèzórij, zon
rijm en zin, d. i. zonder grond en oor -der
zonder kop of staart; — saussouei,-zak,
n. (spr. sansoesí, woordelijk : zonder zorg,
van souci, zorg) een zoraenvrij, de naam van
een koninklijk lustslot bij Potsdam.
santa casa, z. ond. santa.
Santaline, z. ond. sandelhout.
Santé, f. fr. (spr. santé; van 't lat.
san)tas) de gezondheid ; een gezondheidsgordel, lijfgordel ter voorkoming van eene
verkouding des oncierlijfs.
Santelhout, z. sandelhout.
santa, santa, sp. en it. (= lat. sanctus,
enz.) heilig, de heilige ; — santa casa, f.
sp. (casa, bet huis) het inquizitie- gebouw
te Madrid — santa hermandad, z.
hermandad; --- Santj ago, m. sp., de
heilige Jacobus; de oorlogskreet der Spanjaarden tegen de Mooren ; --- santo- oficio,
sp., z. V. a. sanctum officium, z. ond. s a n et i f i c e e r e n; --- santon, in. sp. (een
versterkende vorm, van santo, heilig) een
;

turksch heilige of monnik, een derwisch.

Santonine, f. het alkaloïde van wormzaad (lat. santonicum, gr. santónion).
Sapa, f. lat. het druivemoes, mostsap,
tot op een derde of op de helft ingekookte
most.
Sapajeau, m. fr. (spr. --zjó) een drank
uit citroenen, suiker, eijeren en witten wijn,
die gekookt en met roedjes geklopt wordt.
Sapajoe, m. een kleine rolstaart-aap
in Z. Amerika, waartoe, b. v. de c o a i t a of
B e ë l z e b u b behoort, die zeer veel behendigheid in zijn' langen rolstaart bezit.
Sapán- of sappanhout, sp. (sapan)
oostindisch roodhout, donkerrood sandelhout,
eene soort van verfhout, dat naar het fe rnambuk gelijkt.
Sape, z. sappe.
sapere aude, lat. waag het, wijs te zijn,
beproef het, verstandig te wezen.
Saphëna (scil. vena) f. nw.lat. kwalijk
gevormd van bet gr. saphés of saphénés.
openbaar, duidelijk) Med. eig. de duidelijke
bloedader ; de hoofdbloedader aan den voet.
Saphïr, liever sapphir, m. (van het
gr. sdpplaeiros; hebr. sappir, cbald. sampir,
arab. sa/ir) een hooggeschatte edelsteen van
blaauwe kleur.
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sapiens, lat. verstandig, wijs; --- sapiénti
sat ! lat. voor den wijze genoeg, genoeg

voor den verstandige ! één woord is den
wijze genoeg; --- sapienza, f. it. (spr.
—tza; eig. de wijsheid) eene universiteit
of boogesehool, b. V. te Rome, te Pisa.
Sapin, m. fr. (spr. sapèh; van 't lat.
sapinus) 1) de denneboom; 2) z. v. a.
fiacre.
sapo, m. lat. de zeep ; sapo imieáicinális,
zeep tot heelkundig gebruik — saPíndus, m. de zeepboom op de westindische
eilanden ; — saponaria, f. nw.lat. zeep
tuinplant van velerlei soorten;-kruid,en
— saponificeeren, in zeep veranderen,
tot zeep doen overgaan ; -- saponifieátie (spr. t =ts) f. de zeepvorming, verzeeping; — saponine, f. de zeepstof, in de
wortels van het zeepkruid, enz.
SapOta of sapotíiboom, m. nw.lat.
(mexic. cochit -z a p o t 1) de brijappelboom,
een Zanier. boom met melksaprfjke vruchten.
Sappar, m. (fr. sappare), z. v. a. cyaniet.
Sappe of sape, f. fr. (sape.; it. zappa,
sp. zapa, wallach. zape, houweel, schoffel ;
vgl. het oudd. sappen voor aangrij;pen, rapen, en het gr. skáptein, graven) Mil. eene
mijn, eene loopgraaf, een onderaardsche gang
bij eene vesting; —sape couverte (spr. --koewet' , eene bedekte loopgraaf, dak- of stormloopgraaf; --- s. double (spr. doebl'), eene
dubbele loopgraaf; .s. pleine, eene volle loop
graaf, met opgevulde schanskorven ; -- s.
tournante (spr. —toernánt'), eene slang- of
keerloopgraaf; — s. volante (spr. —wolánt'),
eene loopgraaf, welker ledige schanskorven
eerst later worden opgevuld ; — sappeur,
m. een loopgraver, mijngraver, loopgraafmaker bij belegeringen ; — sappeeren (fr.
saper), ondergraven, ondermijnen, onderaard sche gangen maken.
Sapphir, z. s a p h i r.
Sápphiseh vers, n. eene naar de gr.
dichteres S a p p h o, omstreeks 60 o jaren vóór
Christus, benoemde verssoort: - . —
—, . - -- — I — — ; de sapphische
strophe bestaat uit drie zulke verzen en
één adonisch (z. ald.).
SapropYra, f. gr. (van saprós, d, ón,
vuil, rot, en pyr, vuur, koorts, hitte, hevige
koorts) Med. de rotkoorts.
Sara, hebr. (sdráh, van sdrar, beerschen) vr.naarn : de vorstin, heerscheren.
Sarabande, f. fr. (it. sarabanda, sp.
zarabanda) een spaansche ernstige dans en
de daarbij behoorende muziek.
Sarabaren, pl. (lat. en gr. sarabára
en saraballa, tataarsch sjalawar, bong. salawari) de lange en wijde broek der Perzen
en Meden.
Saracënen, pl. (lat. Saraci ni ; fr. Sarrasins; van 't arab. sjarki, oostelijk, sjaraka, opgaan, van de zon) Oosterlingen, Morgenlanders, z. v. a. o r i ë n t a l e n; oorspr.
benaming der Arabieren in Europa ; verder
;
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in 't algemeen voor Muhamedanen, Turken
en alle niet-christelijke volken, tegen welke
de kruistochten ondernomen werden, oneig.
ruwe, verwoestende, onhandige troepen.
Saraf of sarraf, m. arab. (sarraf, van
Sara fa, wenden, aanwenden, uitgeven) een
wisselaar (bankier) ; in Turkije : een makelaar.
Sarafán, m. cuss. (gr. sárapis, een perz.
kleed) een rok der russische boerinnen, die
tot op de hielen nederhangt en van voren
wordt toegeknoopt.
Sarakowoi of sorokowoi, m. cuss.
(van sórok, veertig) eene russische vochtmaat = 13 3 ankers of 4 0 w e d r o (emmers).
Sarápus, m. gr. (van sairein, vegen,
en poes, voet ; eig. wie met de voeten veegt)
Med. een breedvoet, platvoet.
Sarasin, f. (waarsch. van 't fr. Sarrasin, Saraceen ; ook boekweit) eene middelmatig groote soort van boterpeer.
Sarasse, z. s e r a s s e.
Sarbas, m. (van 't perz. sarbáz, dapper,
onverschrokken)een perzisch krijgsman te voet.
Sarcasmus, sarcepiplocele, enz.,
z. sarkasmus, enz. ; -- sarcidium, n.
nw.lai. (van 't gr. s<<<.ï , vleesch) Med. een
vleeschwratje ; — sarcitis of sarkitis,
f. vleeschon tsteking; — sarco—, z. s a r k o-,
ond. sarkasmus.
Sard, sarder of sárdachaat, m.
(gr. sdrdion of sárdios, scil. lithos, d. i. sar
steen, van S a r d e s, de hoofdstad-dische
van Lydië) een vleeschroode of bruinachtige
agaat, carneool.
Sardanapálus, m. eig. de naam van
den laatsten en wellustigsten koning van
Assyrië in de 9de eeuw vóór Chr. ; van
daar oneig. een wellustig, verwijfd vorst,
een wellusteling; --- sardanapáliseh,
adj. verwijfd, wellustig, uitspattend.
Sardelle, ook sardine, f. (it. sar
fr. sardine, gr.-dina,srelp.
sardíné, lat. sardina, sarda, naar het eiland
Sardinië benoemd) eene soort van kleine
haringen in de Middellandsche zee, die ingezouten en in vaten gepakt verzonden
worden; vgl. ansjovis.
Sarder, z. sar d.
sardonisch lagehen, gr. (lat. rises
Sardonius, oorspr. sdrdanios gélós, misschien
van sairein, de tanden knersen, grijnzen) een
gedwongene , krampachtige , bittere lach ,
spotgelach, ook een naar het lagchen gelijkend vertrekken der gezichtspieren, naar
men wil van een vergiftig gewas op Sardinie (Sardonia herba), welks gebruik den
mond, enz. als tot lagchen doet samentrekken ; — ook sardoniásis of sardiasis,
f. de hondskramp, z. v. a. p a r a s t r é n1ma (z aid.).
Sardonyx, ni. ( samengetrokken uit
sárdios en onyx, vgl. s a r d en onyx) een
uit veelkleurige lagen . bestaande onyx, die
door dc Ouden inz. tot c a m e ë n werd
gebezigd.

SARMATEN.
S,argássunl, n. nw.lat. (port. .cargasso,
sp. sargazo) het drijvend zeegras, zeewier,
dat, op de Atlantische zee drijvende, vaak
eilanden van vele duizenden vierkante mij
vormt, en door het welk o. a. Co--len
lumbus zich veertien dagen achtereen een'
weg moest banen.
Sargon, z. zirkoon.
Sariboepalm, m. maleisch (sariboe)
de rondbladeríge schermpalm (saribus rotundi folius, corypha rotundi folic), welks bladeren tot zonneschermen en waa-ijers dienen.
Sarkasmus, ni., pl. sarkásmen,
gr. (sarkasmós, van sarkádzeirt, openrijten ,
in toorn op de lippen bijten ; van sari, sarkós, vleestb) eig. openrijting van bet vleesch;
het boonend gelach eens toornigen, de bij
spotternij, vinnige spotrede, bittere ge--tend
zegden, die door merg en been dringen ; —
sarkástiseh, adj. ontvleeschend; snijdend,
stekelig, scherp; hoonend ; — sarkitis,
z. s a r c i t i-s ; — sarkoeéle, f. Med. eene
vleescbbreuk, ziekelijke verharding der teelballen ; -- sarkoëpiploeéle, liever sar
of sarcepiploeéle, f. de-kepiloé
vleeschnetbreuk van den navel; - sarkohydrocéle, liever sarchydroeële, f.
Bene vereeniging an de vleeschbreuk met
de waterbreuk ; — sarkokolla, f. vleeschlijm, een gom- of slijmachtig plantvormend.
bestanddeel uit den afrikaanschen struik penaea sarcocolla — sarkologie, f. Med.
het leerstuk over de vleeschachtige of zachte
deelen van bet ligchaann ; —. sarkológisch, adj. de vleeschleer of de vleeschkunde betreffende; — sarkóma, ii. een
vleeschuitwas; — sarkomateus, adj.
gr.-lat. met een vleeschuitwas beh ebd ; —
sarkomphálus, ni. of sarkomphálon, n. eene vleeschnavelbreuk, vleeschbreuk aan den navel ; — sarkophaag,
m. (gr. sarkopphágos, v. phagéin, eten) eig.
een vleescheter, vleeschverteerder ; bij de
Ouden eene doodkist, vervaardigd • uit een'
sponziger, bijtenden, het lijk spoedig verte renden kalksteen in voorliggend Azië , verder in 't alg. eene steenen kist, een dood
; — sarkophaga,-kistvormgafen
ook sarkophagica (scil. rnedicam-énta)
pl. Med. bijtmiddelen, vleeschknagende middelen ; — sarkophyia , f. de voortbrenging eerier versche zelfstandigheid, de
vleeeschvorming in wonden en zweren ; —
sarkophyma, n. een vleeschuitwas, eene
ziekelijke vleeschvoortbrenaing; — sarkósis, f. (v. sarkoen, vleesch verwekken) de
vleeschvorming ; --- sarkostósis, f. de
vleeschverharding, vleeschverbeening ; —
sarkothlásis of sarkothiazie,f. spiervleeschkneuzing ; — sarkótiseh, adj. (gr.
sarkótikós, ë, ón), vleeschaanzettend, vleeschverwekkend ; — sarkotika, n. pl. vleesch
of vleeschheelende middelen.-verwknd
Sarmáten, pl. (gr. Saurornátai, Sar
lat. Sarmátae) in de oudheid de sla -mátai,
volken, die Sarmatië, d. i. het-vonische
;

-

SARRAGHES

noordelijke Europa en Azie bewoonden); van
daar sarmatische (poolsehe) ziekte, de
poffische vieclit, z. puce ])olonca.
Sarraches, p1. (fr. saraclies ; spr. sa
eene soort van sardellen in de Mid--rasj')

dellandsche zee.
Sarraf, z. saraf.
Sarras, ni. (it. van Saraceen, Ir. Sarrosin, of meer waarsch. van . rnid.lat. en
gr. ,carissa, eene lange lans) een groote
sabel, houwdegen, gelijk die bij de cavallerie in gebruik is.
Sarsaparille, z. sassaparille.
Sarsenét, n. (oudfr. sarcenet, rnid.lat.
s(iracenThu?n , oorspr. lij de S a r a c e n en
geweven stof, taf) lichte linnenaclitig geweven, geverwde en geglansde katoenen stof,
voerin gstof, eenkleurige voeringkatoen.
Sartor, m. lat. (van sarcre, naaijen)
de naaijer, snijder, kleêrmaker; van daar
Sartorus, nh. als naam voor kleêrma
-- sartorhi.s, Med. de spier aan-kers;
de bovendij, de snijderspier.
Sas, n. waterkom (bassmn) in de lengte
eener vaart uitgegraven, om daarin het water te vergaderen, dat men naar vereischten
door de sluis, bo'en welke het gebouwd is,
laat atloopen.
Sasjen , ilL russ. ( sdsjenj ) een russische vadem.
Sassafras, m. (sp. salsafras, salsifrax,
salsifragia, saxifragia = lat. saxifriga, z.
aid.. dewijl men aan dit gewas ook het
vermogen van biaassteenen klein te maken
en uit le drijven toekende ; vgl. p a v a m e,)
eene soort van laurieraclitige gewassen ; inz.
de sassafrasboom in N. Amerika, en
diens geeibruin, speecrjachtig, als geneesmiddel gebruikt hout; sassafrashout,
venkeihout.
Sassaparille of sarsaparille , f.
(sp zarzaparrilla, naar men wil van zarz(t ,
braambeziestruik, en den arts Pa r i 11 0, die
baar ontdekte en het eerst naar Europa
bracht ; beter echter van 't sp. parrilia, een
kleine wijnstok, een jonge \vijnrank) 1e geneeskrach t ige wortel van de amerikaan sche
winde (smilax sarsaparilla).
Sasso, m. it., een venetiaansch handeisgewicht, v'v van het daar gebruikelijke
pond.
Sasso li ne, f. b 0 r a x -zuur (z. aid.), dat
zich aan de hoorden van heete bronnen hij
Sasso, niet verre van Florence, in kleine
blaadjes afzet.

Sastáwa, t russ. (v. sastawitj, versperren, afsluiten) de slagboom, de stadspoort.
sat of satis, lat., genoeg, toereikend, zat;
- sat cito, Si sat bene, wat goed gedaan
wordt, gaat spoedig genoeg ; € in magnis vo
bij groote, moeijelijke zaken-l'uiseat,
is reeds de goede wil genoeg.
Sat, eene siameesche graanmaat, uit
bamboesriet gevlochten, waarvan er 40 in
eene seste gaan.
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Satan, in. hebr. (sdtán, v. sâtan, arab.
.sjatana, iemand tegen zijn, hem vervolgen)
eig. een \vederstrever, vijand ; gevallene,
booze engel, duivel, inz. het hoofd der gevallene engelen, de opperste duivel: oneig ,
als schelclwoord: een boosaardig, kwaaddoend schepsel — satansch, satânisch,
adj . duivelsch , boosaardig ; — Sataniãnen,
p1. eene secte , die den satan vereerde, wegens zijne macht om kwaad te doen: satanIsmus, n. nw.lat. de satanische,
duivelsche gezindheid.
Satelliet, m. (van Mat. satélles, genit.
satelltis ; fr. satellite) een begeleidend en
;

beschermend bediende, lijfwachter, wachter,
trawant ; een ondergeschikt persoon, die een'
voornamer' als zijne schaduw volgt ; Astron.
eene bijplaneet.

Sater, saterspel, z. satyr.
Satie, f. eene soort van levantijnsch
vaartuigje.

satiabel, adj. nw.lat. (van 't lat. sotidre, verzadigen) te verzadigen, 'verzadig
baar; - satiabiliteit, f. de verzade
; - satieteit, f. lat. (sati)tas) de-lijkhed
vol held, zatheid, verzadiging ; over -verzadi-

ging, walging.

Satijn, ii. fr. (satin, it. setino; van 't
it. en mid.lat. sela, zijde, oorspr. sera serca
d. i. zijden haar, v. 't lat. sela, sterk haar,
borstels ; van daar proven . en sp. seda,
Ir. soie, nederl. z ij d e ) eene zijden stof,
atlas; satin tare, turksch atlas, eene naar
het atlas geltjkende zware zijden stof; satináde, f. licht halfzijden atlas; satinet, n. eene gestreepte halfzijden stof,
half atlas; - S a t i n e e r e n, als satijn maken, een' zachten atlasachtigen glans geven
.-- ge sa t i a eer cl, adj. (fr. satinc) atlasachtig, naar atlas gelijkende.
Satire, minder goed satyre, t. (van
't lat. satra, oud safdra, van satur, zat,
vrucbthaar, vol ; oorspr. [scil. lanx] eene
ir1et allerlei vruchten opgev ulde fruitschaal,
van daar een mengsel, allerlei, poespas;
eene mengelpotzij), liet hekelschrift, hekeldicht, spotsclsrift, waarin de dwaasheden
en ondeugden der menschen aan de kaak
worden gesteld; -- satira varroniPna, eene
satirische voordracht, waarin rijm en onrijm
met elkander afwisselen, naar den Romein
Varro; - satireus, m, een spotter,
hekeldich ter, spotschriftsteller ; narrengeesel;
- satIrisch, ad). spottend, bijtend, geeselend, hekelend ; - satirizeeren (fr.
satiriser) , door spot belagchelijk maken,
geeselen, hekelen, over den hekel halen,
ç

doorhalen.

satisdeeren, lat. (satisdttre, d. i. eig.
genoeg geven) of nw.lat. satisdateeren,
borg blijven of stellen ; - satisdãtie
(spr. tts) f. (lat. satisdatto) Jur. de borgbljving, borgstelling ; - satsfaceeren
(lat. satisfacere), genoeg doen, tevreden stellen, genoegdoening geven ; tevreden stellen,
bevredigen ; voorheen ook : vergenoegen ; 8*
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satisfáctie (spr. t: —ts) I. (lat. satisfacto) de genoegdoening, voldoening, bevrediging, schadeloosstelling, afrekening met eenen
schuldenaar, de schadevergoeding; — satisfaisant, adj. (spr. sati- sf'zán) genoeg doend ; bevredigend ; --- satisfait, adj.
(spr. sati-s fè), bevredigd, tevreden, vergenoegd.

Sato, eene boot der koraalvisschers in
de Levant.
Satraap, m. gr. (satrdpés ; een oorspr.
perz. woord : sitrab, een perzisch stadhouder,
landvoogd, landbestuurder; oneig. een weelderig, overmoedig en heerschzuchtig mensch;
-- satrapie, f. (gr. satrapeia) het stadhouderschap; — satrápiseh,adj. heerschzuchtig, menschenplagend en weelderig levend ;

— satrapizeeren,

als een satraap

in grooten glans leven en zijne onderdanen
onderdrukken en kwellen.
Saturn, hebr., eene oud -joodsche korenmaat, omtrent = I6 liter.

satureeren, lat. (saturure, v. satur,
zat) verzadigen ; aanvullen ; — saturantia (spr. ti tsi) n. pl. geneesmiddelen, die
het zuur der maag opzuigen en afvoeren ;
-- saturátie (spr. tie

tsie) f. Chem.

de verzadiging.

Saturnus, lat., gr. K r o n o s, m. Myth.
de tijdgod, de god en het beeld van den
alverslindenden tijd, een zoon van Uranus
en Gua of van den hemel en de aarde, va
voor dezen-dervanJupit,z.bhersc
den hemel, eer bij door Jupiter onttroond
werd ; onder zijne heerschappij was het de
gouden eeuw, of de s a t u r n i s c h e tijd;
ook de grootste bekende planeet van ons
zonnestelsel : Chem. het lood ; van daar
saturniniseh, adj. lood bevattend ; ook
duister, somber, treurig; ongelukkig; —
saturnaliën, pl. (lat. saturnalia) bet
Saturnusfeest, een in december gevierd romeinsch vreugdefeest of volksfeest van vrij beid en gel ij kheid, waarbij men elkander
door gezellige 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 a t u rn u s ; ook de dichterlijke benaming van Italië, omdat Saturnus gerekend wordt eenmaal daar geregeerd te hebben ; --- satu.rni1abium, n. een astronomisch werk
om den stand van de manen van-tuig
Saturnus -v oor eiken tijd gemakkelijk te
vinden ; — saturni.seh, adj. (lat. sa.turnztus, a, um) overoud, tot de hooge oudheid
behoorende (het s a turn i sc h e vers; het
overoude, eigene vers der oud -romeinsche
volksdichting) ; eenvoudig, gelukkig, onschuldig --- saturniet, m. nw.lat., bruin
looderts, bruin loodspaath.
Satyr, m. gr. (sátyros) ook wel sater, Myth. een veld- of woudgeest, woud
een zinnebeeld der-godmetbkspn,
rt we, grofzinnelijke, halfdierlijke menschen
;

SAUVEEREN.

natuur ; --- satyrisch drama of saterspel, eene soort van parodisch naspel

der oudgr. trage die, waarin satyrs het
koor vormden ; -- satyriasis, f. onnatuurlijke, ziekelijke geilheid der mannen,
paringswoede, het geil-zijn als een satyr;
--- satyriásnlus, m. het uit geilheid
voortspruitende lendewee ; -- satyre, z.
sa tire.
Sauce, f. fr. (spr. soos'; mid.lat., provene. sp. en it. salsa, vgl. s a 1 sa) het vloeibare
toevoegsel tot vele spijzen ; — saueière,
f. eene sauskom, sausnap of - schaal ; —
saucisse, f. (spr. so-síés'; it. salciccia,
sp. salchicha, als ware 't lat. salsitia) of als
verkiw. saueijsje, n., fr. saucisson,
m. (spr. sosi -són) eene kleire braadworst,
een braadworstje; Mil. een takkebos. mutsert, een lange zak van leder, enz., met
kruid gevuld en waaraan eene lont wordt
bevestigd, om zóó eene mijn aait te steken.
sauf-conduit, m. fr. (spr soo f-konndwí,
lat. 3alvus conductus, z. salvus) een vrijgeleide, geleibrief.
Saul, hebr. (sjd'oel) mansn.: de afgebedene.
Sauriën, pl. gr. (van sauna, de hagedis) de verschillende soorten van hagedissen;
— sauriet , m. de bagedissteen ; -sauroktónos, m. (v. kteinein, dooden) de
hagedissendooder, een bijnaam van Apollo ;
-- saurographie, f. de hagedisbeschrijving; — saurologie, f. de natuurlijke
geschiedenis der hagedissen.
Sauté, m. fr. (spr sold; v. Sauter =
lat saltare, springen) soort van ragout of
gekruide en gestoofde vleeschspijs; — sauteeren, een ragout in de kastrol door heen en weer schudden gebonden maken.
Sauteraux, pl. fr. (spr. sot'-ró, van
sauter, springen) de tangenten, die bij
het bespelen der klavieren, forte-piano's,
enz. opspringen en de snaren aanslaan.
Sauternes, m. fr. (spr. sotérvn') eerre
soort van fijne fr. witte wijnen, naar het
gelijknamig marktvlek in het departement
der Gironde.
Sautoir, m. fr. (spr. sotoár; v. sauter, springen)l) een Andries-kruis; 2) een omslagdoekje, omknoopdoekje; — en sautoir
(spr. an -- -.) kruisgewijs, om den hals of over
de borst gekruist,(van ordelinten, en banden).
Sauvageríe, t. fr. (spr. sowazj'rie;
v. sauvage, wild, menschenschuw; sp. salvage, provenc. salvatge, it. salvaggio, selvaggio, V. 't lat. silvaticus, tot het woud
gehoorend, in 't wild grocijend, wild, v. silva,
het woud, bosch) de menschenschuwbeid.

sauveeren, fr. sauver ( so-v—; lat.
salvi re) redden, behouden, verlossen, veilig
afbrengen; besparen, uitwinnen, uithalen;
— zich sauveeren, zich redden, bergen, in veiligheid stellen; zijne schade door
iets vergoeden; — sauve qui peut, redde
zich wie kan, ieder denke slechts om zijn
lijfsbehoud ; — sauvegarde, f , z. s a 1-
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-

vegarde,oncl. sa!veeren;—SaUVement, ii. (sp. sov'rnd) of sauvage (spr.
sovaazj), redding, heil; het redloon, berggeld; - droit de sauveinent (spr. droá—),
of de sauvage, het strandreclit, het recht
om de goederen, die van verongelukte schepen zijn gered, voor de eigenaars zelven
tot 0!) de uitkering an eerie evenredîge
belooning te mogen bewaren.
Savanna, 1. (sp. savána, uit de taal
van Haïti) eene groote grasviakte of woudweide in N. Amerika, ongebaande weilanden voor het vee.
Savantásse, m. fr., it. savantaecio (,spr. --tdtsjo) iemand, die den geleerde
uithangt, maar slechts eene verwarde kenHis bezit, een geleerde praler, letterkundige
windbuil.
Savatte, f. ft. savdte, it. ciabatta, sp.
zapata, van 't mid.lat. sapala; vgl. sabot)
oude schoen ; slof.
Sávitiën, p1. lat. ( saevitTae, v. saeaus, wreed, gruwzaam, wild) 3m. harde
behandelingen, wreedheden, mishandelingen.
Savoir-faire, n. of het savoir-faire,
fr. (spr. sawoar fe2') woordelijk, het wetente-doen, bet doenkunnen, de geschiktheid,
bekwaamheid, bedrevenheid ; -- savoir
vivre (spr. sawoar eider'), eig. het weten
te leven, de levenswtjsheid, levenskunst, de
geschikte levenswze, de bekwaamheid om
zich jegens anderen welvoegeljk of behoorlijk te gedragen, b. v. hij heeft geen savoirvivre, d. i. hij weet zich in de maatschappij niet behoorlijk voor te doen.
Savón, m. fr. (= lat. sapo) zeep; savon en tables (spr. —as tabl'), zeep in
koekjes, in stukken ; savonnerïe, f.
eig. eene zeepzieclerij ; inz. eene voormalige
tu rksche tapijtfabriek te Parijs; tegen woordig eene fabriek van voortreffelijke wollen
stoffen ; - savonnerie-tapij ten, turksdhe tapijten met fl uweelachtigen grond en
levendige kleuren ; - savonnétte, fr.,
eeu zeepbal, waschbal, ter reiniging van
vlekken, enz.
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Sayahieten of sayahs, p1. eene
soort van turksche bedelmonniken.
Sayétte, f. ft. (salette, verklw. v. saie,
provenc. en sp. saya, it. saja, rok, lfje,
wollen overkleed en de daartoe gebezigde
stof, van 't lat. saga, sagum), of sajet,
eene wollen stof, eene soort van sergie
sajetgaren.
Sbaglio, in. it. (spr. sbáljo) Kmt. eene
feil, vergissing,
dwaling, rekenfout ; de verzn
goeding daarvoor.
Sbirre, m. it. (sbirro, birro, sp. esbirro) een gerechtsdienaar, diender, policie-bediende in Italic.
sborseeren, it. (sborsare, eig. ont
van borsa, beurs, bundel, en s =-beurzn,
lat. ex) Kmt. uitbetalen, geld uitleggen,
voorschieten ; - sborso, m. het voorschot.
uitschot, de uitgaaf voor een ander.
Seabéllum of seabuilum, n. lat.
(verklw. van scamnurn, bank) of het schabélletje, een voetbankje ; een onderstel
of voetstuk voor borstbeelden, pronkvazen,
enz.; het bankje, waarop misdadigers op het
schavot ten toon gesteld worden of te pronk
staan ; Ook een eentonig speeltuig der
Ouden, dat met den voet in beweging werd
gebracht.
Scabies, f. lat (van scabWre, krabben,
sehaven) Med. de schurft, ruidigheid; scabiëus, adj. (lat. scabiösus, z, am)
schurftig ; - scabiôsa, f. nwlat. het
schurftkruid , een tuingewas van velerlei
soorten.

Scabinus, m., p1. scabini of scabinen, mid.lat. (van het duitsch schöppe,
sc/itiffe, oudsaks. scepeno, oudhoogd. scefleno,
0[15 5 c h e p e n, wie recht schaft of verschaft,
d. I. spreekt of doet) schepen, gerechtelijk
bijzitter; - scabinaat, m. (mid.lat. scabindtus) het gerechtsambt, de schepenstoel,
de waardigheid van schepen.

scabrous, adj. lat. (scabrdsus, a, airt,
van scaber, ruw) ruw, hobbelig, oneffen,
niet glad gemaakt; moeijelijk, bezwaarlijk,
netelig, gevaarlijk.

savoureeren, fr. (savourer, v. saveur

scadeeren, it. (scddere, van s lat.

= lat. sopor, smaak) met bzonderen smaak
gebruiken ; recht genieten.
Savoyard, m. fr., een Savoyer, man
of knaap uit Savoye ; een kleine schoor
steenveger, liedjeszanger, marmotjongen; Ook
een ruw, onhebbelijk mensch; - savoyekool, een bekend moesgewas, oorspr. uit
Savoye.
Sawjet, z. sowjet.
Sawny, z. ond. Pat of Patri k.
saxifraag, adj. lat. (saxifrllgus, a, urn,
stenen verbrekend, van saxurn, rots, en
franqre, breken) Med. den steen oplossend;
- saxifrga (scil. herba), 1. de steenbreke, een talrijk plantengeslacht ; - saxifragéen, p1. nw.lat. de gewassen van 't
geslacht der steenbreke.
Saxoniénne, f. fr. (saxon, saksisch)
éénkleurige zijden stof met fijn patroon.

ex, en cadre, vallen) Knit. vervallen (van
wissels); - scadénza, f. bet vervallen
of de vervaltijd eens wissels.
Scevô1a, m. lat. (eig. verklw. v. scae
de linksche, van scaevus, gr. »kaiOs,-va,
linksch) de linksche, een bijnaam der familie
M u c i u 5 in het oude Rome.

-

Scagliola, f. it. (spi. skâljola; eig.
kleine schub, verklw. van scáqlia, schìlfer,
korst, verwant met ons schaal) eene vermenging van fijn gips en tot poeder gebracht
vrouweglas, dat door middel van lijm tot een
deeg wordt verbonden; van daar scaglio1 a w e r k, stee[lschilderwerk uit deze stof;
eene soort van mozalek.
Scdla, f. lat. en it. de ladder, trap;
Muz. de toonladder, toonschaal, de onafgebrokene volgrj der tonen ; ook de graadver
deeling , gradenschaal aan weêrglazen en
-
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soortgelijke werktuigen ; — scalcfres anni, pl.
trapjaren ; — sealaria, f . nw.lat. de trapscheip.

Sealde, z. ska 1 d e ; — sealenisch,
z. skalenisch.
scalpeeren, lat. (scalpére) snijden, ingriffelen (b. V. eene beeltenis in steen, enz.);
villen, de huid met liet haar van de hersenpan aftrekken, gelijk de noord -amerikaansche wilden hunnen vijanden plegen te
doen ; — het scalpeeren, de schedel
(eng. scalp) de hoofd -vilng;—scap,m.
noord -amerikaansche-huid,nz.eor
wilden aan hunne vijanden afgetrokken schedelhuid ; — sealpél , n. lat. (scalpéllum)
een ontleedmes der wondheelers met vaststaa c d lemmer (onderscheiden van b i s t o ur i, waarbij bet lemmer wordt toegeslagen);
— scalptuur, f. (lat. scalptura) het snijden, griffelen met de graveernaald, inz. de
kunst om klein verheven werk (r e 1 i e f) op
steenen en stempels voort te brengen (on-

derscheiden van s c a l p t u u r).
Scamíllen, pi. lat. (seamillus, bankje,
verklw^. van scamnum, bank) Arch. uitstekken, platen aan zuilen.
Scammonium, n. lat. Med. eene bijtende en sterk afdrijvende bars van de
scammonium –winde of h a v s w i nd e (lat. scammonia, gr. skamón)a)
scamnum Fiippocràtis, n. lat. eig. de bank
van Hippokrates, een werktuig tot het zet
ontwrichte ledematen, inz. van een'-tenva
ontwrichten opperarm.
standaal, scandaleus, z. schandaal.
scandeeren, lat. (scandlre, d. i. eig.
klimmen) een vers volgens zijne leden afmeten of verdeelen, volgens de tijdmaat afdeelen, naar de versvoeten opzeggen of aflezen, zonder den inhoud van het vers daarbij in acht te nemen ; --- scansie, f. (lat.
scansio) de versmeting, versverdeeling;
scans5res, pl. nw.lat. kloutervogels.
Scandinavië, n. (lat. Standza of Scandinavia, f.) het noord -europeesche schiereiland, dat Denemarken, Noorwegen en Zweden bevat; van daar Scandinavische
talen, letterkunde, enz., noordsche, inz.
oud -noordsche talen. enz.
Seandix, f . lat. (gr. skándix)) de kervel.
Scaphã, f. lat. (van 't gr. skáphi , van
skáptein, graven) in 't alg. een uitgehold
ligcbaam, een trog, eene kuip, boot, een
schip ; Med. de uitwendige oorholte, de sleuf
verdieping van ,het uitwendig oor-vormige
tusschen den buiten- en binnenzoom (helix
en a n t h e 1 i x); ook het weleer bij de ader
aan het voorhoofd gebruikelijk schuit -latinge
verband ; — scapha7n scapham dicëre,-gewijs
eig. eene boot boot noemen ; d. i. het kind
bij zijn' rechten naam noemen, ronduit sprek e n, er geene doekjes om winden, b. v.
eenen schurk schurk noemen, enz.; sca-

phánder, liever skaphánder, m. gr.
een zwemkleed, zwemgordel van kurk. enz.,

SCARSO.
een door onzen landgenoot Scheerboom
veel verbeterd middel om zich boven water te
houden ; -- seaphieten, p1. eerre soort
van bootvormige ammonieten; — seaphoïdisch, adj. boot-, kaan- of schuit
-vormig.
Scapijn, m. it. (Scapino; van scapppino,
oudfr. escapin, escarpin, sp. escarpin, ook,
korte. kous, lichte schoen, v. 't it. scarpa,
schoen ; op komische wijs zoo geheeten) de
geslepen bediende, de bediendenrol, als staand
karakter- masker op liet ital. scbouwtooneel.
scápito, m. it. (van scapitare, inboeten,
provene. descaptar, v. 't lat. caput, hoofd,
enz.) liet verlies, de inboeting, schade.
Seapulalgie, f. lat.-gr. (van 't . lat.
scapula, schouderblad) Med. schouderpijn "; —
scapulier, n. (nw.lat. scapuláre of scapularium) een schouderrok, schouderkleed van
de r. math. ordesgeestelijken, het welk van
voren en achteren over de schouders afhangt;
ook de rozekrans, paternoster (fr. chapelet).

Scarabéus of scarabaeus, m. lat.
(gr. kárabos), pl. scarabéen of scaraboeen, N. H. kevers, b. V. scarabceus ster corarius, de drekkever; ook keversteenen,
oude egyptische, voor heilig gehoudene gesneden steenen (gemmen), die op de ver
zijde deli vorm eens kevers, in buppne-hevn
holte een klein godenbeeld vertoonen.
Scaramouche, m. fr. (spr. skara máésj'; it. scaramuccia, sp. escaramuza, oor
eigennaam van een' beroemden ko--spr.de
mischen tooneelspeler; vgl. het it. scaramuccia, scaram2lecio,, fr escarmouche, sp. en
provenc. escaramuza, schermutseling; it.
scaramucciáre, schermutselen, v. schermire,
vechten, schermen, oudhoogd. skerinan)
een hansworst, grappemaker, de staande ka
n den pogcber op de oude ital.-rakteolvn
en fr. schouwtooneelen, doorgaans geheel.
zwart, in spaansche dracht.
Scardamyrgmus, enz., z. s k a r el —.
Scarfs, pL eng. (v. scarf, sjerp) bonte, smalle sjerpen van fijne wol
scarificeeren, lat. scari fiicáre) Chir.
koppen ; kerven, met het lancet openrijten,
b. v. het tandvleesch ; — searificátie
(spr. t=ts), f. het koppenzetten, koppen
— searificátor, m. nw lat . een wond
werktuig tot het openrijten der huid,-helrs
ook het kopijzer, kerf- of snij-ijzer; .een eng.
landbouwgereedschap tot het oprijten en
losmaken van den bodem.
Scarlatine, f. nw.lat. het s c h a e l a -

(

k en (z. aid.), de scbarlakenkoorts; -- scar-

latineus, adj. van scharlaken, scbarlakenachtig

Scarlievo, z. s c h e r l i e v o.
Scarpe, z. e s c a r p e .
scarso, it. (pro vene. escars, escas, oudfr.
escars, sp. escaso, eng. scarce, ons s c h a a r s,

s c h a a r s c b, V. 't mid.lat. scarpsus, excarpszcs, voor 't lat. excerptus, v. excerpére, uit
kort of in 't klein samen--trekn,i'.
trekken) gering, krap, karig; Kmt. schaarsch,

SGAI1TEEIRE
moeijelijk te bekomen (van wissels en speden).
scarteeren, it. (scar láre fr. scart er) uitschieten, afzonderen, ter zijde leggen;
het onbruikbare of bedorvene b. v. van eene
koopwaar wegwerpen, de kaarten in het
spel voor andere van den talon of stok ver -

ruilen (e c a r t e e r e n), enz.; — scarta faccia, f. (spr. fátsja) Kmt. een uittreksel of
eene lijst der op markten, beurzen, duitsche
missen, enz. voorhandene waren ; --- scarto,
n. het uitschot ; het wegwerpen of koopen
van kaarten in het spel.
scares, m. lat. (gr. skáros) de papegaai
-visch.
Scat, n. (hoogd. staff, van 't oudfr.
escort, nu écart, het ruilen in 't kaartspel;
de weggeworpen kaarten) een duitsch kaart
drie personen ; -- scat leg--speltuchn
gen, z. v. a. ecarteeren.
scaticla, f. midlat. (it.. scátola, doos) Med.
Bene artsenijdoos.
Scaurus, m. lat., z. v. a. liet, gr. s arapus.
Scavia of sCavie, ook cavia, f. (v.
't brazil. cabiai, fr. cabiai, eng. cavy) liet
halfkonijntje, varkenskonijntje, zeevarrientje,
roodachtig geel of zwart en wit gevlekt, in
Z.Amerika, inz. in Brazilië.

Scelalgïe, f. of skelalgie, gr. (van
skclos, dij, schenkel) Med. de dijpijn ;
scelóncus, m. een gezwel aan de dij;
— scelotyrbe, f. de krachteloosheid der
dijen, het waggelen der dijen uit ziekte ; de
St. Vitus -dans, krieuwelziekte, vgl. b a l1 ,i smus.
Scelerat, sceleratesse, z . ond. s c elus.
seelleeren, fr. (steller) verzegelen, toe-

lakken.

_.

969

SC,HADEUKAM.

oord; --- scenieten, pl. gr. tentbewoners;
--- scenisch, adj. (lat. scen)cus, a, um)
het tooneel betreffende of daartoe behoorende, tooneelmatig, tooneelkunstig; — SCe-

nographïe, f. de tooneelschilderkunst ;
het doorzicht- of vergezichtscbilderen, de
perspectievische afbeelding van een gebouw

of eene landstreek; --- seenographiseh,
adj. vergezichtschilderend, doorzichtachtig,
perspectievisch, z. perspectief); —
scenopegie, I . tent- of huttenbouw, joodsch
loofhuttenfeest.

Scepsis, scepse, of skepsis, skepse, I. gr. (van sképtesthai) beschouwen :
Eig. beschouwing , onderzoek ) de twijfel, twijfelzucht; scepticus, m. gr.
skeptikós, eig. tot beschouwing of onderzoek
geneigd) een twijfelaar, twijfelzuchtige; inz.
eene philozophische school in de oudheid;
— scepticísmus, n. de leer van de
sceptici, twijfelleer, vgl. pvrrhonism u s ; de twijfelzucht , twijfelgeest ; —

sceptisch , adj. aan alles twijfelend, twijfelzuchtig.

Scepter, ook schepter, n . (lat. sceptrvrn, van 'L gr. sképtron, staf, stok, van
sképptein, steunen) de heerscherssts , koningstaf, sedert de middeleeuwen een teeleen
van de vorstelijke macht der keizers en koningen .

Scepticus, sceptisch, enz., z. ond.
scepsis.

Seevophylax, ni. gr. een lager geestelijke, die in de gr. kerk het toezicht treeft
over de gewijde zaken en ze den dienst
aanbiedt ; — scevo--doenpatrich
phylacium, n. de plaats, waar de gewijde voorwerpen bewaard worden.
Schaak (van het perz. sjah, koning) of
schaakspel n. (it. scacco, provene. escac,
oudfr. eschec, fr. échec, eng. chess en check,
,

Sceloncus, scelotyrbe, z. ond. se elalgie.
Scelus, n. (pl. sceléra) lat. eene schanddaad, misdaad, een wanbedrijf — seeleraat,
m. lat. (scelerdlus) of fr. scélérat (spr.
selerá), een booswicht, misdadiger, schurk.
;

hielt ; — sceleratésse, f. f r. schurkachti gheid.
scemándo, it. (spr. sjemándo; van sceináre,
verminderen, verkleinen, provenc. seinar, cnld.
lat. simáre, oorspr. halveeren, van 't lat.
semis, half) Muz. verminderend, afnemend,
verdwijnend.

Scene, I. (lat. scena, van 't gr. skéni?,
eig. tent, hut) het tooneei, schouwtooneel,
de schouwburg (theater); een tooneel,
Bene kleine afdeeling van een tooneelspel,
Bene voorstelling, een voorval, Bene handeling; een - tafereel, eerre schilderij ; de plaats,
waar eene handeling voorvalt ; in scene
b r e n g e n, een stuk voor de opvoering ten
tooneele geschikt maken ; — scenarium:,
n. nw.lat. liet tooneelenboek, de opgave der
veranderingen, tooneelen, enz. in schouw
, — scenerie, I. het tooneelwerk,-speln
de tooneelstellaadje; het tafereel ; landschap,

van 't perz. sjah, koning, als bo ^fdriguur)
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 . éch.ec
pat, van 't itai. patto = lat. pactum, ver bond, verdrag; ook mat sufoqué) heet de
koning, wanneer men hein moet spelen en
loch niet kan, omdat de hem omringende
ruiten of velden alle of in liet schaak lig gen of bezet zijn.
Schabrak , f. (van het turk. tsjaprak)
een sierlijk paardedek, zadeldek (fr. chabraque).

Schach, z . s j a c h.
Schatheren, enz., z. sjacheren.

Schacht of schaft, eene oude lig
chaamsmaat voor aardwerk, 144 kub.
rijnl. voeten of 4 , 4 5 5 8 ned. kub. ellen.
Schadehkam,z. sjadehkam
.
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Schaft, z. schacht.
Schako, ook shako, chako, zcako,
z. bet laatste woord-

Schakal, z. sjakal.
Schalmei, f. (van 't fr. chalumeau,
oudfr. chalumel, en dit van 't lat. calamus,
halm, riet) de herdersfluit, rietfluit, herderspijp, de pijp aan den doedelzak, het snorwerk in de orgels.
Schamanen, z. sjamanen.
Schandaal , n. (later lat. scandalur,
van 't gr. skándálon, eig. het stelhout in eene
val, de valstrik) de ergernis, aanstoot, steen
des aanstoots, opspraak ; eene ergerlijke,
schandelijke zaak, schandelijkheid; — scanddium accéptum, n. eene genomene ergernis; sc.
datum, eene gegevene ergernis; — schandaleus, adj. nw.lat. (scandaleux) schandelijk, ergerlijk, aanstootelijk ; — schan daleuze kronijk, z, chronique scandaleuse, ond, c h r o n i c a; — schandali zeeren (lat. scandalisiire, fr. scandaliser)
ergeren, ergernis of aanstoot geven ; ook wel
gebezigd voor schenden, eerrooven, belasteren.
Scharbe, f . oudd. (scarbo, scarba), z.
V. a. c o r m o r a n (z. ald.)
Scharlaken , m. (it . scarlátto, sp.
escarlate, provenc. escarlat, fr. écarlate, eng.
scarlet, mid.lat. scdrlatum; waarschijnlijk van
oosterschen oorsprong, turk. iskerlet, perz.
sakarldt) de vuurroode kleur; laken van

die kleur — scharlakenbezie en
scharlakenworm, z. k e r m e s en c o;

e h e n i 11 e — scharlakenkoorts, eene
met koorts verbondene kinderziekte, waar bi het gansche ligchaam met scharlaken
uitslag bedekt is; — scharlaken–-rod
lelie, f. de afrikaansche narcislelie met
purperroode bloemen.
Scharnier, n., z. c h a r n i è r e.
Schasis, f. gr. (van schád.zein, steken,
opscheuren, oprijten, enz.) Chir. het oprij
insnijden, koppen ; — schasma, n.-ten,
de ingesneden of gekopte plaats; -- sehasterion, n. het laat - of kopijzer.
Schavielen (waarsch. van s c h a v e n)
of stuksehavielen, door gestadige wrijving, schuring of schaving slijten en
;

bederven.
Schavot, n (fr. écha faud, oudfr. escada/aut, eng. scaffold, sp. cadet/also, mid.lat.
esca(aldus, it. cataFalco ; vgl. katafalk)
het straf- of bloedtooneel, de stellaadje, bet
getimmerte of de verhevenheid, op welke
de misdadigers openbaar worden terecht

gesteld.

Seheda of verklw. schedella, f. lat. (ook
scida, v. scindére, gr. schidzein, splijten, af-

scheuren) een afgescheurd blad, een briefje,
open briefje ; erga schedam of schedulam,
tegen een briefje of verlofbewijs (verboden
boeken lezen of koopen); ex schedula, van
't briefje of 't blad weg (lezen).
Schediásma, n . gr. (van schediddzein,
iets voor de vuist maken) een kort, vluchtig opstel, een ontwerp.

SCHEPEL.
schedula, z. scheda.

Scheel, of nw.lat. scheeliumn, z. v. a.
w o l f r a m i u m (z. ald.), naam door Haüy
aan dit metaal gegeven ter eere van zijnen
ontdekker, den beroemden chemist S c b e el e;
— scheeliet, m. tungsteen, zwaarsteen,
eene metallische delfstof.
Scheeren, pl. (zw. slcdren, van shdr,
klip, rots) naam der klippen of rotseilanden
aan de zweedsche en finsche kusten ; —
scheerenvloot (zw . sktirgards flotta) de
uit enkel kleine schepen bestaande vloot
tot dekking van deze eilanden.
Scheg, f. nederl., getimmerte, dat aan
den voorsteven vooruit springt en tot steunpunt strekt voor de waterstags en de woelings van den boegspriet.
Scheich of scheik, z . s j e c h.
Scheldal, eene deensche munt, om1 gl. i9 ct.
trent
Scheler, z. v. a. s 1 a wi (z. ald.)
Schelling , m. (hoogd. schilling, deeiisch
en zweedsch s/cluing, eng. shilling, goth.
skílligs, oudd. scillinc, v. scellan, scha l1 e n , klinken, dus eig. klinkende munt,
oudtijds bij ons ook k I i n k a e r t geheeten)
als oude nederl. zil^ei munt = 30 ct., als
eng. munt = v'U pond ster!. of 60 ct.; als
duitsche rekenmunt 6 tot 8 p f e n n i g e.
Sehéma, n. gr. (van schein of échein,
hebben, houden, zich verhouden) de hou
bi t u s), gestalte, vorm ; bet beeld,-ding(ha
voorbeeld; de schets, het ontwerp, model;
Gram. en Log., z. v. a. figuur (z. ald.);
schema genealogicum, de stamboom; -schemátisch, adj. schetsmatig, ontwerp matig, bij wijze van voorbeeld of model;
— sehematísmus, n. de vatbaarheid
en neiging om zich voorbeelden of schaduw
te maken, het vermo--beldn(schm)
gen der voorschetsing; de verklaring of opheldering door zinnelijke voorbeelden, vorm
schets- of ontwerpmatige vorm;-gevin;d
ook de stijve, eentonige gang van de beroepszaken ; in Benige landen ook de staats
waarin alle autoriteiten des lands-kalendr,
staan opgeteekend — schematizeeren
(gr. schematídzein), in beeld voorstellen, een
begrip verzinnelijken, bevattelijk maken, iets
als voorbeeld uitleggen of verklaren ; ook
in eenen schetsmatigen vorm brengen, ontwerpen, rangschikken : — sehemato –
graphie, f. het schetsen - of beeldteekenen ; — sehematopeeie, f . de voorstel
handeling door gebaren, de kunst-linger
des gebarenniakers, der pantomimen.
Scheool, z. sj eoo1
Schepel, n. ( hoogel. scheffel, oudd.
skapil, midlat. scaphula, stapellus, V. 't lat.
scapha, scheepje, boot, enz.) eene nederl.
graanmaat = nederl.
mud of hectoliter,
flY
verdeeld in 10 koppen ; het oude amst.
schepel was 2,78137 ned. schepel; in
Duitschland doet het schepel (scheffel)
te Bremen 71,10 4 kop, in Oldenburg 2 2,8o3
kop, in Pruissen 5t,96 , kop, in Saksen
-

;
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gold het oude (dresden sche) schepel 10 3, 8 2 9
kop, het nieuwe schepel 100 kop, in
Saksen -Weinar '76,9 6 b kop, in W urtemberg 17 7, 2 2 c kop.
Schepter, z. scepter.
Scherbasti, m. Kmt. de beste soort
der levantsche zijde.
Scherbet, z. sorbet.
Scherf, m. eene rekenmunt te Lunenburg, waarvan er 768 in een' rijksdaalder
gaan.
Scherif, z. sj e r i f.

Scherlievo (spr sch- sk) of scarliévo,
it. de sedert 1790 in de kuststreken van
Illyrië en Dalmatië voorkomende syphilitische
ziekte, ook. Grobmiber ziekte, Istrische of
Illyrische kustziekte geheeten.
Schermutseling, f. (van 'tit. scaraSnuccio, fr. escarmouche, dat echter oorspr.
van ons schermen, oudd. scirman, van daar
it. schermare, sp. esgrimir, fr. escrimer,
schijnt af te stammen; vgl, scaramouche)
een klein gevecht, eene handgemeenschap
tusschen kleine partijen volk ; -- schermutselen, in kleine troepen vechten, eene
kloppartij houden.
Scheróma, m. ( van 't gr. scherós,
vast, droog, van daar vast, droog land)
Med. droogheid der oogen, beter x e r o m a,
z. ald.
scherzo, m. it. (spr. skertso; van ons
scherts ontleend), pl. scherzi (musicáli),
schertsende, luimige muziekstukken ; --scherzándo (spr. skerts—) Muz. schertsend,
boertend, los en vrolijk.
Schesis, f. gr. (van schein of échein,
hebben, zich verhouden) Med. aanleg, neiging (vgl. h e x i s).
Schets, f. (hoogd. skizze, van 't it.
schizzo, m., pl. schizzi, z. ald.; eng. sketch,
fr. esquisse; volgens Bilderdijk echter van
schaduw) eene vlugtig ontworpene, niet
uitgevoerde teekening; de omtrek, het eerste
-vluchtig ontwerp, de grond- of hoofdtrek
-kenr
zaak.
Schibboleth, z. sjibboleth.
Schidacédum, n. gr. (schidakédón)
Chir. de overlangsche beenbreuk.
schiétto, schiettaménte, it. (spr. ski—) in
't alg. echt, zuiver, rein; Muz. eenvoudig,
zonder versiering.
Schiïeten en Sonnieten of Sunnieten, p1. twee rrmuhamedaansche secten,
van welke de eerste slechts den koran, de
laatste daarenboven nog de mondelijke overlevering (sonna, soenna, assonah)
aanneemt.
Schildburger , m. ( hoogel. Schild
eig. de met een schild gewapende-biurge)
burger; hoogst onnoozel menscb, botterik,
lomperd, onnoozele gans, beotiër; — schildburger streek, grove lompheid, domme
misvatting, plompe onnoozelbeid, z. v. a.
bij ons kamperstreek.
Schilling, hoogd., z. schelling.
Schindalésis of schindálmus, m.
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gr. (schindylësis, v. schindyléïn, splijten) de
langwerpige breuk, spleetbreuk.
Schippond, een veelvoud van het
oude pond, bij ons = 20 lijspond (z. ald.) of
300 pond; dat van Hamburg doet 320 pond,
dat van Riga en Koningsbergen 330 pond.
Schisma, n. gr. (van schidzein, splijten) de splijting, scheiding, inz. kerk- of
geloofsscheiding, de geloofsscheuring, geloofstwist; — schismaticus, m. een scheur
afvallige, eenheidsverstoorder, twee--maker,
spaltstichter, geloofsverdeeler ; — schismátiseh, adj. de scheuring betreffende,
scheurmakend, afvallig ; kettersch ; tweedrachtig, eendrachtstorend ; — schismamatizeeren, scheiden, afzonderen, scheuren ; scheuringen in de kerk maken ; —
schistus, m. (v. 't gr. schistós, gespleten, splijtbaar) de kleischiefer, schilferklei.
Schiwa, z. S i w a.
Schiza, f. gr. de spleet ; ook de schei
deel in zijnen samenhang;-dingvae
— schizopódisch, adj. met gespletene
voeten ; — schizotrichie, liever tri
f. gr. (van schidzein, splij--chosi,
ten, en thrix, haar) Med. de vorkvormige
gespletenheid der haren aan de punt.
Schizzi, pi. it. (spr. skietzi; van den
sing. schizzo, v. 't lat. schel us, gr. schédios, overhaast, lichtzinnig, onachtzaam, voor
de vuist gemaakt) teekeningen of ontwerpen
met pen, krijt of kool, z. v. a. schetsen,
z. schets.
Schlachtzitz, m. poolsch (szlachcic,
russ. sjlachtitsch; van schlachta, adel, van
het duitsche geschlecht, geslacht) een
poolsch edelman.
Sehlaráfe, m. hoogd., voorheen ook
schlauraffe (van het oudd. sloren, schlauren, ledig loopen, en a ffe, aap ; of liever van
schlarfen, sleepend gaan) een zorgeloos levend, geheel aan zinnelijk genot overgegeven mensch, van daar een s c h l a r a f f e nleven , het seh1araffen-land, vgl.
Utopia.
Schleifer, m. boogd. Muz. eenige noten, die gesleept worden ; een oude duitsche
dans, die vrijaadje en wederliefde uitdrukte.
Schlemm, hoogd., z. slam.
Schlickdaalder, m. naam, dien de
daalders (hoogel. t h a 1 e r) aanvankelijk droegen naar den graaf von S c h 1 i c k, die deze
munt in bet J o a c h i m s t h a l in Bohemen
ten jare 1518 in menigte en beter dan
vroeger liet slaan.
Schmollis (naar men wil ontstaan uit
het lat. sis mihi mollis, wees mij genegen)
in de taal der hoogd. studenten : de drinkgroete bij het vriendschappelijk drinken:
vgl. f i d u c i t oud. fides.
Schnau of schnaue, f. laagduitsch,
eig. snuit, snavel ; eene soort van kleine,
van voren spits toeloopende zeeschepen met
twee masten, eene sn a a u w (eng. snow).
Schoener, z. schooner.
Sehvenobaat, m. gr. (schoinobátés, v.
,
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schói~nos, de koord, en bainein, gaan, stappen) de koordedanser.
Schohariet,m . zwavelzure zwaaraarde.
Schok, ' n. (hoogd. schock, zweedsch
skock, een zestigtal.
schola. f. lat., school (van 't gr. schob?,
rust, wetenschappelijke bezigheid, school);
— scholárch , m. gr. (schol árchi.•) een
schoolbestuurder, schoolopziener; — scholarchaat, n. gr.–lat , het schoolverzorgers-, schoolopzienersambt, de schoolverzorging, bet schooltoezicht — seholastika,
f. de schoolleer, schoolwijsheid, inz. der
middeleeuwen , z. v. a. s c h o l a s t i e k e
philozophie — scholastica, f (v.
't lat. scholasticus, tot de school behoorende,
enz.) eene kloosterlijke schoolonderwijzeres,
leernon ; — scholasticus, m. pl. scholastici of scholastieken, m. lat., schoolgeleerden of schoolwijzen ; christenwijsgeren der middeleeuwen, die door de wijsbegeerte van Aristoteles het leerstelsel der
chr. kerk zochten te bevestigen ; in verachtelijken zin : woordenkramers, pedanten,
schoolvossen, wier wijsheid of woordenkramerij meer voor de school dan voor bet
leven berekend is ; — scholástiseh,
scholastiek, adj. schoolsch, . schoolmatig;
spitsvindlg; scho1ástisebe vragen;
schoolvragen, spitsvindige vragen ; -- scholastieke philozophie, f. of scho –
lastieísmus, n. het leerstelsel, de begrippen en grondstellingen der scholastieken
in de. middeleeuwen ; — scholastieke
theologie, f. de godgeleerdheid der middeleeuwen, die volgens de scholastische methode werd behandeld; het onderzoek der
waarheid, beperkt door het geloof, eene
vereeniging der dialektika en theolog i e, in tegenst. met de m o r e e 1 e of p ozitieve of dogmatische philozop h i e ; — scholion, n. gr . of scholie,
f., pl . scholia of scholiën, geleerde
uitleggingen , ophelderende of verklarende
aanmerkingen, korte woordophelderingen of
-uitleggingen ; inz. de ophelderende aanmerkingen der oude spraakkunstenaars op gr.
en lat. schrijvers; Math. eene aanmerking
en gevolgtrekking, aan eene. voorafgaande
propozitie of stelling ontleend ; -- scholiást en scholiograaph , m. een schrijver van s c h o 1 i ë n, ouden-verklaarder, uitlegger van een' ouden gr. of lat. schrijver.
Schooner of schoener, m . (van het
eng. schooner, spr. skoener) een smal, klein
tweemast - vaartuig.
Schoot, f. nederl., het touw aan de
beneden hoeken der zeilen, waardoor zij
in zulk eene richting gezet kunnen worden,
dat de wind ze vullen kan.
Schoppen, m. hoogel. (spr. sjoppen)
eene maat voor vloeistoffen in vele oorden
van Duitschland, eene halve pint.
Schorl, m. Min. (van 't hoogd. schvrl)
eene steenachtige, soms metallische zelfstandigheid, met schilferachtige en glazige breuk,
-

;

;

SCIAENA.

--

welke men in (le granietbergen en andere
oorspr. _ beddingen vindt.
Schorpioen, z' s k o r p i o e n.
Schostak, z. s z o s t a k.
schotsch collegie, f . eene pauselijke
instelling te Rome uit het begin der 1 gde
eeuw, ten -doel hebbende het onderhoud
der geestelijken, die de r. kath. godsdienst
inz. in Schotland moesten handhaven en
uitbreiden.
Schout – bij – nacht, m. Mar. titel
van den hoofdofficier bij de marine, die in
rang op tien vice- admiraal volgt (van s c h o u w e n, toezien, omdat hem weleer de taak
was opgedragen bij nacht toe te zien ; iron.
de vroedvrouw.
schaffeeren, (it. sgrafflare, lat. eaa
of dis, en gra ffsare, kratsen , vgl. g r a f f Ito)
bij teekenaars en graveurs: schaduwlijnen
trekken of griffelen, a r c e e r e n — schaf
feering, de beschaduwing, het schaduwen, arceering.
Sehreckenberger, m . eene oude
saksische munt = 22 a 23 centen, zoo geheeten naar den Schreckenberg, uit
welks zilver zij geslagen waren ; ook en
g e l s g r o s c h e n geheeten, naar den engel,
waarmede zij gestempeld waren.
Schrede, T . nederl. (hoogd. schritt, van
schrijden) stap, pas, eene lengtemaat van
verschillende grootte, en wel de gewone of
enkele schrede van 2 tot 3, de groote of
dubbele van 4t tot "a voet ; -;

schrede, z. ond. geometrie.

Schuit, f. nederl. (mid.lat. escanda, eng.
scout, ijslandsch skuta, deensch skude; vol
anderen van schieten,-gensBildrjk
wegens de snelle vaart of het gestadig
vooruitschieten ; vgl. s c h i e t - s c h o Uw)
een klein mast en zeilloos aartuig, inz.
tot overzetten op rivieren ; een kort en
breed driemastschip op de Oostzee; ook eene
japansche zilvermunt ter waarde van ongeveer 1.3 gl. (zoo genoemd om bare schuit
gedaante).
-vormige
Schutziet, m. hoogd., zwavelzure
strontiaan.
Schwabachers, m, pl . benaming van
eene zekere soort van drukletters van zeer
vette snede.
Schwachmaticus, m. hoogd . (van
schwach, met latijnschen uitgang) iron. voor:
een zwakkeling, zwakke held.
Schwadron, f. hoogd., z. v. a. e s c a-

d r o n (z. ald.l ; schwadroneex en, in
escadrons op elkander stooten ; met den degen om zich heen houwen, den degen rondom
zich zwaaijen ; oneig. snoeven, veel en onbedacht zwetsen (in deze beteekenis waar-

schijnlijk van bet opperduitsch se h w a d e r n,
voor zwetsen, met een' vreemden uitgang
gevormd) — schwadronneur, m. een
snoever, grootspreker, pogcher, snorker.
Sciaena, f. (lat. (gr. skíaina) de omber
zeeadelaar; -- sciaenoidéi, pl. nw.lat.-viscb,
ombervisschen.
;

SCIAGI APHEE
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Sciagraphie, enz.. z. s k i a g ra 1) ll i e.
Scibile, n. later lat. (van 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 thuis zijn ; --sciëntie (spr. t=ts) f. (lat. .scientia, fr.
science, spr. sián"s') het weten, de wetenschap, kennis — seientifiek , adj. (fr.
•cientifque), wetenschappelijk, geleerd, op
wetenschap gegrond.
•scilicet, lat. (ontstaan uit scIre licet, men
kan of moet weten) afgek. .sc., scíl., namelijk, te weten ; ook iron.: ei, ei ! denk eens!
..

;

nu nog mooijer!
Scilla of squilla, f. lat. (gr. skílla)
de zeeajuin, blaauwe sterrebloem, een ajuin gewas van onderscheidene soorten ; --- SoCillitine, f. nw.lat., de zeeajuinstof, eene
bijzondere in den zeeajuin bevatte bitterstof; --- scillitiseh, adj. zeeajuinsap bevattend.
Scimpodium, n. lat. (van 't gr. skimpoes, skimpódion, van skimptein, nederhurken, en poes, voet) een draagstoel, veldbed,
klapstoel ; kraamstoel.
.eineus, z. s t i n k.

seintilleeren, lat. (.scintillure, van
scintilla, vonk) vonkelen, tintelen, schitteren, flikkeren ; -- seintillátie (spr. tie
=tsie) f. (scintillatTo) de vonkeling, flikkering, het vonkenschieten.
sciolto, it. (spr. sjólto, V. sciógliere, los
maken, v. 't lat. exsolrére en dissolvere)
Muz. vrij, ongebonden, met vrije, lichte
voordracht ; — con scioltézza (spr. --tetsa),
met vrijheid, ongebondenheid.
SciOlus, m. later lat. (van scire, weten) iemand, die voorgeeft, alles te weten,
een neuswijze.
Seiróceo, it. (spr. sji—) of siróeeo,
m. ( provenc. en fr. siroc, van 't arab.
sjoroek, v. sjark, oosten) een zeer heete,
droge zuidoostenwind, die in Italië gewoonlijk in het voorjaar en den herfst
eenige weken lang waait.
Scirrhus, m. gr. (skirrhos) Med. de
verharding van eenig ligchaamsdeel, die de
geneigdheid bezit in kanker over te gaan,

bet knoestgezwel, de klierverharding; —
scirrheus, adj. gr.-lat., hard gezwollen,
verhard ; — seirrhocéle, f. gr. Med.
eene kwaadaardige vleeschbreuk ; --- SCir-

rhóma, n . eene kankerachtige verharding,
een knoestgezwel ; -- seirrhónen, pl.
kleine, schier onzichtbare huidwormpjes;
-- seirrhopthalmie, f. de oogkanker;
- seirrhÓsis, f. de vorming van den

scirrhus, verharding.
Seissie, f. lat. (scissi o, van scindére,
splijten) de splijting, scheiding, vgl. schism a ; — scissíbel of seissiel, adj nw.
lat., splijtbaar, te splijten ; — SCiSSio-

nísten, m . pl. nw.lat., voorheen in Polen:
die genen, welke zich van de partij des
k o n i n g. scheidden ;— scissuur, f. lat.

,‚ ^ 3

(.sei.,flra) (le splijting, scheiding, verdeeling;
spleet, scheur, insnede.
Sciurus, m. lat. (van 't gr. skioeros,
van skid, schaduw, en oera, staart) het
eek- of eikhoorntje; --- - seinren, sciuríden, pl. nw.lat. (sciurina) dieren, die naar
eekhoorntjes gelijken, eekhoornachtige dieren.
Scomber, nn. lat. (gr. ckómbros) een
voortreffelijke zeevisch in de oudheid, de
i-, pl. nw.lat. mamakreel ; •—..
kreelen, makreelsoorten.
Sconto, it., z. v. a. d i sc o n t o (z. ald.);
--- sconteeren (it. scontáre), z. v. a.
d i s c o n t e e r e n, afrekenen ; inz. waren, die
op tijd verkocht zijn, onder aftrek eener vergoeding terstond met gereed geld betalen.
Scontro en rescontro of liever ris
weder-contr,m.i(eg n)
vereffening, afrekening van schuld-zijdsche

en vordering ; --- scontroboek, een
koopmansboek tot dagelijksch boeken der
wederzijdsche handelsverrichtingen, die op
zekere voorwerpen betrekking hebben, waar
schulden -, wissels -, goede -narme
boeken heeft; —-renz.scot

seontrodagen, vereffenings- of afrekeningsdagen, betaaldagen, in den tijd der
handelsmissen in Duitschland; --- SCOntreeren en rescontreeren of liever
riseontreeren (it . scontráre, ri.scontráre,
eig. ontmoeten, aantreffen), Kmt tegen of
met elkander afrekenen, vereffenen, schuld
en vordering tegen elkander houden en op
gelijken voet brengen ; ook door aanwijzingen of wissels vereffenen ; — scontríno,
m. controolpas, vergelijkingsblad, een stuk
perkament, zigzags- of tandsgewijs uit een
boek gesneden, dat de proefmaat bevat (bij
het vredesluiten met de barbarijsche zeeroovers gebruikelijk, opdat de reis of kapiteins der kaperschepen, wanneer zij niet
kunnen lezen, door vergelijking met het uit
blad [scontrino] bet welk den-gesnd
koopvaardijschepen wordt mede gegeven, mogen zien, wien het schip toebehoort, enz.).
Scorbuut, n. (nw.lat. scorbutus, fr.
scorbut, v. 't slavisch scorb, ziekte, hoogd.
scharb ock, deensch schorbect, oud.holl. schor beck, mondzweer, laks• schorbock, buiksnijding) scheurbuik, het blaauwschuit, tand
uit bedorven, scherpe-vleschbdrf,n
vochten ontstane kwaal, die inz. de zeeva
bezoekt ; — scorbütisch, adj.-rend
scheurbuikig, blaauwschuitig, met de scheur

-buikofhetandvlscrbhe.
Scordatuur, f. it. Muz. het anders
stemmen eener guitar of viool.
scordium, z. skordie- kruid.
Score, n eng. (spr. sloor; verwant met
s c h e r e n, angels. en oudd. sceran, scar, enz.
snijden) eig. het kerfhout; een getal van
twintig; eene steenkolenmaat te Londen
21 chaldrons (z. ald.).

Seoridor, m. italiaansch vaartuigje,
dat maar één mast en een zeer groot zeil
voert.
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SCORIFICATIE

Scorificátie (spr. t=ts) z. ond. s k or i e; — scorpioen, z. ond. skorpi oen.

SCRUTEEREN.

--

Seorso, m. (it. (van scórrere, vloeijen,
vervloeijen = lat. excurrére) Kmt. de ver
maand, z. v. - a. passato; ook de-lopen
vervaltijd eens wissels.

lat., een schriftonderzoeker, schriftgeleerde;
iemand, die zich enkel aan de schrift houdt;
— seripturfsten, m. pl. eene secte onder
de wederdoopers, die niets als geloofsregel
aanneemt, dan wat met uitdrukkelijke woorden in de Schrift staat — scripturee -

Scorsoneeren of schorsoneeren,

ren of skrittureeren, it. (scritturkre)

f.pl. (it. sing. scorzonera, van scorzone, zwarte
adder; spr. escorzon, escuerzo, pad ; of van
scorza, schors, en nero, zwart; fr. scorsonère) de spaanscbe haverwortel, het adderkruid, zwartkruid, slangegras, slangekruid,
Bene bekende plant, welker wortel gegeten
wordt.
Scortum, n. lat., een liederlijk vrouwspersoon, gemeene deern, hoer, straathoer;
schandjongen ; — * seort^tie (spr. tie
tsie) f. nw.lat., de vleeschelijke vermenging
buiten bet huwelijk.

Kmt. in de koopmansboeken overdragen,

Scorzo, m. it., eene graanmaat te Rome
_ T' of 212 rub bio.
Scotátie (spr. tie tsie) f. mid.lat. (van
het duitsch schosz, schoot, ijsl. skaut, zw.
sktit, of van bet duitsch schoss, ijsl. strot,
eng. scot, shot, schatting, belasting, nederl.
schot, nog overig in schot en lot) een
oud -duitscbe en oud-noordsche vorm om den
eigendom van een stuk gronds over te dra
waarbij de overdrager een weinig aarde-gen,
of eene handvol planten in den schoot wierp
van hem, aan wien hij het overdroeg.
Scotísmus, m. nw.lat. (van het lat.
scoti, de Schotten) eene schotsche taal
-eignhd.
Seottísten,m.pl.aanhangers van S c o t t,
die in de Ode eeuw in Ierland leefde en
wiens schriften door den paus werden ver
ook volgelingen van John Duns-ordel;
Scott, bijgenaamd den subtielen doctor, die
onder anderen leerde, dat de maagd Maria,
even als haar kind Jezus, zonder zonden
ontvangen en geboren was.
screktus, m. lat. (v. screiire, rogcbelen,
spuwen) ophalen uit de keel, herhaald spuwen.
Scriba, m. lat. (van scríbere, schrijven), een schrijver, secretaris; — sCribax, m. nw.lat., een schrijfgrage, veel
— scribomanie, f. lat,-gr.,-schrijve;
de schrijfwoede, schrijfjeukte; — scribént,
m. (lat. scribens) of scriptor, pl. scriptóres, verk. SS., een schrijver, zamenstelIer van een werk ; — scriptores graeci,
grieksche schrijvers; -- scr. lattní, latijn scbe schrijvers; — ser. historiae aug stae,
de schrijvers van de oudromeinsche keizer geschiedenis; -- ser. rel rusticae, schrijvers
over de (oudromeinscbe) landhuishouding; —
scripsit, verkort ser., bij heeft het geschreven; — scriptum, n., pl. scripta, het
geschrift, geschreven opstel, een boek; eene
schooloefening in bet overzetten, enz.; —
scriptuur, f. (lat. scriptura) bet schrijven , de schrijfwijs, bet geschrevene, geschrift;
— scriptura sacra, de heilige schrift, de
bijbel ; — scriptu.ren, pl. geschriften,
allerlei geschrijf; — seriptur$st, m. nw.

;

boeken.
Serinium, n. lat., eene kast, kist, inz.
tot bewaring van boeken en oorkonden.

scriptureeren, scrittureeren, z.
ond. scriba.

Serophel , of liever scrofel, f. (lat.
scrophula of scrofula, van scrofa, zeug, varken, omdat de zwijnen dikwijls daarmede
behebd zijn) het kliergezwel, halsgezwel,
de klierziekte, gezwollen en verharde klieren aan den hals; ook een krop, kropgezwel; — serophuleus, adj. nw.lat., met
klieren bel ebd, aan klierziekte lijdende; krop
-- scrophularia, f . klierkruid,-achtig
het kleine schelkruid, eene plant van ver
soorten ; — scrophu--scheidno
lísmus, nw .lat. de klierachtige gesteldheid.
er otum , n. lat., de balzak; -- scrotaal, adj. tot den balzak behoorende ; —
scrotifórm, adj. balzakvormig; — SCrOtoc le, f. lat.-gr. Med. eene balzakbreuk..
Scrupel, 1) n. lat. scrip Tuin of scrupulum, n. van scribére, schrijven, eig. een
streepje, eene lijn) een apothekersgewicht,
2 drachme of 1, 4 0 6 2 5 gramme, verdeeld
in 20 greinen en op recepten uitgedrukt
door ; een scrupel trooisch gewicht is =
1,2 $ 1 6 s gramme; — 2) m. (lat. scrupulus
eig. een puntig steentje) de twijfel, beden
bezorgdheid, angstvalligheid, ge--kelijbd,
wetenstwijfel, naauwgezetbeid van geweten ;
-- scrupolo, m. it., drachme, een
apothekersgewicht te Florence ; — scrupuleeren, nw.lat., nadenken, bedenkelijk
zijn, bedenkingen en twijfelingen maken ; —
scrupuleus, adj. lat. (scrupulósus, a, um,
fr. scrupuleux) bedenkelijk, vol bedenkelijk beden, teeder en naauwgezet van geweten,.
twijfelachtig. twijfelzuchtig, angstig, angstvallig , schroomachtig, al te naauwgezet,
overbehoedzaam of - voorzichtig; — scrupuloziteit, f. (scrupulositas) de bedenkelijkheid, angstvalligbeid, te groote bekom
angstvallige naauwgezetbeid.
-mering,
scruteeren, lat. (scrutári) of scrutineeren, nw.lat. (it. scrutinare) doorzoeken, nazoeken, uitvorschen, doorgronden,_
nasporen ; stemmen inzamelen of opnemen ;
— scrutábel , adj. nw.lat., navorschbaar;
— scrutatóre, m. it. (spr u =oe) in 't alg.
navorscber, onderzoeker, inz. een stemmeninzamelaar; pl. scrutatóri, de drie stemmen
bij de keuze van eenen bis -inzamelrs
paus; — scrutinium, n. lat.,.-schopf
de doorzoeking, navorsching, het onderzoek,
inz. vóór de opdracht van een geestelijk
ambt : de bisschopskeus door de stemmeninzameling in de r. katte. Kerk; van daar
;

UUDO
in 't alg. keuze door middel van verzegelde
stembriefjes of balloteerballetjes; stemmen
verbonden met het onderzoek-verzamling,
naar de geldigheid der stemmen ; -- per
scrutinium, door stemmeninzameling, inz.
bij de keuze van eenen paus
Scudo, m., pi. scudi, it., eig. een
schild, wapenschild (van het lat. scutum;
vgl. het fr. écu, proven. escut, sp. escudo)
een schilddaalder, ital. daalder van zilver
en van goud, in verschillende staten van uit
waarde 75 ct. tot 4 gl. 70 et.-enlopd
Sculler, ni. eng., eene boot tot overzetten op de Theenis.
sculpsit, lat. (van sculpére, door steken,
griffelen, snijden of bouwen iets vormen)
afgek. sculps. of sc., hij heeft het gegraveerd
(op koperen platen achter den naam des
graveurs) ; — sculptuur, f. lat (sculptura) de beeldhouwkunst, de beeldvorming
door middel van den beitel; het beeldhouw
beeldwerk, snijwerk; de graveerkunst,-werk,
etskunst.
Scurra, m. lat., een potsemaker, grap
spotvogel ; — scurriel , scur--pemakr,
rïlisch, adj. l,it. (scurrïlis, e) grof schertsend, plat boertig, potsierlijk; — seur-

rilia of scurriliën, pl. grove, gemeene
grappen, potsen, platheden, onkiesche aar
(vgl. b u r i e s k); — Seurriliteit,-dighen
f. (lat. scurrihtas) de potsemakerij, grove
scherts, gemeene grappigheid.
Scus, z. ond. s c u z e e r e n.
Scutellieten, m.pl. nw.lat. (van het lat.
scutella, schaaltje, schoteltje, verklw. van
scutra, schaal, schotel) eene soort van ronde
of eironde, vlak gewelfde versteende zeeegels.

scutum stomachi cum, n. lat. (scutum, schild)
eig. een maagschild; Med. een op de maag
gelegd kruidenzakje, kruidenkussen ; ook eene
maagpleister.
scuzeeren (spr. skoez— ; van 't it.
scusare, fr excuser, lat. excusdre), (zich)

verontschuldigen ; wegsluipen, heimelijk heengaan of zijne biezen pakken ; — SCUS, z
tarok.
Seybala, pl. gr. (v. skybalon, mest,
drek) Med verharde drekballen in de darmen.
Scylla, f. lat. (gr. Skylla) eene gevaar
klip bij Messina in de Middellandsche-lijke
zee, tegenover de gevaarlijke draaikolk C h ar y b d i s, in de gr. Myth. voorgesteld als
een vrouwelijk gedrocht, dat de voorbijvarende zeelieden verslond ; oneig. dreigende
gevaren ; van daar het lat sprw. inciáit in
Scyllam, qui vult vitdre Charybdin, wie Charybdis ontwijken wil, vervalt op Scylla, d. i.
geraakt van den wal in de sloot, uit den
regen in den drup.
Scyphus, m . lat. (van 't gr. skyphos) een
beker, drinkvat, wijnglas; weleer de avond
dien de priester in de hand-malske,
hield, ter onderscheiding van dien, uit welken de communicanten dronken; scyphus HercIli, een onmatig groote drinkbeker met
twee ooren bij de Thebanen ; -- scyphati

—
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of scyphati nummi, pl. iniddeleeuwsche, gothische zilvermunten in den vorm van een
horlogieglas (meestal in Spanje gevonden),
holmunten, bekermunten ; — scyphoïde,
f. (van 't gr. skyphoeicl s, bekervormig) de
bekerlijn ; — seyphoïden, pl. bekervormige versteeningen.
Scytále, f. gr. (skytálé, in 't alg. staf,
stok ; inz. een om eenen staf gewikkelde
lederen riem, waarop de oude Spartanen geheime berichten schreven ; van daar een geheime brief, geheim bevel.
Scyth, m., p1. Scythen (lat. Scythae,
gr. Skythai, wellicht van den duitschen
wortel skititan, jaculari, naar 't gebruik van

speer en boog onder de Scythen ; dus z. V. a.
boogschutters; neer waarsch. echter z. v. a.
nomaden, v. 't telt scuite, spuit, een zwerver, ronddoler) in de oudheid : nomadische
volksstammen noordwaarts van de Zwarte
en Kaspische zee tot diep in oostelijk Azië.
Scytitis, f. gr. (van sk)jtos, n., huid,
leder) Med. de huidontsteking; — scytogethum, n. de looistof.
sdegnóso (spr. sdenjózo), ook con sdegno,
con isdegno, it. (van sdegno, verachting
fr. dédain) Muz. trotsch, onwillig, toornig.
sdrucciole, verst sdruccioli, pl. it. (spr.
sdróétsjoli, v. sclrucciolo, glijdend, struikelend, glibberig, verwant met ons, struik e1 e n, duitsch straucheln) springverzen, ital.
verzen, die op een kortlettergrepig woord
eindigen.
Seam, n. eng. (spr. siem ; zoom)
eene eng. maat, inz. eene korenmaat van
8 schepels; ook een gewicht van P20 pond.
Seance, f. fr. (spr. seáns ; van seoir
lat. sedére, zitten) de zitting, dagzitting
(sessie).

Seapoys, eng. (spr. síepois) z. s i p o y s.
Seb, m. eene egypt. godheid, vader van
Typhon, door de Grieken bij Kronos (Saturnus) vergeleken ; --- Sebak , m. een

egypt. god, wien de krokodil was geheiligd,
en die daarom met een krokodilshoofd wordt
afgebeeld.
sebacéus liquor, lat. (sebaceus, van ongel
of smeer gemaakt; liquor, vocht, enz.) een
kleverig vocht, dat door de klieren tusschen
de vette huid en de eigentlijke huid wordt
afgezonderd ; sebacéus humor oculbrwn, de
oogdracht, een kleverig vocht, dat tegennatuurlijk in de oogen wordt afgezonderd.

Sebak , z. ond. Seb .
Sebaldus, z. B a l d u s .
Sebaptísten, pl . lat. gr. (van 't lat.
se, zich, en 't gr. baptidzein, doopen ; vgl.
baptist) z ^lfdoopers, eene partij van wederdoopers, reeds in de 13de eeuw bekend.
Sebástiaan, m. gr. (Sebastitnós, v.
sebastós, eerwaardig, sébas, ontzach, eerbied)
mansn.: de eerwaardige, verhevene; —
Sebastiaanspenningen, koperen munten, die S e b a s t i a a n I., koning van Portugal, omstreeks 1570 liet slaan ; — sebastia, f. een grieksch feest ter eere van
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de rom. keizers, tijdens Griekenland een
romeinsch wingewest was geworden ; ----- Se^bástos, z. V. a. Augustus, op romeinsche
munten het teeken van vergoding.

Sebchah of sebehat, m. turk. (arab,
soebchat, v. sabacha, God loven, bidden) een
groote rozekrans, met duizend bollen of kralen ter grootte van een duivenei.
Sebesten, pl. (nw.lat. sebestes, fr. sébeste, eng. sebesten, v. 't perz. sapistdn )
zwarte borstbeziën, z. c o r d i ë.
Sebezi, m. turk. (eig. dsjebedsji, van 't
perz. dsjebeh, pantser) eene soort van turk
ruiters, naar onze kurassiers gelijkende.-sche
Sec, m. it. (van 't it. vino secco ; vgl.
secco) ook bedorven tot sect, een uit gedroogde druiven geperste kostelijke wijn uit
Spanje, Italië, enz.; algemeene naam der zoete
wijnen uit Spanje en de Canarische eilanden; van daar Canarie-sec, palm-sec
(naar het eiland Palma).
secdle, n. lat. de rog ; s. corniitum, het
moederkoren.

Secans, z. ond. seceeren;— seceatuur, z. ond. secco.
Secchia, f. it. (spr. sékkia; v. 't lat.
Situla; provene. selhü. uudfr. seille) een em=
mer; eene. vochtmaat in Ferrara.
Secchio of secho, m. it. (spr. sékkio
of séko) eene vochtmaat in sommige oorden
van Italië = bijna 11 liters.
secco, it. (= fr. sec, van bet lat. siccus,
a, um) droog; al secco s c h i I d e r e n, d. i.
op drogen grond schilderen (in tegensta met
al fresco) ; —

secceeren of secquee-

ren (it. seccare) eig. drogen, uitdrogen,

verteren ; bezwaren, belasten, kwellen, plagen ; — seccatuur, f. (1t. seccats ra)
droge, langwijlige praat ; plagerij, kwelling.
Seceders, m .pl. eng. (spr. sisíéders; van
secede, van 't lat. secedere, scheiden) eene
secte in Schotland, die zich in 1733 van
de heerschende presbyteriaansche kerk heeft
gescheiden en sedert 17 4 4 in burgher s
en antiburghers is gesplitst.
seceeren, lat. (secure) snijden, in stukken snijden, verdeeltin ; ontleden, open snijden (doode ligchamen); --- secans, f. lat.
Math., de snijlijn, d. i. de rechte lijn, die
eene kromme in twee of meer punten raakt;
iuz. in de driehoeksmeting de lijn, die uit
net middelpunt des cirkels tot aan den top
der t a n g e n s (z. aid.) getrokken wordt ;—
sectio, f. Jur. de chirurgische insnede ; inz.
de steensnede, naauwkeuriger : sectio mandna (naar een' zekeren M a r i a n u s Sanctus de Barletta in de 16de eeuw; sectiocaesaréa, de keizersnede; — sectie (spr. t=
Is) f. de lijkopening. ontleding, liever d i ss e at i e (lat. dissectio); de afdeeling, indeeling,
een onderdeel van een boek; de wijk eener
stad; Mil. de helft van een peloton de kleinste afdeeling van eene compagnie voetvolk;
—sector, m. eig. de opensnijder: dat gedeel te van eenen cirkel, het welk begrepen
is tusschen twee stralen en hunnen boog;
-

---
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de engelsche naam van den proportie -passer; ook een astronomisch werktuig.
secerneeren, lat (secernére, secr'jvi,
secrétummi) afzonderen , scheiden , afsnijden,
verwijderen. onderscheiden, ziften, uitlezen;
secreet, n. (lat. secri tum, eene afgezonderde, geheime plaats; heimelijkheid, geheim)
het geheime gemak, de (zoogenaamde) bes
stilletje; ook z. v. a. secn tum-tekamr,b
sigillum, het geheimzegel van een' vorst;
— en secret, fr. (an s'krè) in vertrouwen.
heimelijk, in 't geheim ; -- secretaire, f.
fr. eene schrijfkast, schrijftafel met laden,
een bekend stuk huisraad ; — secretai
secretarie, f. de geheime kan--rei,
selarij of schrijfkarper van eenen vorst, van
een gouvernement, enz., inz. die der gemeenteregeering; --- secretaris, m. 1)
(nw.lat. secretartus, fr. secrétaire) een geheimschrijver; dikwijls misbruikt voor een
gewoon schrijver, afschrijver (e o p i ï s t); van
daar de belagchelijke pleonasmus geheime
secretaris, geheime geheimschrgver ! -eene soort van valk met lange vederen aan
het achterhoofd; -- secretariaat, n.
nw.lat. de post en waardigheid van eenen
geheimschrijver, het geheimschrijversambt;
-- seeretarium, n. lat. eene afgezonderderde, geheime plaats, geheimkamer, ver
.

(secréta,-horkame;—sct,f.nwl

fr. secrète) het stille gebed vóór de mis ; —
seereteeren, nw .lat. geheim houden, ver
verzwijgen ; — secrëtie (spr. t=-bergn,
ts), f. lat. (secretto) de afzondering, af- of
uitscheiding van ligchamelijke vochten ; het
afgezonderde ; — seeretísten, pl afgezonderden, afgescheidenen ; ook geheimwerkers, geheimbewaarders in fabrieken en dgl.

Seeés, m. lat. (secéssus, van secedére.
ter zijde gaan, henengaan, scheiden) de schei ding, verwijdering; de verwijderde, afgetenene, eenzame plaats; de stoelgang; —

secéssie, f. (lat. secessio) de scheiding,
verwijdering, ontwijking, het henengaan.

Sechir of chequis, een turksch gewicht

2 okas (z •oka).

Sechser, m. hoogd. (van sec/is, zes) eene
munt van 6 pfennige, ook van ti k r e uz er; — sechsling, m. eene zilvermunt
te Hamburg, van 32 pfennige; — sechter, m. eene maat voor droge waren
T' m a t t e r; - sechzehner, m. eene
ig
zwitsersche maat voor droge waren
immi.
secludeeren, lat . (secludére, v. claudére, sluiten) uitsluiten ; — Seclu,zie, f.
nw.lat. de uitsluiting, afzondering; — Se-

cluzie –acte, de oorkonde van uitsluiting,
b. v. van de troonsopvolging.
Second, m. f. (spr. s'gón; van 't lat.
secundus) de tweede ; — second-lieutenant, tweede luitenant (vgl. 1 i e u t en a n t); — second sight, eng. (spr. sékkund
sail), z. d e t e r o s k o p i e;— secondair,

secondant, seconde,secondeeren,
enz., z. ond. secundus.

--

SECOUREEREN
secoureeren, fr. (spr. ou=e ; van
secourir = lat. succurrére) ter hulpe komen, helpen, bijstaan, bijspringen, ontzet
— secours, m. (spr. s'koer) hulp,-ten;
bijstand, onderstand. ondersteuning, ontzet.

Secreet, secretarie, secretaris,
secretie, enz., z. ond. s e c e r n e e ren.
Sect, z. sec.
Seete, f. lat. (secta, scil. via, d. i. eig.
de betreden weg, v. seccere, doorsnijden, doorloopen, enz.; verder: handel- of leefwijze;
partij, aanhang) vereeniging van vele personen, die de zelfde meening volgen, de
zelfde leer belijden, aanhang, geloofsgenootschap, eene kleinere geloofspartij, die zich
van de grootere, heerschende godsdienstpar
afzondert; de aanvang; — secta non-tijen
timentium Deum, secte der God -niet-vreezenden, de aanhangers van den Hohensteinschen vorst Frederik II. in Duitschland,
dewijl zij voor den paus geen eerbied meer
badden ; — sect ris, n. nw.lat. (fr. sectaire) een aanhanger eener secte, inz. van
eene pas opgekomene secte, die zich beijvert
bare leerstellingen voort te planten ; — sectátor, m. lat. (fr. sectateur) aanhanger,
volgeling der leer van een' wijsgeer, sectestichter.
Sectie of sector, z. ond. s e c e e r e n.
Seculum or saeculum, n., "pl. secilia, lat. eene eeuw of honderd jaren, in
't alg. eene lange tijdruimte, een menscbenleeftijd; in de middeleeuwen : wereld, tijde
leven ; — seculair of-lijkhed,arsc
seculair, adj. (lat. seculdris, e) honderdjarig, eene eeuw betreffende ; tijdelijk, wereldlijk, niet- geestelijk, onkerkelijk ; sec u 1 a i r-f e e s t, een honderdjarig feest, eeuwfeest ; — brachium seculdre, z. brachium ; —
seculariteit, f. de stand van een' wereldlïjk' persoon, het wereldlijk leven, bet
wereldlijk rechtsgebied eener kerk ; — secularizeeren, nw lat. (fr. séculariser)
wereldlijk maken, verwereldlijken, ontwijden, een geestelijk gebied (b. v. bisdom,
klooster, enz.) in een wereldlijk veranderen,
geestelijke goederen tot wereldlijk aanwenden of intrekken ; — secularizátie (spr.
t=ts), f. de verwereldlijking, ontwijding, de
verplaatsing uit den geestelijken stand in
den wereldlijken, intrekking van geestelijke
bezittingen, stiften, staten, enz.
secundus, a, urn, lat. (van sequl, volgen)
de of het volgende, tweede ; — secundus, m. de tweede in schoolafdeelingen;
— secunda, f. de tweede schoolklasse of
-afdeeling; secunda- wissel, de tweede
. wissel, z. tratte; secunda-wol en dgl.,
minder fijne wol, enz.; — secunda Petri, f.,
z. v. a. beoordeelings-vermogen, oordeel, b. v.
»hem ontbreekt de secunda (sell. pars
Petri," (afgeleid van de logica van Petrus
Ram u s, in welke - het tweede gedeelte over
de o o r d o e l e n handelt); -- secunde, f.
(d. i. secunda, scil. pars of divisio) of seconde, fr. dus in 't algemeen eene maat,
,
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die de tweede plaats na eerre andere bij eene
indeeling bekleedt; liet 6Oste deel van eene
minuut (van daar s e c. o n d e n -h o r l o g i e of
- uurwerk, secondenwijzer, enz.); ook
bet 100ste gedeelte van eene minuut naar
de centesimale verdeeling der graden (c e n—
t e s i m a l e seconde) ; Muz. de tweede
toon na den grondtoon ; in het schermen:
de tweede stootmanier; — pro secundo, ten
tweede, in de tweede plaats; --- seeundánus, m. lat. bij de oude Romeinen
een soldaat van het tweede legioen ; een
leerling van de tweede klasse ; — secundair (lat. secundargus, a, um), of secondair (fr. secondaire), adj. de tweede plaats,
den tweeden rang in eene volgreeks innemend,
navolgend, ondergeschikt, afhankelijk, het
tweede, middelbare ; vgl. primair ; b. v
secundaire gebergten, overgangs- en
vlotgebergten, middelgebergten ; secunda 1re scholen, middelbare scholen, scholen
van middelbaar onderwijs — seeundariu.s, m. de tweede na den abt of proost
in stichten ; de tweede prediker, middags prediker in de evangelische kerk ; — seeundina, f. nw.lat. de nageboorte ; secundi,na reténta, de teruggeblevene nageboorte ; — secundeeren, lat. (secundare) of
secondeeren, fr. (seconder) begunstigen,
helpen, ondersteunen, bijstaan of bijstand
geven, tot getuige dienen, inz. bet tweegevecht; Muz. de tweede stem spelen (op een
instrument), begeleiden , a c c o m p a g n e ere n ; — secundant (secundans), of fr.
secondant, m. een bijstand, helper in
den tweestrijd, duëlhulp, kampgetuige ; —
secondant, ook voor ondermeester ; -secunditie (spr. t=ts), f. nw.lat. de viering van het vijftigjarig mislezen van r.
kath. priesters; — secundogenituur,
f. de rechten van den tweeden zoon ; -seciindum, lat. ten gevolge, naar, overeen
secundum artem., afgek. s. a. Med.-komstig;
naar de kunst, kunstmatig; secundum ordnern, naar de orde of rij ; secundum vulgiita
jura, naar de bekende rechten.
secureeren, nw.lat. (securáre, van 't
lat. securus, a, um, zeker) verzekeren, in
zekerheid, in veiligheid stellen, gewis maken ; — securiteit, f. lat. (secur)' tas) de
zorgeloosheid, onbekommerdheid, inz. te midden van gevaren, onbevreesdheid ; vast vertrouwen, gewlsheid, zekerheid, gewetens
securitas publica, de openbare vei -rust;
secuur, adj. lat. (securus)-lighed;
zeker, onbekommerd, vast vertrouwend ; -animus securus, m. een goed geweten.
sedaat, adj. (lat. sedátus, a, um) gelaten, bedaard, rustig; — sedámen, n.
lat. (van seddre, maken dat iets in rust
komt, stillen, gerust stellen) Med. een stillend
of bedarend middel ;--- sedantl'a(spr. t=ts),
pl. stillende of bedarende middelen ; — sedatief, adj. nw.lat. geruststellend, bevredigend, pijnstillend, bedarend ; — sedatief-zout, pijnstillend, bedarend zout, bo;
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rium- or boraxzuur ; — sedatief-spaath,
z. horaciet.

Sedanoise, f. fr. (spr. .sedanoaz') eerre
der kleinste soorten van drukletters, ook par i s i e n n e geheeten, parel.
Sedantia, sedatief, z. ond. s e d a a t.
Seder, m. perz. de opperpriester van
de secte van Ali.
sedes, f. lat (v. sedére, zitten) de zetel,
woonplaats; -- sedes apostolica, f. eig. de
apostolische zetel, pauselijke stoel; sede vacante, bij openstaanden pauselijken stoel, gedurende het openstaan des stoels ; series belli,
het oorlogstooneel ; sedem faam hebben,
eerre vaste woonplaats hebben, ergens gezeten zijn ; — pl. sedes, Med. stoelgang, lijfsopening; per sedes, door den stoelgang ; -sedisvacántie (spr. t=ts), f. nw.lat (vgl,
v a c an t i e) de openvalling van den stoel na
den dood van eenen paus of bisschop ; —
sedentia, n. pl. lat. (van sedére, zitten) onbewegelijke zaken ; — sedentair, adj.
(lat. sedentar)us, a, urn, fr. sédentaire) zittend, aanhoudend zittend ; ook op ééne plaats
blijvend, daar gezeten zijn, gezeten ; een
sedentair leven (vita sedentaria), een
zittend leven ; — sedentarius of sedentair, m. een veelzittende, iemand, die
een zittend leven leidt, zittend werk ver
; — sediment, n. (lat. sediinéntum)-richt
het bezinksel, de nederslag of het zetsel van
eene vloeistof — sedimentair, adj. nw.
lat. (sedimentarius, fr. sédimentaire) bezink
naar opgespoelden grond gelijkende;-selachtig;
— sedimenteus, adj. nw.lat., troebel,
eenen nederslag of een bezinksel opleverend.
Sedecimo, n. lat. (van sedect'mus, a,
urn, de of het zestiende, van sedëcim, zestien) het zestiende formaat van een blad
of boek, waarbij bet vel papier 4 malen
is toegevouwen en 3 2 bladzijden heeft ; in
sedecïmo of in 16"x in het formaat van een
zestiende vel papier.
;

,

Sediment, sedimentair, sedimenteus, z. ond. sedes.
Sedi,tie (spr. t^ ts), f. lat. (seditio) de
opstand, het oproer, de muiterij, rustver
storing — seditiëus (spr. t=ts; lat.
seditiösus, a, um), oproerig, onrustig, woelig,
muitend ; — seditioziteit (spr. t = ts),
f_ nw.lat. muitzucht, neiging tot opstand.
Sedlitzer–zout, n. een buikzuiverend
bitterzout, dat men door verdamping uit de
wateren van S e d 1 i t z verkrijgt
seduceeren, lat. (sed'ac)re) verleiden,
misleiden, verlokken; — seductie (spr.
t=ts), f. (seductïo) de verleiding, misleiding, verlokking tot het kwade ; — Seductor, m. een verleider; — seduisant, adj. fr. (spr. seduizán; partic. van
séduire) verleidelijk.
Seduliteit, f. lat. (sedulitas, van sedulus, a, um, ijverig) de vlijt, naarstigheid,
bedrijvigheid.
Sedum, n. lat. huislook van onderscheidene soorten.

-

;

SEIGNEUH
Seebergiánen, in. pl . eerre door S e eb e r g gestichte secte in Noorwegen.
Seekers, pl. eng. (spr. siékers, van to
seek, zoeken) de zoekenden, lat. Quaerentes,
eene secte onder de Presbvterianen in de
9 7de eeuw, welke beweerde, dat de ware
godsdienst nog moest gezocht worden.
Seer, ser, c e e r, c e i r, n. hindost.
(sér) een pond, een gewicht in Hindustan van
16 en van 12 onsen.
Segment, n. lat. (segménlum, van secáre, snijden) eene snede, een afgesneden stuk,
inz. Math. een cirkëlstuk, begrepen tusschen
eerre koorde en den boog, dien zij onderspant.
segno, it. (spr. senjo; — lat. signum)
Muz. bet teeken ; dal segno. afgek. D. S.,
van het teeken af (n.l. te spelen, te herhalen); — fin al segno (spr. Ten—), Muz. tot
aan het teeken.
Segovíe, f. fr. spaansche wol uit S e g o v i a — segovienne, f. fr. (spr.
—wjènn') spaansch linnen, naar de zelfde
stad benoemd.
segregeeren, lat. (segregdre, van grex,
kudde, schaar) van de kudde afzonderen,
scheiden ; -- segregatie (spr. t =ts). f.
de afzondering, scheiding ; — segregatorium, n. nw.lat. een afzonderings- of schei
voor onderscheidene vloeistof--dingswerktu
fen, een glazen filtrum, zijgdoek.
ségue, it. (spr. ségoeë, van seguire, sp.
seguir en segre, = lat. sequi, volgen) Muz.
bet volgt, nu volgt ; — seguidilla, f. sp.
(spr. ségidielja; verklww. van seguida, volgrij,
muzikale fuge) een spaansch nationaal gezang in strophen uit vier, bij afwisseling
uit zeven en vijf lettergrepen bestaande, assonneerende verzen, met dans verbonden of
met begeleiding van guitar of castagnetten.
Seiche, f. fr. (spr. seizj'; z. v. a. sèche,
f., v. sec, droog) 1) eerre zandbank, een
zandrif; wakende klip, droogloopende klip;
--- 2) naar vloed en eb gelijkende stroomingen, plotselinge verandering van waterstand in 't meer van Geneve.
Seïde, m. ara b. (seid)heer, vorst, gebieder,
eernaam der opvolgers van Muhamed ; familie-opperhoofd in de nakomelingschap van
Ali ; ook de naam van een' slaaf en dweep
aanhanger van Muhamed, die onbe--ziekn
wust een vadermoorder werd ; fig. een blind
werktuig der geloofswoede, een blind ijveraar, dweepziek moordenaar (vooral in 't fr.
in dien zin gebruikelijk).
Seignette–zout , n. fr. (spr. sènjétt'), ook sodawijnsteen, zwanezout,
een zuurbrekend, zacht afvoerend zout, uit
wijnsteenloog en koolzure soda bereid, en
raar zijnen franscben uitvinder S e i g n e t t e
(te Rochelle 1672) benoemd.
;

Seigneur, m. fr. (spr. sinjeur; sp. senor, port. en provene. senhor, it. signore;
van 't lat. senior, d. i. eig. de oudere ; dan:
hoofd, gebieder) beer, voornaam heer, gebiedend beer, grondheer, leenbeer, erfbeer;
iemand die den grooten heer uithangt, s i n-

SEWIS
j e, u r ; --f. heerlijkheid, als
titel ; gebied van een' voornaam' heer.
Seikhs, eng. spelling voor S i k h s, z.

ald.
Sein, n., z. v. a. s i g n a a l (z. ald.)

Seismometer, in. gr. (v. seismós,
schudding, aardschudding, v. seíein, shudden, schokken) een aardbevingsmeter, een
werktuig, uitgevonden door den Napolitaan
Dominico Salsano, om de richting der stooten bij aardbevingen te bepalen.
Seizi— zilver,. chin., zeer lijn zilver in

staven.
Seizing, f. Mar. rain of meer breede,
platte, met eene punt uitloopende streng,
dienende om eenig voorwerp te se i z e n (eng.
seize) of te vatten.
Sejm, z. Se v m.
Séjour, n. (spr. sezjoer) de zetel, het
verblijf, oponthoud, het wonen of verwijlen,
vertoeven aan eene plaats; ---- sejourneeren (fr. séjourner, van 't mid.lat. dicernare, verwijlen, vertoeven, samengesteld met

sub, z. ald.; provenc. séjourner, it. soggiornare) zich ergens ophouden, vertoeven, ver
-wijlen.
sejungeeren, lat. (sejungérre) afzonderen, afscheiden ; -- sej inet, adj. (lat.
sejunctu.c, a, urn) afgescheiden, afgezonderd;
— sejunctie (spr. t=ts), f. (lat. sejunctio) de afscheiding, afzondering.
Sekkel, z . s i k k e 1 -- sekkee;

ren, z. s e c c e e r e n, ond. secco.
Sekte, z. secte.
Sela of Selah (v. ' t hebr. sdlah, rusten, zwijgen) een bebr. muziekteeken in de
psalmen, gew. aan het einde eener kleine
afdeeling; misschien : tusschen- of naspel;
V. a. verandering van den rhvthmus of van
de stem, of z. v. a. van voren af, of let op !
Séladon, in. sp. (Seladón, fr. Céladon,
uit den roman A s t r é e van d'L' r f é) een
verliefd herder, smachtend minnaar ; — n. het
zeegroen, met blaauw en grijs vermengd
groen; selad.ongroen, meigroen (zoo geheeten naar de meigroene kleeding der schaap
herdersspelen van de-herdsinfac
Vlde eeuw).
Selage, f. fr. (seláázj') eene bij de
Druïden heilige plant, het heksekruid.

Selah, z. 5e 1 a.
Selam, liever sa l e m (z. aid.).

Selamlik, m. arab.turk. (v. 't arab.
seldm, saldm, z. s a 1 e in, en den turkschen
substantieven uitgang lik) de gezelschapszaal, de gehoorzaal, begroetingskamer.
Selderij , z. s e l l e r ij.
Séldsj oeken of Seldschoeken, pl.
een uit Boecharije afstammend turksch geslacht, dus geheeten naar zijnen stamvader
Seldsjoek, en dat in de lade en 12de
eeuw vele rijken in Azië stichtte : s e 1 d-

sjoeksche dynastiën.
select , adj. lat. (seléctus, a, um, van
selipére, uitlezen) uitgelezen, uitgezocht, uitverkoren ; — seléeta, f. (soil. pars) de

—
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keur, het uitgelezen edeeite, puik ; (scil.
classic) de hoogste schoolklasse of bovenste
afdeeling in vele scholen.
Selene, f. gr. (.cel?n7', van cellos, licht,
glans) de maan ; Myth. de maangodin, z.
Luna en I) i a n a ; ook eerie witte vlek op
del) nagel --- selenium, in. nw.lat. eene
door Berzelius in 1818 ontdekte niet -metallische grondstof; --- seleni^ten, pi.
seleniumzure zouten -- seleniet, m. gr.
(selenítP.c) maanburger, maanbewoner; maan
steen, inz. mosko--sten,machijklurg
visch glas, vrouwenijs of gipsspaath. kunst
zwavelzure kalk ; ook sele--matigpsof
;

;

niumkoper; —se]enïtisch, adj. gipsachtig : -- seleniásis, f. of selenogamie (d. i. eig. maanhuwelijk, maanpa
maanzucht, het nachtwande--ring)Med.
len; vgl. somnambulismus — sele;

nograaph, in. een maanbeschrijver; —
selenographie, f. de maanbeschrijving;
— selenographisch, adj. maanbesch rijvend ; -- selenolabium, n., z. v. a.
1 u n a r i u m; -- selenostaat, m. een
astronomisch werktuig ter waarneming van
de maan ; — selenotopographie, f,
de plaatsbeschrijving van de maan ; s e l enotopographische fragmenten, los
stukken uit de plaatsbeschrijving van-se
de maan.
Seleueianen, m. pl. eene secte der 1 li de
eeuw, die onder anderen God als ligchamelijk en de stof als eeuwig beschouwde; dus
genoemd naar baren stichter S e 1 e u c u s.
SelichÓth, pl. hebr. (pl van selichdh,
vergeving, van sdlaeli, vergeven) boetgebeden (voor den grooten verzoendag).
seligeeren, lat. (.celig)Ire) uitkiezen,
uitlezen, uitkippen ; keuren.
Seliktar aga, z. s i l i b d a r .
Selim, m. arab. (seli'm, geheel, volledig ;
zacht, vreedzaam) mansn. de zachtzlnnigo,
v reedzame ; -- selims —korrels, zwarte
peper.

Selinde, f. (oudd. Sip/lint, zegeslang)
vr.naam: de overwinnende.
Selinuzische — aarde, eene glinsterende, brosse klei op Sicilië, eertijds in de
schilder- en geneeskunst in gebruik.
se/la curieus, f. lat. de curulische stoel,
de met ivoor ingelegde vouwstoel der hoog
-ste
overheidspersonen in 'i. oude Rome.
sellerij of selderij, f. (fr. céleri m.;
van 't lat. selfvum, gr. sélinon, eppe, in 't
latere gr. selleri) een wortelgewas van het
geslacht der peterselie ; inz. de t u i n s e 11 er ij of zoete eppe niet eetharen wortel.
Sellétte, f. fr. het bankje, waarop in
de gerechtshoven een beschuldigde zich nederzet om gehoord en gevonnisd te worden,
de bank der beschuldigden.
Selma, f. eelt. vr.naam : de gegoede,
gelukkige.

Semainier, in. fr. (spr. .cernè-njé; van
.cem.aine, week, provenc. setmana, it. settimana, van 't lat. septirnána) die de week heeft,
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de weekdienst verricht, b. v. in kloosters;
de wekelijksche tooneelopzichter.
Semaphoor, ni. gr. (v. séma, n. teeken, en phérein, dragen ; fr. sémaphore) een

Semieten„ p1. de oostersche volkeren,
van kaukazisch ras, die van Sem (een' der
3 zonen van Noach) afstammen ; van daar
semietisehe talen, de talen van die
volken, inz. de hebreeuwsche, syrische, chaldeeuwsche, arabische taal, enz.
semillant, adj. fr. (spr. — mi -lján; van
't telt. -wallisch sim, vol beweging, licht, los)
dartel, woelig, vrolijk en onrustig, zeer levendig ; als subst. een wild, maar goed kind.
Semilor, z. similor.
semiluniiris, adj. nw.lat. (v. semi, z. ald., en
Luna, traan) halvemaansgewijs, in den vorm
eener halve maan ; — semiluxátie (spr.
t=ts; vgl. l u x e e r e n), f. eene halve verrekking; — sémiminima, f. (vgl. minima) Muz. eene vierde noot.

teekenvoerder, kusttelegraaph ; -- semazie, f. (gr. sémasia) het teekengeven ; Med.
aanwijzing, kenteeken;— semaziologie,
f. gr. (v. sëmasía, het kenteeken, v. sémainein, door een teeken kennelijk maken,
merken) de leer der beteekenissen, een door
vele nieuwere spraakkunstschrijvers behandeld gedeelte der grammatika.
Sembélla, f. bij de oude Romeinen:
de helft van een as, 6 u n c i a e.
Semblánt, m. fr. (spr. sanblán; van
sembler, schijnen, van 't lat. simzcldre, sp.
semblante, provenc.. semblan, it. sembiante)
schijn, uiterlijke vertooning.
Semeiographie, f. gr. (van sém^ïon
séma, teeken) teekenschrift, snelschrift;
de teekenleer, leer der teekens; — se–
meiologie, z . s e m o 1 o g i e ;— semeiósis, z. semiosis.
semel pro semper, lat. eens voor altijd.
Seméle, f. gr. Myth. de dochter van
koning Kadmus en moeder van Bacchus, van
wien zij uit ontzetting voor Jupiters bliksem
ontijdig beviel, waarbij zij het leven verloor.
seinen, n. lat. (genit. semgnis, pl. semina)
het zaad; b. v. semen cinae, het worm- of
zedoar-zaad : semen contra, zaad tegen de
wormen, wormzaad ; seinen lycopodii, z. 1 yk o p o d i u nl ; — seminaal, adj. lat. (seminális, e) het zaad betreffend; bevruchtend,
bezielend; -- seminarium, seminárie, eig. eenti boomkweekerij ; kweekschool,
voorbereidingsschool , inz. voor r. kath.
priesters ; -- seminarist, in. nw.lat. een
leerling op een seminarie ; -- seminís—

mus, n. nw.lat. physiologische beschouwing van de medewerking der beide geslachten bij de voortteling.

Seméstre of semester, n. lat. (van
seméstris, e, zes maanden lang, van sex, zes,
en mensis, maand) een half jaar; --- semestre aestïvum, het zomerhalfjaar; — sem.
hibérnuin, het winterhalfjaar ; — semestraal examen, n. het halfjarig examen.
semétriseh, adj. nw.lat. (van metrum,
maat) zonder behoorlijke - maat, niet symmetriek.
semi, lat. ( gr. hémi--) half, in samenst., als : semibrevis, f. nw.lat. Muz.
de geheele maatnoot ; — semieireulus,
m. lat. een halve cirkel; — semidiaméter, m. lat.-gr. de halve middellijn eens cirkels, gew. r a d i u.s, de straal ; -- semidóctus, lat. balfgeleerd; m. een halfgeleerde;
— semifüsa, I. nw.lat. Muz. een zestiende; — semikólon, n. lat. - gr. (vgl.
k o 1 o n) een kommapunt of puntkomma (;).
Semiariánen, m . pl. nw.lat. (vgl. semi)
half-A r i a n e n *(z. aid.), de aanhangers van
Euzebius van Nikodemië, die beweerden, dat
Christus niet aan God gelijk, maar alleen
naar God gelijkend is.

seminaal, seminarium, enz., z.
ond. semen.

Semiologie of semiotika, f. gr. (van
sëméion, het teeken, semeioen, beteekenen)
Med. de leer der ziekteteekenen, dat gedeelte der artsenijwetenschap, 't welk over de
teekens der ziekte en gezondheid handelt,
en niet slechts de ziekten leert kennen en
onderscheiden, maar ook haren afloop juist
beoordeelen ; — semiotisch, adj. aan
kenmerkend; -- semiósis, f. (gr.-wijzend,
semeiósis) de aanduiding, erkenning der
ziekte.
Semipelagiánen, m . pl. nw.lat. (vgl.
semi), half-pelagianen (z. ald.), eene
chr. secte der 5de eeuw, die de leerstelling
van de volslagene verdorvenheid des menschen eenigszins verzachtte door aan te
nemen, dat de erfzonde enkel bestaat in eene
zekere aangeboren zwakheid, welke de mensch
kan overwinnen.
Semipíte, I. fr. (vgl. semi), halve
pite (ontstaan uit pite, pitte, pitte, kleine
munt der graven van Poitou, = ' den ier),.
voormalige kleinste rekenmunt in Frankrijk;
— S.emipláta, .f. eig. halfzilver (van 't
sp. plata, zilver) een metaalmengsel uit gelijke deelen zink en tin ; -- semipléna probatio, f. lat. Jur. een halfvol, d. i. ontoereikend, onvoldoend bewijs; -- semi-téstes,
pl. halfgetuigen, d. i. halfgeldige, verdachte
,

getuigen.
Semiramis, de naam eener koningin
van bet oude Assyrische rijk, die zich door
krijgsbeleid, moed en vooral door Bene wijze
regeering onderscheidde ; van daar soms voor
eene kloeke, wijze vorstin ; ook eene lichte
zijdestof voor vrouwekleederen.
Semis, f. lat. een oud -romeinsch gewicht as of 6 u n c i a e: ook eene
munt.

Semispeeulum, n. een heelmeesters werktuig om bij de steenoperatie de wond
in den hals der blaas wider te maken.
semitische talen, z . ond. S e m i e t e n.
Semitonium, n. lat. (vgl. semi) een
halve toon ; pl semitonia, halve tonen
of halftonen ; - semivocaal, m. een
halfklinker, halve zelfklinker of vocaal : de
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vloeijetlde medeklinker~, 1, in, n, r en de
smeltende w, z, j.
Semlánka, f. russ . ( sermljánka , v.
semljá, de aarde) eene aardwoning, aardhut, inz. van de steppenbewoners in Z.
Rusland.

Semnologïe, f . gr. (van semnós, é, ón,
eerwaardig, plechtig) het spreken op deftigen, voornamen toon ; — semnOtis, f.
het hoogdravende, weidsche karakter in den
schrijf stijl.
Semnónen, pl. een germaansch volk,
het aanzienlijkste onder de Sneven, dat aan
de beide oevers der Spree woonde.
Semonce, f. fr. (spr. s'móns ; van het
oudfr. seinondre, provene. seinondre, somondre, uitnoodigen, van 't lat. submonëre) uit
bede, verzoek, vermaning ; de op--nodig,
eisching door oorlogschepen of kapers aan
koopvaardijschepen gedaan om zich te laten
onderzoeken ; ook coup d'assurance.
Senmoule, f. fr. (spr. seinoel') deeg
van fijne tarwebloem of rijstmeel, dat in
Frankrijk even vaak als de vermicelli gebruikt wordt, maar dikwijls niets anders is
dan aardappelzetmeel.
semper, ads. lat. altijd, immer ; semper
aliquid haeret, er blijft altijd wat hangen
b. v. van valsche aantijgingen, laster, uitgestrooide geruchten, enz. ; — semper Augustus, altijd vermeerderaar des rijks, in den
keizerlijken titel ; — semper idem, lat. altijd de zelfde, zich zelven altijd gelijk ; —
sernper virens, altijd groenend of immer
groen ; -- seinpervïvuin of sempervïVum, n. (d. i. eig. immer levend) huis
een gewas van velerlei soorten ; ---lok,
serupervrij, lieteekent in Duitscbland
z. v. a. hoogst vrij, onmiddelbaar aan het
rijk onderworpen ; tot de raadsheerlijke posten in de steden verkiesbaar (waarsch. komt

dit woord niet af van het lat. semper, maar
is ontstaan uit s e n d b a r- f r e i, d. I. zoodanig vrij, dat men gerechtigd is, bij de sen den (z. send), bij de rijksvergaderingen,
gerichtshoven, enz. tegenwoordig te zijn.
Sempitérne, f . (van 't lat. seinpitérnus,
a, um, altijddurend), z, v. a. p e r p e t u a n a;
sempiterniteit, f. de bestendige duur,
altijddurendheid, eeuwigheid.
sé?nplice, it. (spr —plitsje ; = lat. sim plex) Muz. eenvoudige voordracht; — Sem
--tsjí -simo) , Muz. met-plicsïYno(r.
de hoogste eenvoudigheid.
sempre, it. ( lat. semper) Muz. altijd,
voortdurend ; — sempre pianissimo (spr
— nies —), voortdurend zeer zacht ; — sempre piu (spr. pioe) mosso, strelto, presto,
vivo, telkens of bij voortduring sneller.

Sempronius en Cajus, twee vermaarde rechtsgeleerden in het oude Rome,
wier namen nog dikwijls in rechtszalen wor-

den gebezigd, wanneer men de beide partijen- zelven niet noemen wil.
Semuncia, f. lat. een oud romeinsch
gewicht, 2 u n c i a; ook eene munt.
-
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Sen, sex, eene siameesche lengtemaat,
jod of ^^^ mijl of roennug.
Senaat , m. lat. (sendtus, van senex, genit. senis, de oude, grijzaard) eig. de raad
der Ouden, stadsraad, staatsraad ; — send—
(us academicus, lat. de akademieraad, de
raad der hoogeschool ; — sendtus consültum,
n. het raadsbesluit, de raadsverordening; —
senátor, fr. senateur, m. een medelid van den senaat. raadsheer, lid van den
raad; — senatoriaal, adj. raadsheerlljk,
eenen raadsheer betamende of toekomende ;
--- senatorïe, f. fr. het gebied en de
waardigheid van eenen rijksraad (onder Napoleon I.) .
Senarius, nl. lat. (van senarius, a, u,n,
zesdeelig, zesledig), z. v. a. t r i m e t e r (z.ald.)
senatus, senateur, eaz ., z. ond. se n a a t.
Send , m, of sonde, f. (oudd. sened,
senet, ontstaan uit synode, z. ald.) eene beraadslagende geestelijke vergadering in de
middeleeuwen in Duitschland, een geestelijk
gerecht, sendgerecht.

Senderbegli, m . pl. turk., vrijwilligers
in de turksche legers, die men tot de eerste
snelle aanvallen gebruikte.
Sene, Í. s e n n e

.

seneehal, z . seneschal.
Seneelo, ni. lat. kruiswortel, een pronk
onderscheidene soorten.
-gewasvn
Senega—wortel (ook s e n e k a, mis
Indianen in N. Ame--schienvadSk
rika), de wortel der N.amer. plant polygála
senega (vgl. p o 1 y ga la) ratelslangwortel, die
tegen de gevaarlijke gevolgen van den beet
der ratelslangen wordt gebruikt.
Senescéntie, f. nw.lat. (van 't lat. senesci re, verouderen) het oud worden, ver -

ouderen, vervallen.
Seneschal of fr. senechal (spr. -sjál ; provenc. en sp. senescal, it. siniscalco,
oudd. senescale, senescalh, seneschalt, mid.lat.
seniscalcus, siniscalcus; van het duitsche
stamwoord sin, dat kracht, duur, ouderdom,
enz. beteekent, en seal., s c h a l k , d. i.
knecht; vgl. m a a r s e h a 1 k : dus eig. de
oudste of opperste huisdienaar) voorheen
een hooge hof- of rijksbeambte in Frankrijk
en Engeland, die het inwendige van 's konings huishouding moest bezorgen ; vervol-

gens ook opperste gerechtsbeambte van een
district en aanvoerder der ridderschap, landvoogd, ridderhoofdman.

Sengo, z. mook.
Senhor, m. port., Senor, sp. (spr. senjoor;
van 't lat. senior, z. ald., en vgl. seigneur)
heer, gebieder ; — renhora, f. port., en seunora, sp. (spr. senjöra) vrouw, gebiedster.
Seni, ni eene kleine kopermunt in Japan,
ruim 1 cent.
seniel , adj. lat. (senilis, e, van senex,
grijzaard) eenen grijzaard eigen, gelijk een
oud man ; — senor, m. (eig. comparatief van senex) afgek. sen., pl. de oudere,
oudste ; senior ministerai , de oudste der
geestelijkheid in eene stad ; — collegium
ï
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senibrum, n. de raad der oudsten ; -- senioraat, n. nw.lat. het ambt en de waar
oudste; de opvolging naar ouder--dighevan
dom ; Jur. het voorrecht des oudsten in de
familie bij erfenissen (eene soort van majoraat).
Senne, serre of seriebladeren (it.
en sp. sena, fr. séné; van 't arab. sená) een
bekend afvoerend middel van den senn.esboom ofsenesboom (s e n n es - cassia,
cassia senna, L.), een struikgewas in Egypte,
Syrië, enz.
se non è vero, è ben trováto, it. sprw.,
als 't niet waar is, is het toch goed gevonden of verzonnen.
Sensaal, n. (it. sensále, fr. censal, van
't lat. censudlis, c(jnshefer, ontvanger der
belastingen) een makelaar, onderhandelaar;
— sensalie en sensarie, f. (fr. censerie). z. v. a. courtage.
Sensatie, z. ond. sensus.
sensibel, adj. tat. (sensibilis, e, van sen
gevoelen, gewaar worden), of fr. sen- -tïre,
(spr. sansiebl') voelbaar, tastbaar,-sible,
waarneembaar, merkbaar, bespeurbaar, merke!i.ik, wat onder do zinnen valt; oogen—
sch.gnlijk, duidelijk, klaar; gevoelig, prikkelbaar, licht geraakt, teér, aandoenlijk, fijn
of teeder. gevoelend; erkentelijk, dankbaar;
—. sensibiliteit, f. de voelbaarheid, merk
prikkelbaarheid. gevoeligheid-barheid;
der zenuwen ; de gevoeligheid, aandoenlikheid, het teeder gevoel, de lichtgeraaktheid;
de erkentelijkheid; — sensiblerie, f.
overdrevene, gemaakte gevoeligheid, s e n t i
-mentlhid.
sensus, m. lat. (van sentire, voelen, gevoelen, gewaar worden) de gewaarwording,
het gevoel der zinnen; -- sensus conimnuni s , m. het gemeene, gezonde menschenverstand, de gezonde rede ; — eo sensu, in dien
zin, met dien verstande, niet het oogmerk;
hoc sensu, in dezen zin ; — sensu bono,
in goeden zin; — s. malo, in kwaden of
verkeerden zin ; — S. latiori, in ruimeren
zin; — s. strictióri, in naauweren of engeren zin ; — s. strictissimo, in den engsten zin ; in de beperkste beteekenis ; -sensátie (spr. t ts) I. nw.lat. de zinneiijke gewaarwording of waarneming; de indruk, het opzien, geruisch, de opmerkzaamheid, beweging, gisting; — sensificeeren (later lat. sensificiire), gevoelig of voelbaar maken, verzinnelijken, zinnelijk voorstellen, voor de zinnen aanschouwelijk maken , tot zinnelijken 000rsprong terug brengen ; — sensitief, adj. zinnelijk, gevoelig,
niet zinnen begaafd, voor gewaarwordingen
vatbaar; — sensitiva, z. m i m o sa; -sensorium, n. het werktuig van de zin
-neofvahtgwrdinsemo,
zetel des gevoels in de hersenen, denk
sensoriurn commune, de alge -kracht;—
gevoelszetel of dat punt in de her--men
senen, waar de door alle zinnen opgewekte
gewaarwordingen samenloopen, de kleine her—

=
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senen, de oorsprong van alle hoofdzenuwen ;
--- sensuaal, adj. later lat. (sensuális)
of sensueel, fr. (sensuel) zinnelijk, wellustig; — sensualísmus, n. de neiging
om naar zinnelijke aandrift te handelen, de
zinnelijkheid, wellustigheid ; ook de leer der
sensualisten of sensuaal—philozophen, die de waarheid en het wezen der
dingen in de zinnelijke waarnemingen, indrukken en gewaarwordingen zoeken, in tegenst. met de intellectualisten; -sensualist, ni. ook een zinnelijk mensch,
Wellusteling; — sensualiteit, f. de zin
neiging tot zinnelijk genot, het-nelijkhd,
zinnelijk aanschouwingsvermogen.
Sententie (spr. tie tsie) f. lat. (sen
in 't alg. meening, gevoelen, oordeel;-tenia)
uitspraak, eene gedenkspreuk, zin- en zedespreuk, merkwaardige gedachte of spreuk,
kernspreuk ; inz. eene rechterlijke uitspraak
of beslissing, rechterlijk bescheid, vonnis;
-- sententia absolutoria, een vonnis van
vrijspraak; — s. condemnatoria, een veroordeelend vonnis ; -- s. con f rmatorra, een bekrachtigend of bevestigend vonnis; — s.
ileclaratoria, eene verldaringsuitspraak;
S. de/initiva of /endlis, een eindvonnis, eene
einduitspraak ; — s. denegatoria, een afslaand, afwijzend vonnis, ontkennend bescheid;
— s. interlocutoria, een neven- of bijvonnis,
tusschenuitspraak ; — S. locatorta, eene regelende uitspraak ; -- s. purgatoria, een zuiveringsvonnis, eene zuiverende, eerherstellende uitspraak ; -- sententiëus, adj. lat.
(sentent'i- sus, a, um) spreukrijk, gedachten rijk, leer- of zinrijk, spreukmatig, kernachtig, pittig, kernspreukig, bondig, b. v. zulk
een schrijftrant; -- sententioneeren,
nw.lat. beslechten, oordeel vellen; — sen
in of bij het beslechten of oor--tenioád,
deel vellen — sententionant, m. Jur.
een oordeelveller, beslechter, vonnisspreker;
— sententioziteit, f. nw.lat. de gedachten rijkdom, zinrijkheid, bondigheid.
Sentiment, n. fr. (spr. santimá7I ; van
sentir lat. sentire, voelen, gewaarworden) het gevoel, gevoelend vermogen, de
gewaarwording, die de ziel van de voor
ontvangt door middel van de or--werpn
ganen der zinnen of van de zintuigen (onderscheiden van s e n s a t i e, die zich slechts
tot de zinnen bepaalt, niet buiten het physische treedt; van perceptie, die tot het
verstand betrekking heeft), het zedelijk gevoel; inz. in plur. sentimenten of fr.
sentiments (spr. santiinán) , gevoelen,
oordeel, de meening, gedachte, denkwijze ;
gevoelens, meeningen en de schriftelijke uit
daarvan; — con sentiménto, it.-druking
Muz. met gevoel; — sentimenteel, adj.
gevoelig, gevoelvol ; in minachtenden zin:
overdreven, belagcbelijk gevoelig ; het s e nt i m e n t e e l e, in de schoone kunsten, inz
in de poëzie; het tegengest. van het naïve;
— sentimentaliteit of sentimenteelheid, f. gevoeligheid, overgevoeligheid,
;

SENTINA.
de geaardheid, het vermogen van teeder te
gevoelen, de kennelijke neiging en aanleg
tot teedere en overspannen gevoelens ; -sentimentalísmus, n. Phil. ieder wijs
stelsel, dat in den mensch zedelijke-geri
gewaarwordingen aanneemt, als oorsprong

der zedelijke denkbeelden, overdrevene, belagcbelijke gevoeligheid, overgevoeligheid ; -sentimentalizeeren, overspannen of
belagchelijk gevoelig zijn.

Sentina, lat., of sentíne, f. fr . Mar.
de lurk, vuilniszijp, het scbeepsriool, de benedenruimte in het schip, waar zich de onreinheden vergaderen ; die onreinheden zelven ; van daar ook : gepeupel, janhagel of
schuim, uitvaagsel der menschbeid; nog: de
naam van groote zoutschepen op de Loire.
Sentinélle, f. fr. (spr. santinéll' ; van
't it. sentinella, van sentire, gevoelen, booren, waarnemen) de schildwacht, schildwacht
te voet (in tegenst. met v e d e t t e) ; sentinelle perdue, de verlorene schildwacht, die
op eene zeer dicht bij het gevaar gelegene
plaats is geposteerd en als verloren mag
geacht worden, de uiterste schildwacht.
senza, it. (spr. sentsa; = lat. sine, fr. sans)
zonder; senza ornaménte, zonder versieringen ; — senza protésto, Kmt. zonder tegenspraak, zonder protest; — senza tempo,
Muz. zonder bepaalde tijdmaat.
separeeren, lat . (separáre) afzonderen,
scheiden, verdeelen ; — separaat, adj.
lat. (separtus, a, um) afgezonderd, gescheiden, op zich zelven, bijzonder, onderscheiden, b. v. een s e p a r a a t- vrede, een afzonderlíjke vrede, die eene enkele mogendheid
met eene andere sluit zonder deelneming
der overige bondgenooten ; — separábel,
lat. (separabilis, e) of separable, fr. adj.

scheidbaar, afscheidelijk, oplosbaar, ontknoop baar, ontbindbaar; — ad separtitum verwijzen, Jur. tot eene afzonderlijke uitvoering of behandeling verwijzen; — separdtim,
afzonderlijk, gescheiden, elk op zich zelven;
— separatie (spr. t=ts) f. (lat. separat)'o) of separeering, f. de afzondering,
scheiding, oplossing, verdeeling, ontbinding;
— separatto a thoro et mensa of sep. quoad
thorum et mensam, de echtscheiding van tafel en bed ; sep. quoad vine U'lum, volledige
echtscheiding of ontknoping van den huwelijksband — separatie –recht, bet recht
van zekere schuldeischers om bij een conco u rs vóór alle anderen voldaan te worden ;
— separatief, adj. afzonderend, scheidend, scheiding bewerkend of uitdrukkend;
— separatísmus, n. nw .lat., de afzonderingsgeest in geloofszaken, afscheiding van
de Kerk ; -- separatist, m. een afgescheidene, ieder, die zich afzondert van 't kerk
waarin bij is opgevoed ; naam,-genotschap,
;

die allereerst in Engeland werd gegeven

aan hen, die afgescheidene (separated) kerken hebben opgerigt, in tegenst. met de
a n gl i c a a n sc h e kerk, welke alleen door de
wet bekrachtigd wordt, non-con formis-
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ten; in Nederland thans de zulken, die zich
van de gereformeerde kerk hebben afgezonderd,
afgescheidenen, ook wel verkeerdelijk nieuw
; -- separatístiseh,-lichtersgn
adj. naar de wijze der afgescheidenen ; —
separatorium, n. Chem. een vat (vaas,
kolf, trechter, glas) om vochten te scheiden;
scheikolf, scheiglas, enz. ; ook een heelmees
-mes tot afscheiding of afzondering. -ters
Sepédon, f . gr. (sPpedón, van si gein,
bederven, verrotten) Med. het bederf, eene
vuile, booze zweer; --- sepedogenésis,
liever sepedonogenésis, f. het ontstaan van bederf in bet dierlijk ligchaam.
Sepe – salar, m. de perzische opper
-veldhr
voor éénen veldtocht.
Sepharieten, m. p1. leden eener mubamedaansche secte, die beweren, dat God
eene menschelijke gedaante en ligchamelijke
doch onverderfeiijke zintuigen heeft; zij
heeten ook s o p h a t i s.

Sepher, z. v. a. safer (z. ald.).

Sepia of sepië, f. gr. (sépia) de inkt
zwarte visch, zeekat, ook z. v. a.-visch,

sepia-inkt, het zwarte bruine sap van
den inktvisch (vgl. ca 1 m a r) ; — sepia-teek e n i n g e n, teekeningen met sepia-verw.
Seplasiarius, m . later lat. (van Seplas)'a, eene straat te Capua, waar zalven ver
werden ; van daar seplasium, sail.-kocht
unguentum, seplazische zalf) eig. de handelaar in seplazische zalf ; van daar vroeger
de rondreizende artsenijverkooper; nu een
artsenijverkooper in 't groot, z. v. a. dr og i st, z. ald.
seponeeren, lat. (seponére) ter zijde
leggen of zetten, verwijderen ; — seposita, n. pi. ter zijde gelegde zaken ; — sepozitie (spr. t ts) f. de terzijdelegging, afzondering ; — sepos'ttum, ter zijde gelegd.
Sepoys, z. s i po y s.

Sepsis, f. gr. (sepsis, van sépein, bederven, verrotten) bet bederf; — septisch,
adj. bedervend, bederf of verrotting bewerkend, doorknagend ; vervuild, bedorven ; —
septika, n . pl. Med. bijtende, doorvretende,
bederf of verrotting bevorderende middelen;
— septochymie, f. (gr. chymós, vloeistof, sap) de neiging der vochten tot bederf ; — septon, n. de bederfstof, rotstof ;
— septop^rra, f. (ook septorrheprra)
de rotkoorts.
Septaan –koorts, f. (nw.lat. septiina,

van 't lat. septem, zeven) de zevendaagsche
koorts, eene koorts, die om de zeven dagen
terug keert.

Septangulum, n. nw.lat., van 't lat.
septem, zeven, en angelus, boek) een zeven

september, m . lat., de herfst--boek;
maand , in den ouden rom. kalender de
7de, bij ons de Ode maand ; — septembrizeeren, fr. (septembriser) september gruwelen begaan, onschuldigen met schul

-

digen zonder gerechtelijk vonnis vermoorden

(gelijk dit op den 2den en 3den September
1792 in de gevangenissen te Parijs geschied-
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de) ; — van daar septembrizaden ,
moordtooneelen, slachtingen, gruweldaden te
Parijs — septembriseur,m . (spr. ---tanbrizéur) een septembermoordenaar, een medeplichtige aan genoemde gruwelen ; -;

septembrist, m. een goedkeurder der
s e p t e m b r i s e u r s in de wetgevende ver
septemberman ; ook : in Portugal-gaderin,
een aanhanger der grondwet van 1820
(naar ' den opstand van 9 September 1836
zoo genoemd) ; — septempunctáta, f.
nw.lat. (coccinélla septempunctáta) de zeven
zeven punten of stippen, getee--punt,me
kende zonnekever, maria- kever, vgl. c occ i n e 11 a ; -- septémvir, m., pl. sep -.

temviri, lat. een zevenman, zevenheer
-

medelid eener regeering van 7 man--scher,
nen ; -- septemviraat, n. het ambt ,
de waardigheid van een' zevenman, het zevenmanschap, het staatsbeheer door 7 ver
personen; s e p t e m v i r a a t s- tafel,-bonde
de tafel der zevenmannen, bet hoogste bongaarscbe rijksgericht -- septenarium,
n. lat. (van septenarius, a, um, zevendeelig)
het zevendeelige ; de zeven sacramenten of
bondzegelen der r. kath. Kerk ; — sep
lat. (van septénus, a, um, bij ze--tèna,f.
venen) eene zevendaagsche kloosterstraf door
vasten en geeselen ; — septennium, n.
(van septem en annus, het jaar) eenen tijd
of termijn van zeven jaren ; -- septennaal, adj. nw.lat., zevenjarig ; -- sep ;

tennaliteit,

f. de zevenjarige duur, inz.
van bet eng. parlement ;
septentrio,
m. lat. (eig. septem triónes, d., i. de zeven
ploegossen, benaming der 7 sterren, die het
sterrebeeld van den grootera Beer of Wagen
aan den noordpool uitmaken) het noorden,
de middernacht ; — septentrionaal ,
adj. (lat. septentrioni lis, e), noordelijk; —
septét, n. nw .lat. (it. settétto) of fr . sep tuor, n. een muziekstuk, uitgevoerd door
of gezet voor zeven stemmen of zeven speeltuigen, een zevenstemmig muziekstuk ; —
septidi , fr., z. d e c ad e; - E septiduum,
n. nw.lat , zevendaagsche tijd of termijn
— S. duplicátum, verdubbelde, d. i. veer—

tiendaagsche termijn ; --adj. zevenzijdig; •— septimus, m. de of bet
zovende (b. v. de 7de leerling eener klasse);
— septima (se,il . classis), f. de 7de schoolklasse ; — septime, f. Muz. de 7de toon
van een octaaf, de 7de toon van den grondtoon afgerekend , -- septimen-accoord,
n. een a c c o o r d (z. ald.), waarin de 7de
en 8ste toon of grondtoon samen gehoord
worden ; — septimána, f. later lat.,

eene week ; — septim^nus m. lat., een
leerling der zevende klasse of afdeeling.

Sept-et-le-va, z. p a r o l i.
septisch , septika , septopyra ,
enz., z. ond. sepsis.

Septizonium, n. lat. (van septem, zeven, en het gr. dzónê, gordel, fries aan
zuilen) een hoog gebouw van zeven ver-

diepingen.

—

SEQUESTER.
Septuaginta, lat., zeventig; van daar

de 70 overzetters, of de grieksche overzetting van het Oude Testament, die door 72
geleerde Joden te Alexandrië (1000 jaren
vóór Chr. geboorte) op bevel van den egyptischen koning Ptolemy us Philadelphus werd
vervaardigd, ook de a l e x a n d r ij n s c h e
versie of vertaling geheeten ; — septu-

agenarius, nl. een zeventiger; zeven tig — septuagesima, f. or zondag
septuagesima (van septuagesinius, a, um,
jarige ;

de of het zeventigste) de 9de zondag vóór
paschen; eig. de 70ste dag vóór paschen,
zoo geheeten ter gedachtenis van de zeven
babylonische gevangenschap; daar-tigjare
echter die zondag slechts de 61ste dag vóór
pasmen is, noemt men hem naauwkeuriger : dominica in septuagesima of infra sep
-tuagesim,n.
septum, n. lat. (v. sepire, omtuinen ; Med.
de vliezige scheidswand tusschen twee holten ; septa, n. pl. door eene omtuining of eenen
muur omsloten plaatsen ; — septU'lum, n.
nw.lat. ( verklw. van septum) de kleine
scheidswand.
Septunx, in. lat., een romeinsch gewicht = .7 u n c i ae ; ook
van een geheel.

Septuor, z. ond. s e p t a n g ul u m.
Septuplum, n. lat. , het zevenvondige;

-- septupleeren, nw.lat., verzevenvoudigen.
Sepulcraal, adj. lat. (van sepulcrum,
graf, en dit van sepelire, begraven) tot het
graf of de begrafenis, beboorend, die aangaande ; -- sepultuur, f. lat. (sepultura)
begraven, begrafenis, beaarding; — sepultura asinina of canina, eig. eene ezels- of
hondebegrafenis, fig. eene smadelijke, niet eerlij ke, begrafenis ; sepultura honésta, eene
eervolle of welvoegelijke begrafenis.
Sequela, f. lat. (v. sequi, volgen) het
gevolg, de stoet, tros, legertros;---- sequelen, pl. de gevolgen.
Séquens, m. lat. (van sequi, volgen)
afgek. sequ. of sq., de of het volgende ; -sequëntes, de volgenden ; — sequen--pl.
tie (spr. t ts), f. (lat. sequentia), de volg
rij : — sequenza, f . it., mid.--orde,ks
lat. sequentia) eene soort van niet-metrische
geestelijke gezangen in de r. kath. Kerk ; —
sequitur, lat., daaruit volgt, er volgt uit.
Sequester, m. lat. (in 't alg, middel
of sequestrátor, m . de beslag-pers-on)
oplegger, de scheidsman of derde man, die
betwiste goederen bewaart; ook wel z. v. a.
huisbewaarder; — sequéster, n. (later lat.
sequestrum of sequestre) het' gerechtelijk beslag op een goed tot op de uitwijzing of
beslissing der- betwiste zaak ; Med. het afgestorvene been, dat in de nieuw gevormde
beenmassa nog vastzit ; — sequestree-

ren (later lat. sequestráre) een betwist goed
gerechtelijk in beslag nemen en het aan
eenen derde ter bewaring of beheer overgeven ; — sequestrátie (spr. t ts) of
sequestreering , f. de beslaglegging,

SEN). 985

SEQUIN
de gerechtelijke overlevering of verzekering
van iets, waarover getwist wordt, in de
derde band.
Sequin, m. fr. (spr. s'kèn) eerre sequine of z e c h i n e (z. ald.).
sequitur, z. ond. sequens.
Sér, z. Seer.

Seráb, saráb of siráb, n. arab.perz. (v. 't arab. saraba, vloeijen) de lucht
fata morgana en mirage.-spiegln,z.
Serail, n. fr. (spr. serálj ; provenc. verraid, it. serraglio, eig. afsluiting, afgesloten
plaats, verder voor 't perz. seráii, paleis)of turk.
paleis des turkschen kei -perz.s^ï,ht
woningvan een' oostersch' aanzienlijk'-zers;d
lieer en zijne vrouwen, waarvan de harem
(vrouwenwoning) slechts een gedeelte is
— seraï-agasi, m. turk. de a g a van het
serail, de opziener van het paleis des sultans.
Seráph, m., pl. seraphim, hebr
(van sdraph, verbranden) vuur- of licht
hoogere geesten, engelen met zes-engl,
vleugels, serafijnen ; -- Seraphine,
vr.naam : de lichtgevende, edele ; -- seráphisch, serafijnsch , adj. engelach tig, heerlijk, hoog verheven ; .--- sera.

phijnsche orde of orde der seraphijnen , de orde der Franciskaner
monniken.

Serapie, f. lat. en gr. (serapias) het
nierblad, nieskruid, eene plant uit de familie der orchideën.
Ser^pis, m. eene godheid der oude
Egyptenaren, het zinnebeeld van den vrucht
schenkenden iiijl, later ook als J u--barheid
piter Serapis in Italië vereerd; -serapéum, n. lat. (gr. Sarapeion, Sarapiieion) een tempel van Serapis, inz. te
Alexandrië.

Seraskïer, beier seriasker en serasker, m. turk. (perz. ser'asker van ser,
hoofd, en het arab. asleer, leger) d. i. hoofd
des legers, een turkech krijgsoverste, opper
generaal.
-veldhr,
Serásse of sarásse, f. eene soort van
oostindisch katoen.

Serbet, z. sorbet.
Serdar, z. s i r d a r.
Serena, z. ond. S e r e n u s.

Serenade,

fr.

of serenáta, it. f.

(van 't it. sera, fr soir, avond, van 't lat.
serus, a, um, - laat) eene avond- of nacht
een concert van stemmen of speel--muziek,

tuigen, dat des avonds of des nachts onder
de vensters van iemand gegeven wordt.
Serênus en Seréna, lat. (serénus, a,
um, helder, vrolijk, klaar) mans- en vr.naam:
de heldere, vrolijke ; -- seréno, it. Muz.
vrolijk, vergenoegd ; -- serenissimus,
m. lat. (superlatief van serénus) als titel
voor vorsten : de doorluchtigste vorst-word
of zijne doorluchtigheid; --- ad Serenisszmum, aan den doorluchtigsten landheer; ---

serenissima, f. de doorluchtigste , regeerende vorstin.
Serescháners of seress^ners, pi.

uitgelezen manschap uit ieder regenvent vary
rle oostenrijksche boven-militaire grenzen
ice. tot gendarme- dienst aldaar bestemd.
Serge, f. fr., z. sergie.

sereus, z. ond. serum.
Sergeant , m. (spr. serzjánt; fr. se r
van 't lat. serviens, dienend, partic.-gevt,
van servire, dienen ; vgl. s e r v e e r e h) de
eerste onderofficier bij het voetvolk ; —

sergeant - majoor, n. de eerste onderofficier eener compagnie, de opperste wacht

serpents de 'ville,-mestrinvg;—
pl. te Parijs, (Ie dienaren of agenten van
policie, die Benen degen dragen en op open
bare plaatsen de goede orde handhaven,
stadsdienders.
Sergie, f. (fr. serre, spr. serzj'; 'it. sarpia, mid.lat. sa,rgia, sarpium., van 't lat.
serieus, a, um, van zijde ; oorspr. eene zijden
stof) eene lichte gekeperde wollen stof vann
verschillende soorten en benamingen volgens
(le plaats, waar zij het eerst werd vervaar

-dig,b.VserBygd
Rome, serge de NImes.

Sergi - emini, m. turk. (van sergi, het
kleed, waarop het te ontvangen geld wordt
uitgeteld en het arab. ein"zn, veilig, zeker,
trouw, als subst. bestuurder, opziener) eig.
ole bestuurder of opziener van het betaal
vloot; --- ser -kled;sct'iamr
controleur van de ont--ginazr,m.de
vangsten en uitgaven dec schatkist.
Serhadd - aga, ni. turn.. (van 't perz.
serh.adcl, grens, grensvesting, en a g a, z. ald.)
bevelhebber eener vesting, vestingcomman;

dant.
ser%a, pl. lat. (van series, a, ure,, ernstig) ernstige dingen ; - sério, serióso, it.

Mus. ernstig, statig, afgemeten, nadrukkelijk ; - seriëus, adj. (fr. sérieux), ern-

stig, deftig, statig, gewichtig ; -- sérieusernent, adv. fr. 'spr. serien -, mán) ernstig, in
ernst, zonder gekheid, wel gemeend.
Seriés, f. lat., ook serié, de reeks,
rij, getallenreeks ; --- seriës nego1 , de gesteldheid van den ganschen handel ; --- seriës rerum gestárum, de inhoud der gebeurde
zaken ; in inga serië, in éene reeks, onafge-

broken.
seriÈus, z. ond. seria.
Serinétte, f. fr. (van serie, sijsje, kanarievoge!) een klein draaiorgel tot africhting der kanarievogels en andere zangvogels,
het vogelorgeltje.
serio, serioso, z. ond. seria.
Sermoen, n. (van 't lat. sérmo; fr. serman) eene rede, redevoering, voordracht,
preék, inz. eene langwijlige, droge redevoering, predikatie ; - sermocinátie (spr.
t= ts) f. lat. (sermocinatio, van serrrtociniiri, redevoeren) het spreken, gesprek ; de
rede-invoering, eerre log. figuur, volgens
welke iemand sprekend wordt ingevoerd;

-- sermologium, n. nw.lat. eene ver zameling van preêken.
sero, lat. (adv. van serus, a, urn) laat;

á

,
')
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— sprw. sero sapient Phryges of Trojáni,
de Phrygiërs of Trojanen worden (te) laat
wijs; sero veniéntibus ossa, den te laat komenden (bebooren) de beenderen, d. I. wie
te laat komt, krijgt niets of het slechtste.
Serokowoi, z. s a r o k a w o i;— se–
reus, z. ond. serum.
Serons, pl. (fr. serrons) portugeesche
benaming der balen, waarin specerijen en
drogerijen naar elders verzonden worden.
Seroziteit, f., z. ond. serum.
Serpent; n. f. fr. (spr. serpán ; eig. de
slang = lat. serpens, van serpÉre, kruipen,

men zegt liever d o m e s t i q u e) ; ook een
stel voor koppen, borden, enz.. een aanricht tafeltje — servanten, pl. bedienden ;
— servants d'armes, wapen - s e rv a n t e n of serviënten, in de orde van
Malta de genen, welke de 3de klasse der
leden uitmaakten.
Servátus, m. lat. (van servóre, waarnemen, hoeden, behoeden) een behoudene,
geredde ; — serváta, f. de behoudene ;
-- Servatius (spr. t =ts) sf Servasi—
us, nw.lat., mansn.: de behouder; — Servatia, f. de behoudster, redster ; — sér-

sluipen) een slangvormig gekromd blaasinstrument bij de veldmuziek, de slang-basbazuin ; — serpenteeren (fr. serpenter),
kronkelen, slingeren, slangsgewijs bewegen

vatitium (spr. —titsi—) n. bet behoudings-

of voortloopen ; -- serpentíst, m, die het
serpent blaast, de slanghoornblazer; —
serpentijn, m. een oud stuk geschut, dat
24ponders schoot., eene veldslang; — ser
of serpentijnsteen, m. (van-pentij
't lat. serpentines, a, urn, slangachtig) gr.
op h i e t, de slangsteen, een zwartgroene,
slangachtig gevlekte talksteen, die tot allerlei

worst.

vaatwerk wordt gedraaid ; — serpenti-nische verzen, slangverzen, d. z. zulke
verzen, die met liet zelfde woord eindigen,
waarmede zij beginnen.
Serpigo, f. nw.lat. (van 't lat serpére,
kruipen, zich uitbreiden) Med.`de kruipende
ringworm, haarworm ; — serpigineus,
adj. daarmede behebd of daarnaar gelijkende; — serpulieten, m. pl. (van 't lat.
sere 'la, kleine slang) eene soort van versteende dierplanten.
Serpyllum, n. lat. (gr. herpyllon. fr.
serpolet) de veldthijm, veldkomijn, kwendel,
on ze-lieve - vrouwe -bedstroo.
Serratula, f. lat. (eig. kleine zaag,
van serra, de zaag) het scbaarkruid, sikkel kruid, groot wild duizendblad, eene tuin
-plantv
verschillende soorten.
Serrons, pl. fr., z. s e r o n s.

Sertoës, pl. port. (van den sing. ser
het binnenste van een onbebouwd land)-táo,
uitgestrekte heuvelige steppen en grasvlakten in Brazilië.

Sertularia, f. nw.lat. (van sertulum,
verklw. van sertum, krans, ruiker) eene soort
van koraal of zeewier, de blaaskoraal, een
koraalachtig wormengeslacht.
Serum, n. lat., waterige vloeistof, wei;
— serum lactis, n. wei, kaaswei; S. 1. fac.
otium, • kunstmatige wei tot artsenijgebruik,
s. 1. dulce, zoete wei ; serum sanguinis, het
bloedwater, waterige deel des bloeds ; —
sereus, adj. nw.lat., waterig, waterachtig, bloedwaterig, naar bet bloedwater gelikende ; — seroziteit, f. waterachtige
gesteldheid.

Servant, adj. fr. (spr. serwán; v. servir, dienen) dienend, de dienst hebbende;

— servante, f. fr. eene dienares, dienst
dienstbode, meid (in Frankrijk is het-magd,
woord voor vrouwelijke bediende verouderd;

;

of reddingsloon , bergloon voor gestrande

goederen.

Servelaatworst, z. c e r v e 1 a a tServet, n., van het fr. serviette, z.
aid.

Servetísten, m. pl. leden eener secte,
gesticht in de 1 6de eeuw door den Spanjaard
Michel Ser v e t u s, die in 15 3 te Geneve
op aandrijving van Calvijn werd verbrand;
zij loochenden de drieëenheid en beweerden,
dat de mensch zalig kan worden, zonder
gedoopt te zijn.
Service, m. en n. fr. (spr. serwids ;
van 't lat. servit?um) de dienst, bediening,
dienstbetooning, het dienstbewijs; een stel
tafelgoed, het bij elkander behoorende vaat
waarvan men zich bedient om te-werk,
spijzen, om thee te drinken, s e r v i e s,
theeservies; Mii. alles. wat de huisheer
den bij hein ingelegerden (ingekwartierden)
soldaten heeft te geven ; ook z. v. a. ser
gelden, inlegeringsgelden der bur--vice—
gers tot verpleging der soldaten ; — ser
-vidumbre,
f. sp. (spr. u =oe; eig. de
dienst, bediening, bedienden) het uit granden bestaande koninklijk gevolg in Spanje.
serviel of servilisch, adj. (lat. ser
van servus, slaaf) slaafsch, laag,-vtlis,e
krnipend, slaafachtig; al te letterlijk, te
getrouw (vertaald) ; — de servielen, als
politieke partij z. v. a. absolutisten; —
servilísmus , n. en serviliteit , f.
nw.lat., de slaafschheid, kruiperij, laagbar
-tighed;
ook z. v. a. a b s o l u t i s m u s.
Servieten, z. ond. servir.
Serviétte, f. fr. (van servir, dienen,
bedienen, enz.) de vinger- of monddoek, het
servet.

Serving, f. (van 't eng. to serve, bewaren, beschutten) eene van strengen gevlochten bekleeding.
servir, fr. (van 't lat. servire) dienen;
bedienen (de tafel), aanrichten, opdisschen,
de spijzen opdragen, enz. ; — serviteur,
m. fr., de dienaar, bediende ; de buiging
(vgl. c o m p 1 i m e n t) — servieten, m. pl.
nw.lat., dienaars der heil. maagd Maria,
monniken van eene in 12 3 3 te Florence
gestichte orde, die tot de bedelorden behoort ; — servitium (spr. = ts) n. lat.„
dienstbaarheid, slavernij ; — p1. servitia,
;
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herendiensten, vroondiensten, leendiensten ;
— Servituut, ii. (lat. servitus, f.) de
dienstbaarheid, dwang, dwangplicht, het verband, de gehoudenheid, het bezwaar, de last,
dien de bezitter van eenig goed zich moet
laten welgevallen, b. v. doorgang door zijn
huis of zijnen tuin, enz., erfdienstbaarheid.
servos, m. (pi. servi) de dienaar, knecht;
--- servos observantissimus, onder brieven
afgekort S. 0., gehoorzaamste dienaar ; —
servus servórun De-i, een dienaar der dienaren Gods , knecht van Gods knechten
(bijnaam van den paus).
Sesam, m. (gr. sêsanion, lat. sesamum;
arab. simsim ), ook k u n s c h u t, m. de
vlasdotter, egyptisch oliezaad, een oostersch
peulgewas, uit welks zaden de zeer heldere
en zoete sesam - o 1 i e geperst wordt ; —
sesambeentjes (lat. ossa sesamoïcléa),
kleine beentjes in de peezen der gewricht
beweging gemakkelijk maken.-strekn,di
Seseunx, m. lat. een oud-rom. gewicht
van anderhalf u n c i a, ook eene maat van
anderhalven duim.
Sesquipedaal, adj. lat. (sesquipedi lis,
e, van sesqui, <anderhalf, en pes, voet) eig.
anderhalf voet lang; zeer lang, ellenlang,
langdravend (van woorden gebruikelijk).
Sessie, f. lat. (sess' o, v. sedi re, zitten)
de zitting, inz. rechtszitting; ook zittingstijd ; in Schotland een hoog gericht; s es
s i e-d a g, zittingsdag, enz. ; cum sessióne et
voto, met zitting en stem.
Seste, f. eene siameesche graanmaat =
100 k a t t s of k a t e s, of 11, 7 9 4 liter.
Sester, m. opperduitsch (van 't lat.
sextarïus, sp. sextario, it. sestiere, proven.
sestier, fr. setier, z. aid.) eene maat voor
droge voorwerpen, in Baden 10 m e slein of 15 liters, de groote sester in
Zwitserland, in het kanton Bazel = 3 4, 6 7,
de kleine sester 17,,820 liter
Sestértie (spr tie tsie) f. lat. (sestertirccs, scil. nummus, van sestert)us, a, um,
derdehalf, van semis, half, en tertius, de
derde) eene oud-rom. zilvermunt = 2 -1 a s,
ongeveer 9 ct. in waarde ; ook eene rekenmunt van 1000 sestertiën, omtrent 90 gl.
sestetto, z. sex t e t.
Sestïne, f. it. (sestina) eene bij de Provençalen ontstane soort van ital. en spaanschen dichtvorm, die uit 6 strophen bestaat,
ieder van 6 regels, met zeer kunstige dooreenvlechting van het rijm.
Setacéum, n., pl. setacéa, nw.lat.
( van 't lat. seta, stijf haar, borstel) een
borsteldier; Med. een haarsnoer.
Seth, m. hebr (sjéth,, eig. het achter
stuit; het zitbeen, van sjoeth, zet--del,
ten) mansn.: de vergoeding, of liever de
spruit, loot.
Setier, nl. fr. (spr. se-tjé; van 't lat.
sextarlus; vgl. sester) eene oude fransche graanmaat
1.16,0 994 liter ; ook
eene wijnmaat
8 pinten of 7, 4 4 4 4 liter; eene vochtmaat te Geneve
45,2 2 4

liter; nieuwe vochtmaat te Lausanne
4O, ,1 liter; ook eene vochtmaat te Neufchá9 0, 4 6 8 6 liter.
tel
Setnik, m. poolsch (v. sta, pl. sta, genit. set, honderd) de hoofdman, kapitein;
vgl. sotnik.
Seton, m. fr. (spr. s'tóII) Chir. een
haarsnoer, zijden snoer, dat men door het
celweefsel haalt, om vochten af te leiden.
seu of sive, afgek. s., lat., of.
seveer, lat. (sevér-us, a, uurren, fr. sévère)
ernstig, streng, gestreng, hard, stuursch,
ruw, onverbiddelijk — Severiánen,m. pl.
aanhangers eener gnostische secce, in de
12de eeuw door S e v e r u s gesticht , die
leerde, dat de wereld het werk van velerlei
machten was, dat de slang den wijnstok
had voortgebracht en men alzoo geen wijn
moest drinken, dat het huwelijk ongeoorloofd is en er geene opstanding bestaat
— Severinus, m. nw.lat., manse.: de
ernstige; ook eene munt, z. v. a. s o e v e r e i n ; — setreritéit, f. (lat. severitas) de
ernst, ernstigheid, gestrengheid, scherpheid,
hardheid.
Sevek, n; ., z. v.a. s e b a k.
Severambie, n. soort van voortref'felijk land, een Utopia (z. ald.), een land,
dat met de volkomenst mogelijke staatsinrichting bedeeld is.

-

--

--

1

;

Severianen, Severinus, severiteit, z. ond. seveer.
Sévigne, f. fr. (spr. sewi-njé) eene soort
van kleinood, haakspeld, door vrouwen vóór
de borst gedragen, dus geheeten naar mevrouw van S e v i g n é, eene beroemde fransche schrijfster der 17de eeuw.
sex, lat., zes; --- sexaginta, zestig; sexagéni, bij zestigen ; — sexagenarius, m.
een zestigjarige ; — sexagesima, f. (spr.
s. — z ; van sexagesimus, a, um, de of het
zestigste), of zondag –sexagesimee (ook
dominca in sexagestma of infra sexagesimam), de 8ste zondag vóór paschen (vgl.
septuagesima) — sexagesimale
verdeeling, de verdeeling van een geheel in 110 deelen, b. v. van den graad en
het uur in 60 minuten, van de minuut in
60 seconden, enz. ; — sexagesimale
rekening, de rekening met s e x a g e s imale breuken, d. i. zulke breuken, wel
noemer, 60, 600, enz. is; — sexa--ker
goon, n. lat.-gr., liever hexagoon, z.
ald.: — sexangulum, n. lat (van sex,
zes, en angiolus, hoek) een zeshoek ; —
sexangulair of sexangulárisch, adj.
nw.lat., zeshoekig — sexennium, n.
lat. (van annus, jaar) een zestal jaren, eene
tijdruimte van 6 jaren.
sextus, a, um, de of bet zesde ; sextus,
m. de zesde (b. v. leerling eener klasse); —
sexta, f. (scil. classis), de zesde schoolklasse; — sexte, f. Muz. de zesde toon
van de toonladder; — contra sextum (stil.
mandatum of praeceptum) p e c c e e r e n, lat.,
tegen het zesde gebod zondigen ; — sex;

;
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tánus, nl. nw.lat. een leerling der Ede
klasse; -- sextant, m. (lat. séxtans),
een astronomisch werktuig, dat het zesde
deel eens cirkels of 60 graden omvat ; -sextarius, m eene oud-rom. maat voor
vloeistoffen en droge dingen, = 1 congius
of omtrent 2 liter; — sextet, nw.lat.,
of sestétto, n. it., een zesspel, zesstemmig
muziekstuk ; -- sextidi, fr., z. decade;
— sextilis (sell. mensis), m. de zesde
maand van maart afgerekend, de oud-rom.
benaming van de maand augustus; -sextóle, f. nw.lat. Muz. eene groep van
8 tonen, die gelijke tijdswaarde hebben;
--- sextuplum, n. liet zesvoudige ; —
sextupleeren, verzesvoudigen.
Sexus, m. lat., het geslacht, natuurgeslacht, de kunne, sekse; --- sexuaal,
nw.lat.. of sexueel (fr. sexuel) adj. het
natuurlijke geslacht beteekenend en betref
sexuaal–systeem, n. de rang--fend;
schikking of verdeeling der planten volgens
hare geslachtsdeelen (van Linnaeus) ; --sexualist, m. een aanhanger van het
sexuaal- systeem of volger van de planten
i eus; --- s exuali--rangschikvL
teit, t. het geslacht„;even.
Seybani, m. pl. eene soort van turksche
soldaten, die met onze dragonders overeen
komen.
Seym of sejm, m. poolsch, de (poolsche) rijksdag.
Seyras, een oostind. goud- en zilver
-gewicht,
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.
s forzándo, it. (spr. forts—; van s f orzáre
fr. efforcer, inspannen) Muz. versterkt,
sterker, trapsgewijs en als onmerkbaar van
het piano tot het forte overgaande, bij
verkorting uitgedrukt door sforz. en sf., of
wel door het teeken <.
sfumato, it. (spr. s foe —; van s fumare,
verdampen, vervliegen) Piet. als omneveld,
met onbepaalde omtrekken geschilderd.
Sgontsjik, russ. (v. sgoniátj, samen
-drijven,
goniátj, drijven) de ossedrijver.
Sgrafíto, m. it. (vgl. s c h r af f e er e n) gekrabd schilderwerk op natten kalk
of gips.
Sguáardio, m. it. (spr. u =oe; v. sguardare, aanschouwen, beschouwen) het hoogste
riddergerechtshof der Maltezer orde, waaraan zelfs de grootmeester onderworpen was.
Shakers, m. pl. eng. (spr. sjékers; van
shake, schudden, sidderen ; vgl q u a k e r)
sidderaars, eene kwakersecte in de Vereenigde Staten.
Shanty, m. eng. (spr. sjénti; v. shanty,
janty, wild, vluchtig, lichtzinnig) eene soort
van hut- of blokhuis der N. Amerikaansche
achterwoudwoners.
Sharper, m. eng. (spr. sjárper) een
-
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listig bedrieger, spitsboef , zakkerolder in
Engeland.
Shawl, in. eng. (spr. sjaal; van 't perz.
sjal), eig. de fijnste wollen stof, in het
Oosten uit de wol van eene ,in Tibet t' huis
behoorende geitesoort vervaardigd ; verder
een in Kasjemir daaruit vervaardigd doek
(Kasjemir-shawl of turkscheshawl),
en in 't alg. een manteldoek, groote omslagdoek der vrouwen.
Sherif, m. eng. (spr. sjérri f ; van 't
angels. scir -fiere fa , scire -fiere fa, van scir,
scire, eng. shire, landschap, en gerefa, eng.
reeve graaf, d i. bestuurder, voogd,
een landrechter in Engeland, de opperambtenaar van een graafschap (shire), die de
schattingen, boeten en andere gelden aan de
regeering moet leveren, de gezworenen moet
kiezen, enz. ; z. ook s j e r i f.
Sherry, m. eng. (spr. sjérri) de Xeres-wijn, Xeres-sec (van de stad Xeres in Andaluzië).
Shilling, m. eng., sc h e 11 i n g (z. ald.).
Shinners, pi. (spr. sh sj ; v. shin,
scheen, scheenbeen, to shin, zich aan 't
scheenbeen stooten) kooplieden in N.Amerika,
die van den eenes bekende naar den anderen loopen, om geld te leenen, hetzij dan
uit verlegenheid of wel uit bedriegelijke
winzucht; — shinning, n. het leenen
op die wijze.
Ship–money, n. eng. (spr. sjip monni),
naam eener oude schatting (tax), op de
havens in Engeland gelegd, en welke gebruikt werd tot den aanbouw van de schepen des Staats (in 1618 afgeschaft).
Shire, m. eng. (spr. sjier; angels. scir,
scire, van sceran = s c heren, snijden, ver
een engelsch graafschap, landschap.-deln)
Shop, n. eng. (spr. sjop) een winkel;
van daar shoppeeren (eng. to go shopping) in alle winkels loopen, de waren omhalen, naar den prijs van allerlei voorwerpen vragen en niets koopen (eene onhebbelijkheid der voorname vrouwen te Londen,
New-York, enz.).
Shrapnels, pi. eng. (spr. sjrépnels) eene
soort van granaten, die bij de losbarsting
eene menigte geweerkogels met alverdelgend
geweld verspreiden (zoo geheeten naar den
uitvinder, den in 1842 overleden' engelschen
artillerie-overste S h ra p n e 1; in de eng.
artillerie echter heet men ze spherical caseshot, spherische of bomkartetsen).
Shrub, m. eng. (spr. sjrub) een eng,
drank van brandewijn, citroen- of appelsinasap en suiker.
Siachbandar, m. perz. de ontvanger
der in- en uitgaande rechten in Perzië, eene
soort van generaal-pachter.
Siagonágra, n. gr. (van siagbn, kinnebak) Med. de jicht in de kinnebakken, jicbtige aandoening in het gewricht der onderkaak.
Siaka, siako, z. x a c a, x a c o.
Sialagoga, pl. gr. (van sialon, speek--
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sel) Med. middelen, die de afscheiding van
het speeksel bevorderen ; — sialagógisch, adj. speekselafscheidend ; — sialísmus, m , ook sialornccea, f. de speek
i s m u s;-selvod,kwij z.aptyl
--=- sialóehus, m. die eenen speekselvloed
beeft ; — sialologie, f. de leer van bet
speeksel ; — sialológisch, atlj. tot die
leer behoorende ; — sialosehésis, f. de
onderdrukking der speekselafscheiding; —
sialosyrinx, f. eene speeksel -pijpzweer,
speeksel-fistel ; eene mondspuit ; — sialozemie, f. speekselverlies.
Sidmet, n. turk. (van 't arab. Balmat,
adel, groot erfdeel) een krijgsleen, dat 20,000
aspers en meer opbrengt ; vgl. t i m a r.
Siamoise, f. fr. (spr. —moáz') eene
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, m. een klein
chineesch vaartuig, met zeil en riemen.
Siáni, m. Bene rekenmunt te Aleppo,
waarvan 2ï stuks een' turk. piaster doen.
Sibar, m. hebr. de tide burgerlijke en
de 3de kerkelijke maand der Joden.
Sibboïeten, m. pl., leden eerier kleine
chr. secte, gesticht, te S 1 b b o in Finland.
Siberiénne, f. fr. eene naar het kal
gelijkende stof voor winterrokken.
-muk
Siberiet, m. roode edele s c h o r t uit
Siberië.
Sibilus, m. lat. bet sissen, gesis, fluiten,
schuifelen, piepen, sijfelen ; — sibilant,
m. (van sibilii-re) Gram. sisklank, sis- of
fluittoon, b. v. s, f; -- sibilátie (spr.
t=fs), f. of sibilísmus, n. nw.lat., z.
V. a. syrigmus.
Sibylle, f. gr. (Sibylla, naar men wil
van het dorische Siós bóla = Diós buig,
(I. I. bet raadsbesluit van Zeus; derhalve:
de door Zeus ingeblazene, lat. Sibylla) bij
de Ouden eerre door de godheid aangedrevene. begeesterde vrouw, eene waar
-zegstr,pohvkndigsterolijken wils; iron. voor: een oud wijf, eene
oude licks; — sibyllijnsch, adj. waar
voorspellend; de sibyl 1 ij n s e b e-zegnd,
boeken, in het oude Rome : drie boeken
met oude voorspellingen , welke door de
sibylle van Cumae aan koning Tarquinius
den Trotsche werden verkocht, en die men
in bedenkelijke omstandigheden van staats
raadpleegde; — sibyllíst, m. be--weg
naming van zulke Christenen, die in de
sibyllijnsche boeken propbetiën betreffende
J. C. meenden te vinden.
sic ! lat. zoo ! alzoo ! aldus ! dus staat er
woordelijk ! ei ! (gew. in recensiën bij uit
daardoor als gebrek -drukinge,m
wil kenmerken).
-kig
Sicambren, z. Sigambren.
Sicamor, m. fr. in de wapenkunde:
de hoepel.
Sitarlus, m. lat,. (v. Bico, dolk) of
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sicaire, fr. de sluipmoordenaar, bandiet.
siccantia, n. p1. lat. (van siccáre, drogen,
siccus, a, um, droog) Med. opdrogende ge
neesmiddelen ; — siccatief of siccatoriseh, adj, opdrogend.
Sicca– ropij, z. s i k k a.
Siechazïe, f. gr. (sikchasia, van sikchá(izein, walgen) Med. de walg, afkeer.
Sicéra, f. lat. (gr. síkera, n., hebr.
sjêkdr) een bedwelmende drank bij de Hebrwen, sjerbet.
sic éunt fata homynui n,, zoo gaan de menschel(jke zaken of lotgevallen.
Siciliaan, Siciliër (it. Sicilidno) bewoner van bet groote eiland Sicilië in de
Middellandsche zee; — sieiliane of fr
sieiliénne, f. de siciliaansche herderdans
in s of maat; de wijs en tijdmaat daar
alla Sicilidsa, it. (spr. sitsji—), naar-van;
de wijze van den siciliaanschen herderdans;
— sieilïaansche vesper, de moord
op Sicilië, in de aprilmaand van 1282
aan 12800 Franscben of Franco-Normandiérs
gepleegd, en tot welken de v e s p e r- klokken
op paaschmaandag 30 maart het sein gaven.
SicilicuS, m. een oud-rom. gewicht, =
lood of 2 drachmen ; een apothekers
gelijke zwaarte ; ook Zz . van-gewichtvan
den zilveren penning.
Siciliment, n. lat. (si.cilirnéntum, van
skilire, met de sikkel [sicilis] afsnijden),
de tweede snede, het gras, dat na de eerste
maaijing wordt afgesneden, de nalezing.
Sicinnis -dans, m. (gr. silcinnis, lat.
sicinnium) een aan 't satyr-drama eigen
dans ; — sicinníst, m (gr. sikinnistgs,
lat. sicinnista) een gebarendanser.
sic itur ad, astra, z. a s t r u m ; — sic
transit gloria modi, z. gloria ; — sic
solo, sic jubéo, z. solo.
icye on, n. (gr. sikyPdon. d. i. eig.
pompoenachtig, inz. wanneer bij eene beenderbreuk het been glad zonder splinters
breekt, v. sikya, pompoen, kalabas) de dwars
een been, z. v. a. k a u 1 e d o n. -breukvan
Sidera, liever sidrah, f. (hebr. seder,
rabb. sidrah, rij, rangschikking; afdeeling,
V. sr dar, rangschikken, afdeelen) eene tekstafdeeling in den hebreeuwschen bijbel.
sideraal, adj. lat. (sideri lis, e) of S –
dérisch (van sirius, m., genic. sidéris, pl.
sidera, gesternten) de gesternten betreffende,
tot de sterren beboorende of door haar bepaald ; siderisch j aar, het sterrejaar, de
tijd van den schijnbaren omloop der zon
van eene vaste ster af gerekend, totdat zij
weer bij deze komt ;— s i d e r i s e b e maand,
sterremaand, omloopstijd der maan met opzicht tot den tijd, binnen welken zij haren
omloop van de eene vaste ster af gerekend
tot aan de zelfde vaste ster volbrengt, n. 1.
2 7 dagen 7 uren en t3 minuten ; vgl. p er i o d i s c h e maand ;— sideraal mag
-netísmu,.d
magnetische invloed der
sterren op zieken ; -- sideratie (spr. t
=fs) f. (lat. sideratio) de stand der ster83
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ren ; Astrol. de (gewaande) invloed an den
sterrestand op het leven, enz. van eenen
mensch ; Med. de beroerte, plotselinge ver
volkomen afsterven van een-laming,het
lid of het koud vuur; -- siderismus,
n. 1) nw.lat. de leer van den invloed der
sterren, het geloof daar aan ; — sidero11th, m. lat.-gr. een stervormige linzesteen
of phaciet.
Siderísmus, n. 2) gr. (van'tgr. sidaros,
ijzer) eene eigene magnetische bebatideling
der ziekten door middel van een geleidend
vat, waarin ijzer en andere stoffen zijn,
eene soort van dierlijk magnetismus; —
sideriet, m. een door phosphorzuur ijzer
blaauw geverwd kwarts, saffierkwarts, dat
men te Gosling bij Salzburg vindt ; eene
met bet blaauwspaath (lazulith) verwante
delfstof, die phosphorzuur ijzer bevat, soms
ook ruwe zeilsteen gebeeten, moeraserts, natuurlijk berlijnsch Blaauw, blaauwe
ijzeraarde ; — siderocalciet, m. gr.-lat.
ijzerkalk, bruinkalk ; — siderodendron,
n. gr. ijzerboom, een meekrapachtig gewas
van Martinique, enz . ; — siderographie, f. de kunst om op ijzer of staal te
graveeren, de staalgravure ; — siderograaph, ni. een staalgraveur ; --- Sideromantie (spr. t=ts) f. de waarzeg
middel van een gloeijend ijzer,-gerijdo
of door waarneming van de wijze, waarop
stroollalmen daarop verbranden en hunne
vonken afgeven, de vonkenwaarzeggerij ; de
vuurproef door middel van gloeijend ijzer;

— siderotechniek of siderurgie,
f. de kunst om het ijzer te bewerken, de
ijzerbuttenkunde; — sideroe^1on, n.
ijzerhout, naam van eenige zeer harde houtsoorten ; oneig. iets tegenstrijdigs, iets, dat
zich zelve tegen spreekt.
Sidi, m. arab. (sajjid ; nw. arab. seji,d,
seid ; vgl. s e ï d e) heer, als titel van stam
vorsten, stadhouders, enz.
-hofden,

Si Diis placet, z. oud. Deus.
Sidon a, f. bebr. (naar de stad Sidon,
hebr. Zr,d6n, d. I. eig. vischvangst, van zoel,
vangen, jagen) vr.naam : de visscheres, jageres.

Sidrah, z. s i d e r a.

Siebener, m. hoogd., eene voorm. oostenrijksche munt, 7 kreutzers;siebzehner, in. (spr. siebts—) een stuk
van 17 kreutzers.
Siegfried, m. oudd. (oudhoogd. Sigufrid, Sigi frill, oudn. Sigurdh, it. Si(fredo)
mansn.: die door overwinning den vrede bezorgt ; -- Siegmund, in . oudd. (oudhoogd.
.Sigimunt, Sigismunt) mansn.: de door overinni n g beschermende.
siegwár tizeeren, overgevoelig, sentimenteel zijn (naar den vroeger zeer bekenden sentimenteelen roman S i e g w a r t) .
Sieniet, z. syeniet.
Sier, z. ser.

Sierra, f. sp. (provenc., port. en oud-it.
lat. serre, eelt. sears
serre, eig. zaag,

:=
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van daar wegens de getande gedaante, de
bergtop) een gebergte, eene bergketen in
Spanje ; — sierra de las Grullas,
het Kraanvogelgebergte in Amerika; -sierra Moréna, de Bruine bergketen;
— sierra Nevada, het Sneeuwgebergte
in Spanje.
Siésta, f. sp. (port. sesta, van 't lat.
sexta, stil. hora, dus eig. het zesde uur
des daags nl. na zonnenopgang, dus bet
middaguur) de middagrust, het middagof namiddagslaapje, gedurende de sterkste
zonnehitte in Spanje en ltalie; ook wel enkel een middagslaapje; iron., een dutje,
knapuiltje.
Sieur, ni. fr. (spr. sjeur; door afkort.
ontstaan uit seigneur, of uit monsieur, z.
ald. ; vgl. het eng. sir) heer, grondeigenaar,
leenheer; ook een titel, door meerderen aan
hunne minderen in brieven, enz. gegeven
(vgl. monsieur; — sieurie,f. heerlik
-lied,
domein.
Sifac, m. de witte aap op Madagaskar.
sifeeren, fr. (siler, spr. si - f — ; van
't lat. sibiláre) fluiten, uitfluiten, uitjouwen ; ,
— sifl.áabel, adj. uitfluitenswaard; —
siff.et, in. (spr. si-/li) een fluitje, eerre
orgel - fluitstem ; -- siffleur, m. een fluiter; uitfluiter; uitjouwer, bespotter.

Sigaine, f. eerre turksche munt = 2'y
van den turk. piaster.
Sigaléon, m. gr. (van sigé, f. bet stil
-zw(jgen),.vaHrpoktes(z.ld)
Sigámbren, m.pl. een oud duitsch volk
aan den Rijn en aan beide zijden van de
Roer, tegen welke Caesar in 35 vóór Chr.
een' krijgstocht ondernam.
sigilli tint, lat. in bet bijzonder, aan ieder•
een afzonderlijk.

Sigillum, n. lat. (verklw. van signum,
dus eig. klein toeken of beeld) bet zegel,
verzekerings-teeken ; — loco sigilli, afgek.
(L. S), in plaats van bet zegel; —sigillum
con fessiónis, eig. bet biechtzegel, bet ver
toevertrouwde geheimen, de-zwijgenva
stiptste geheimhouding; sub sigillo confessiPnis, S. S. silentii, onder het zegel der
biecht, der stilzwijgendheid of geheimhouding; S. S. volante, onder vliegend, d i.
open zegel ; — sigillum hermeticum, de
luchtdichte verzegeling of sluiting, het toesmelten of toelakken van fleschhalzen (vgl.
hermetisch); -- sigillariën, pl. een
oud. rom. feestdag, bij den feestdag van
Saturnus gevoegd ; de geschenken (beeldjes,
ringen, enz.), die men elkander dan placht
te geven ; --- terra sigilláta, f. nw.lat. zegelaarde, eene soort van kleiaarde uit den
Archipel, gewoonlijk met een zegel gemerkt;
— sigillãge (spr. t ts) f. nw.lat. de
bijvoeging, opdrukking, aanhanging van bet
zegel — sigillatief, adj. nw.lat. geschikt om te zegelen ; tof een zegel vereischt;
— sigilleeren, nw.lat. zegelen, verzegelen.
Siglen, pi. laf. (sigla, van den sing.
siglul7a satnenget r. uit .sigillum) afkortings.

;

___

SIGMA
teeken, de eerste letter van een oord, om
daarmede dat woord uit te drukken.
Sigma, n. de grieksche S ( of C) ;
eene soort van bed of rustbank bij de Ouden,
van halfronde gedaante, waarop 7 personen
plaats konden nemen ; --- sigmatísmus,
n. nw.lat. de afwerping der s vat, de eind
us vóór consonanten, bij-letrgpnis
de oudere rom. dichters, om de lengte van
pozitie te voorkomen ; — sigmÓdes of
sigmoides, adj . gr. halvernaansgewijs, cirkelvormig, wat den vorm der griekscbe Cheeft.
signa, enz., z. ond. signum.
Signaal , n. fr. (signal, van 't lat. signuyn)
het teeken, waarschuwingsteeken, sein, de
toeroep door een geluidgevendwerktuig; de
leuze, bet wachtwoord, pa r o 01; — signaleeren, signalizeeren, beteekenen, bet
signalement van iemand opgeven of neder schrijven, bet afgesproken teeken geven,
door teekens berichten of aanduiden, se i
een schip ; -- zich signa -ne,b.v

zich onderscheiden, merkwaar-lizern, -

dig maken, gunstig voordoen, uitblinken, uit -

munten ; — signalement, n. (spr. sinjal'niàhi) de beschrijving vals iemands uiter-

lijk voorkomen om hem daaraan te onder
persoonsbeschrijving-scheidn,auwkrg
in passen, steekbrieven, enz.

Signatuur , signeeren , signet,
enz., z. ond. signum.
Signétte, f. fr. (spr. s'i jétt') of Si-

guette, f (spr. sigélt') eene soort van getande kaproen of neusnijper (voor paarden).

significeeren, significatie, enz.,
z. ond. signum.
Signore, m. it. (spr. si-rij(irC), of af–
gek. signor (van bet lat. senior, vgl. seigneur), beer, gebieder --- signora, f.
(spr. si-njóra) vrouw, meesteres, gebiedster ;
---- signoria, f. (spr. i -i joria) heerlijk beid, heerschap, inz. als titel bij bet aan
voorname personen. even als-spreknva
Uwe Exeellentie, doch van algenmeener gebruik ; ook de adel ; het voornaamste regeeringscollegie in de voorin. republiek Venetië.
Signum, n., p1. signa, lat., bet teeken, merk, kenteeken ; de wenk ; het wonderteeken ; sub signo, onder of met het teeken ; signuin exclaniándi of exclamaticcnis.
uitroepingsteeken (!) ; signum interrogánidi,
vraagteeken (?) ; sirinum repetitienis, herha
— signét, n. Ynid.lal..-lingstek(:,);
(signFtunt) bet handzegel , cachet; het
bladteeken in een boek om de plaatsen te
kenmerken, die men wil weder vinden ; —
signeeren (lat. si pnd ve), teekenen, beteekenen ; bezegelen, stempelen ; onderteekenen, onderschrijven ; -- si:gnátumn , afgek.
sign., op oorkonden, enz., onderteekend en
gezegeld ; --- signatuur, f. (lat. si cinetuba)
de merking, kenteekening (bij koopmansgoederen) ; onderteekening, bezegeling en handteekening van eene openbare acte, oorkonde,
enz. ; inzonderheid de onderteekening niet
een enkel naamcijfer ; bij hoekdrukkers: de
;
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bladteekening, het bladteeken door letters
of getallen ; ook het kerfje in de drukletters,
waaraan de zetter hare boven- en onderzijde
kent; het opschrift, het briefje, dat het ge
voorschrijft , aan artsenijflesscben -bruik,
–doozen, enz. ; Muz. de beteekening der noten door cijfers; ook de sleutel, bet voor
; — significeeren (lat. signi ficdcre) -tekn,
aanduiden, aantoonen, kond doen, verkondigen, te kennen of te verstaan geven, aan
aanzeggen ; — significant, of
-kondige,
fr. signifiant (spr. si nji fian) en significatief, adj. nw.lat. te kennen gevend,
aanduidend; nadrukkelijk, duidelijk, zinrijk,
vol beteekenis; — Significatie (spr. t
ts) t'. lat. (signi ficatio) de beteekenis, beduldenis. zin van een woord; gerechtelijke
aanzegging, bekendmaking; --- signific^tor, m. nw.lat. liet punt der ekliptika,
waarmede de astrologen een toekomstig
-

voorval verbinden.
Sikhs, naar eng. spelling ook S e i k b s,
ni. pl. hindost. (sikh, v. 't sanskr. siksja, een
leerling, jongere), eene door Y Ïnak of NTPnak
in de 16de eeuw gestichte godsdienstsecte
in noordelijk Indië, die in den Pundsjab
een' eigen' Staat gevormd heeft, welke sedert i 8 1 9 tot het indo-britsche rijk behoort.
Sikka of sikka – ropij, f . pert (van

sikla/i, de muntstempel), eene rekenmunt
in Bengalen, = 16 a n n a s, of ongeveer 1
gl. 20 ct. courant.
Silbe of sylbe, f. hoogd., lettergreep,
syllabe (z. aid.).

Silbergroschen, z. ond. gros; --silber sehoek, m. hoogd. (spr. sielbersjok)
60 zilveren groschen.
Sileen, lat. Silënus, m. (gr. .Seildnós),
Myth. de opvoeder en gezel van Bacchus,
gewoonlijk niet dikken buik en kaal hoofd,
dronken en op Benen ezel rijdende voorgesteld, liet zinnebeeld der dronkenschap.
Silentium (spr. t=ts) n. lat. (van
silére, zwijgen), het stilzwijgen ; als uitroep:
stil! zwijg'. -- silentium i m po n e e r e n,
stilzwijgen opleggen, stilte gebieden ; -altum silenti um, diep stilzwijgen, diepe stilte ;
--- 7ierppetIuin silentium, altijddurend zw(jgen ; -- silentiariers, p1 . (lat. .silentiarl-i)
eig. zwijgers, zwijgenden, eene soort van
voorname beambten aan het hof der grieksche keizers, z. V. a. geheimraden; tot zwijgen verplichte monniken, die gelofte van
een voortdurend stilzwijgen hebben afgelegd,
waartoe b. v. de trappi sten behooren ;silentiëuS (lat. silentidsus, a, uren) stil ;
karig in woorden. zwijgend.
,

Silenus, z. Sileen.
Silesien, n. fr. (spr. silesjèri; v. silésien,
silezisch ?) eene sterke parijsche maagtinctuur
uit aloë, gember, gentiaan, saffraan, gom ammoniak, venetiaansche triakel, agaricu^
en spiritus.
Silhadari, m. lal. turk., eig. zwaarddragers ; de oudsten en eersten onder de spa.
Ii i s

(vgl.

s i p o `gis).
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Silhouette, f. fr. (spr. siloe-étl'), een
schaduwomtrek, schaduwbeeld, een zijportret (profil), geschetst naar de omtrekken
der schaduw (zoo geheeten naar den franscben uitvinder Etienne de Silhouette
in de 18de eeuw) ; — silhouetteeren

(fr. silhouetter) in schaduwbeeld voorstellen ;

-- silhouetteur, m. een teekenaar van
schaduwbeelden.

Silicaten , silicatizatie , z. ond,
silicium.

Silieernium, n . lat. een doodmaal, lijk of rouwmaal bij de oude Romeinen.
Silicium, n. nw.lat. (van 't lat. silex,
kiezel) de metallische grondslag der kiezelaarde ; — siliciáten of silicáten, n. pl.
verbindingen van kiezelaarde, kiezelzure zou ten ; -- silicatizatie (spr.

tie tsie), f.

(fr. silicafisation) overdekking (van bouw•
sieraden, standbeelden, enz.) met eene oplossing van kiezelzure potasch, met een
penseel opgebracht, ten einde aan de voor
hardheid en duurzaamheid van-werpnd
marmer te geven ; — silieificeeren, in
kiezelaarde veranderen ; — silieificátie
spr. t=ls) f. verkiezeling, verandering in
kiezelaarde.
Silignózen, pl. nw.lat. (van siliqua,
z. aid.) algemeene benaming der planten
met langwerpige peulen.

Silihdar of silikdar, silikdaraga, m. turk. (van 't arab. siláh, wapen,
en perz. ddr, houdend) de wapendrager en
tuigmeester des sultans.
Siliqua, f. lat., de peul, bast van peulvruchten ; fenegriek ; de St. Jansbroodboom
en zijne vrucht; een klein gewicht
scrupel.
Sillabub of somtijds sillibub, n.

eng., een zoete drank uit melk, wijn of
rum, en suiker.
Sillen, pi. gr. (silloi, van den sing.
si/los, boon, spot; lat. si/li) eene soort van
spotgedicht der oude Grieken, waarin de
uitspraken van beroemde wijsgeren bespot
en de verzen van vermaarde dichters in een'
belagchelijken zin op andere voorwerpen toegepast worden; — sillograaph , in. een
spotdichter, spotschrijver, bekeldichter, pa squillant.
Silkeen, n. eng. (spr. sijlcien ; van silk,
zijde) eene soort van zwaar , geribd manchester, zijdeachtig op gekleurder grond,
z. v. a. thickset, z. aid.
Sillery, m. fr. de beste soort van witten Champagne-wijn uit de wijngaarden van
Versenay, Mailly, enz., welke vroeger aan
zekeren markies van S i 11 e r v toebehoorden.
Silo, m. sp. (v. iberiscben oorsprong,

bask. si/on, culpa, zuloa, chuloa, cilia, het
gat) eene onderaardscbe luchtdicht geslotene
bewaarplaats voor granen, graankelder in
Spanje, nu ook in Duitschiand, b. v. in 't
Mansfeldscbe.

Silphe, z. s y l p h e.
Silurisch gebergte, n. (naar 't oude

britsche koningrijk der Siluriërs dus genoemd door den engelschen geognost Murchison), z. v. a. graauwwakgebergte, eene
tot rotsen aangewassen bergsoort, met slechts
spaarzame versteeningen uit de lagere klas
dierenrijk en afdrukken van-senvaht
rietachtige planten, de oudste overblijfselen
uit de bewerktuigde eerste wereld.
Silürus, m. lat. (van het gr. siii ros)
de wentelaar (een riviervisch).
Silvánus, silvaan, m. lat . (van si/va,
het woud) Myth. de woudgod, god der bosschen en herders, enz . ; — Silvéster en
Silvius, m. nw.lat. mansn.: de woudman,
woudv riend ; . — silvester- avond, de
laatste avond des jaars, zoo geheeten naar
paus Silvester I., die op den laatsten dag
dec jaars 335 stierf ----- Silvestrinen,
p1. leden eener geestelijke orde, gestiht. in
19234 door Silvester Gerzolano, en in
1523 door paus Innocentius IV. bevestigd;
— Silvia, i. vr.naam : de boschvriendien.
Silveret, n. fr. (spr. sielu^'ré) eene gekeperdc stof, • met zijden ketting en katoenen inslag.
Simirre, f. fr. (ook ciinarre ; it. zimárra ; vgl. het sp. zarnarra, zamarro, lamspels, en bet arab. samanoer, hermelijn, sa
een sleepkleed der vrouwen, eene-be'hont)
s a m a a r (z. afd.); een lang opperkleed der
prezidenten en prelaten.
;

Simaruba, f. (inheemscbe naam in
Guinea), eene tot de rustgewassen behoorende buitenlandsche plant van verschillende
soorten. Van den hopgen s i m a r u b a-boo m
op Jamaica komt het quassie— hout, van
eene andere soort op Cayenne, Jamaïca, enz.
bet si m a r u b a-h o u t en de zeer bittere
geneeskrachtige s i m a ru ba -bast.
Simbipu.ri, slangekopje, z. kauri.
Simeon, z. Simon.
Sìmic on, n. gr., een snarenspeeltuig
met 31i snaren (zoo geheeten v. s naar den
uitvinder Si m u s of Sim m icu s).
similis, sirn?le, lat., overeenkomstig, gelijk; simyiis simili gau,rlet, woordelijk : de
gelijke verheugt zich in den gelijke : soort
zoekt soort, gelijk zoekt gelijk ; — simile,
n. eene gelijkenis, vergelijking, overeenkomst,
gelijkvormigheid ; simzle clau(i cans, n. eene
hinkende, mankgaande, d. i. ongepaste ver
o)flne simile claudicat, sprw., alle-gelijkn;
vergelijking gaat mank, d. i. te ver voort
zijnde, past zij niet meer geheel op-gezt
bet vergeleken voorwerp ; siinil)a s-imi/Tbus
cognoscuntur, gelijke dingen worden door
Th similibus curántur,
gelijke gekend; simi,ha
gelijke (kwalen) worden door gelijke gebeeld,
een stelregel der 11 o m (e o p a t b e n (z. aid.);
-- similor, n. fr. (van 't lat. similis en
het fr. or, goud) schijngoud, halfgoud, Mannbeimer goud, een gemengd metaal uit 4

deelen koper en 1 deel zink; — similar—
gent, m. • (spr. —arz d t) schijnzilver,
halfzilver.

Simmer, m. eene korenmaat in Neu-

_

SIMON
renberg; — simri, m. eens- korenhiaat ire

Wurtemberg.

Simon of Simeon, ni. heb. (sjiinón,
verhooring, van schdma', hooren) mansn.:
de verhoorde; -- simeonskruid, de rozen- of oogappel (malva alcea, L.); — Simonie, f. nw.lat., de simonszonde (zoo
geheeten naar den chaldeeuwschen magus
Simon, gew. Simon de toovenaar genoemd,
z. Handel. der Apostelen VIII), strafbare
verwerving of uitdeeling van een kerkelijk
ambt, woeker of winst met geestelijke ambten ; — simoniáeus, in. iemand, die
zich schuldig maakt aan s i m o n i e, die een
geestelijk ambt, eene prebende of prove door
geschenken, enz. zich weet te verwerven
Simoniánen,
(vgl. crimen ambitus)
m. pl. aanhangers van genoemden Simon den
toovenaar, die onder anderen de gemeen
vrouwen leerde en de opstanding-schapder
; —

der dooden loochende.

Simoni – seni, eerie koperen rekenmunt
in Japan, ongeveer = cent.
Simonísten of St. - Simonsten,m.
pl. aanhangers van het simonísmus, d. i.
de leer van den overledenen franschen graaf
St.-Simeon, eene gedurende den jongsten
tijd in Frankrijk ontstane godsdienstige- staatkundige secte, welker maatschappelijk en
pbilozophisch stelsel onder anderen ten grond
afschaffing van al de voorrech--slaghd:e
ten der geboorte, de gelijkheid der beide
seksen, de gemeenschap van goederen, enz.;
overdrijving van dit stelsel had zijne ontbinding ten gevolge ; -- St.– Simonienne,
f. eene dansfiguur, waarbij ieder heer zijne
dame met die van den tegenoverstaanden
heer (zijnen vis -a -vis) verruilt.

Simos, z. sinus.
Simpel, adj. (van 't fr. simple lat.
simplex), eenvoudig, niet samengesteld, enkel ;
kunsteloos, ongekunsteld, onopgesmukt ; onnoozel, dom ; — simplex sigilluin verf, lat.
de eenvoudigheid is liet zegel of het kenmerk van het ware; — simplex, m. lat.,
of simplieius, nw.lat., een eenvoudig
mensch, bloed, hals, domkop, schaapshoofd,
sukkel ; — simplicissimus, ui. (superl.
van simplex) de zeer eenvoudige, titel van
een' beroemden duitschen roman uit den tijd
des 30jarigen oorlogs, in het jaar 1669
verschenen ; — Simplicia, ri. p1. lat., een voudige of enkelvoudige geneesmiddelen ; ---simpliciter, lat., of slinplement, fr. (spr.
sènpl'rnán) eenvoudig, zonder omwegen, zon
onvoorwaardelijk, zonder be--deragoflist,
perking; -- simpliciteit, f. lat. (si mplicitas) de eenvoudigheid, kunsteloosheid, ongedwongenheid, ongekunsteldheid, onschuld,
oprechtheid, openhartigheid ; onnoozelheid,
stompzinnigheid, botheid, domheid ;
simplificeeren, nw.lat., vereenvoudigen, eenvoudiger maken ; — simplifiCatie (spr. t=ts) f. de vereenvoudiging;
— simplum, n., pl. simpla, lat., het
eenvoudige, enkelvoudige; de enkelvoudige
,
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opbrengst of belasting ( in tegensi. met
duplum).
Simson, hebr. (Sjiinsjin; verwant met
sjemesch, zon) mansn.
Simulacrum, n. lat., een beeld, afbeeldsel, eene beeltenis, schaduwbeeld,
schijnbeeld.
simuleeren, lat . (simulizre, eig. gelijk
of gelijkvormig maken, van similis) iets
nabootsen, voorgeven, voorwenden, veinzen,
verdichten, zich den schijn geven, huichelen,
zich gelaten alsof enz. ; -- simuldtie
(spr. t ts) f. (lat. simulatio) de nabootsing,
schijn, het voorwendsel, de veinzerij, het bedriegelijk voorgeven, de valsche vertooning.
—

simultaan of siinultániseh , adj .
nw.lat. (simultanéus, a, urn, van 't lat. si inul, samen, gelijk ; fr. simultané) gemeen
gelijktijdig, samentreffend ; ---schapelijk,
simultaneum, n. een gemeen of gemeenschappeljk ding, inz. het gemeenschap
gebruik van ééne kerk door twee ver -pelijk
godsdienstpartijen (simultanéum re--schilend
ligiónis exercitium) ; — simultaneiteit,
f. het gelijktijdig aanzijn, voorhanden zijn
of samentreden van twee of mc'r dingen,
de gelijktijdigheid.

Simus, m. lat., of simOS, gr., een
stompneus, platneus.
Sina, andere schrijfwijze voor Chin a

(z. aid.).

Sinaasappel, ni. appelsina, (wei eer appelsijne) zoete oranjeappel, portugeesche oranjeappel.
Sinapium, n. nw.lat. (van 't lat. si ndpi, gr. sinápi, mostaard) eerie mosterdsaus;
— sinapísmus, ni. lat. (gr. sinapismós,
eene mosterdpleister, een mosterdomslag ; --sinapizátie (spr. t ts) f. huidprikkel
en huidroodheid door mosterdpleisters; —
sinapizeeren (gr. sinapíd zein, met mosterdomslagen of - pappen bedekken ; --sina–
pelceon, n. gr. (sinap-élaion) mosterdolie;
-- sinapoline, f. eerie ontbinding van
de mosterdolie met bijtenden kali of lood
-oxyde.
sinceer, ad). lat. (sinew rus, a, um ; fr.
sincère) oprecht, ongeveinsd, onvervalscht,
braaf; -- sincére et constanter, lat. oprecht
en standvastig (spreuk van de hruissische
roode adelaarsorde) ; — sineeriteit, f.
(lat. sinceritas) de oprechtheid, ongeveinsd
goede trouw, openhartigheid, braafheid,-heid,
onvervalschtheid ; — sineerátie (spr. t=
ts) f. nw.lat., de schijnbare eerlijkheid, schijn
-oprechtid.
Sinciput , n. lat. (ontstaan uit semicapul, eig. het halve hoofd) liet voorste gedeelte van het bovenhoofd, de kruin.
sin al fine, it. Muz. (woordeli jk tot aan
het einde) men herhale tot aan het slot.
Sindon, f. gr. (sindnn) zeker boomwol
weefsel, eene soort van moesselien of-len
neteldoek ; een omslag, omwindsel ; ook weleer de doek, waarop bij het avondmaal de
hostiën gelegd en waarin de overgeschotene
^—

`
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gewikkeld werden ; — sindon, m. fr. (spr.
sèndón) Chir. eene ronde . plukselwiek, die
men in de opening brengt, door de t r e p a an
gemaakt.
sine, lat. zonder; -- sine anno, zonder
jaar of zonder jaartal; -- sine Cerere 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 ; van 't lat. sine cura,
zonder zorg) eig. een zonderzorg, zorgen vrij ; een ambt zonder ambtsbezigheid, schijnambt, luijaardspost, inz. eene kerkelijke bediening zonder daaraan verbonden bezigheden ; — sine die et console, lat., zonder dag
en consul, d. I. zonder dag en jaartal, dewijl
namelijk bij de Romeinen de jaren naar de
regeerende 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. oud.
conditie.
Sinees, andere schrijfwijze voor chin ees.
Sinfonie, z. symphonic.
singerie, f. fr. (spr. sènzjeríe ; van
singe lat. siinia, aap) apekuur, apentreek,
aperij, gekke potsen, apespel; naaping, naaperj.
Singhaleezen, m. pl. de oorspronkelijke
bewoners van 't eil. Ceylon, wier taal daarom
de singhaleesche beet.
Singleton, m. eng. (van single = lat.
singulus, elk in 't bijzonder) in bet whistspel de eenige kaart, die men van eene
kleur heeft.
singularis (scit. numerus), m. Gram. het
enkelvoudig getal, enkelvoud, de eenheidsvorm (in tegenst. met pluralis) ; — Silgulariteit, f. (lat. singularitas) het enkelof alleenzijn; de zonderlingheid, bijzonder
vreemdheid, eigenaar -heid,wonrljk
— singularitas testium of testes-dighe;
singuli, Jur. de enkelvoudigheid van de getuigenissen, wanneer voor elk te bewijzen
feit slechts één getuige voorhanden is; -singularium, n. Med. een bijzonder, of
bijzonder werkzaam, middei tegen eene zekere ziekte ; — zich singularizeeren,
zich uitzonderen, zich van anderen onder
zonderling spelen; — sin--scheidn,
gulier, fr. (spr. séngu-ljé =- lat. singularis, e) zonderling, ongemeen, wonderlijk,
vreemd, zeldzaam.
Singultus, m. lat. (v. singulus, elk in
't bijzonder, dus eig. het uitstooten van op
zich zelven staande geluiden) de hik, snikkende ademhaling.
Siniseálcus, mid.lat., of sinisealeo,
it. m. (vgl. seneschal) weleer de grootmeester der Johannieter - ridders op bet
eiland Malta.
; —

sinister, adj. lat. (sinister, sin istra,
sinistrum) línksch, verkeerd ; ongunstig, ongelukkig, onzalig, onheilspellend, schribkelik, vreeselijk, boos, kwaad, rampspoedig,
nadeelig; colla sinistra, it. Muz. met de
linkerhand.
Sinjeur, m , z. V. a. het fransche s e ig n e u r (z. aid.).
Sinking-fund, n. eng., uitdelgingsfonds, benaming der gelden, die in Enge
uit zekere inkomsten voortspruiten en-land
aangewend worden tot uitdelging der staats
-schuld.
Sinóple, fr., of sinópel, m. (naar de
oude stad S i n ó p e aan de Zwarte zee; van
daar reeds in de oudheid sinopis, eene roode
aardverw) in de wapenkunde : de groene
kleur, het groen ; Miner. eene soort van
groen of rood krijt, dat men eertijds van
S i n o p e haalde ; ook ijzerkiezel, jaspis en
ijzerhoudende hoornsteen ; Bot. eene geheel
vleeschkleurige anemoon.
Sinsonte, f. (mexic. eig. centzontli,
d. i. vierhonderd, afgek. van centzontlatolli,
de vierhonderdwoordige, van tlatolli, woord),
de amerikaansche nachtegaal, spotlijster.
Sint, afgek. St., van het fr. saint =
lat. sanctus (z. aid.).
Sinto, de leer der wijzen in Japan, of
het boek van Confucius of Con-foe-t s e,
de grondslag van het sintoismus of de
oudste godsdienst van Japan; — Sin.toïsten, m.pl., ook k an o e s i, n e g i -k a n o e 5!),
wereldlijke en gehuwde priesters bij de

tempels der vergode zielen in Japan, die
voor het volk prediken en de kinderen onderwijzen.
Sinumbra-lamp, f. (van 't lat. sine
umbra, zonder schaduw) eene soort van in
Engeland uitgevonden lampen, die geen schaduw werpen.
Sinus, m. lat., in 't alg. de boezem,
schoot; de zeeboezem, golf, inham of bocht
der zee; Med. eene zweer- of wondholte ;
Math. de hoekpuntslijn, hoeksteun of boog
loodlijn, die uit het punt, waarin-steun,d
een straal den omtrek des cirkels snijdt, op
een' anderen straal valt, of eig. de ver
deze loodlijn tot den straal ; --houdingva
- sinus totus, de hoofdsteun of de sinus
van den rechten 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. sinuósus, a, um), bochtig,
gekromd, ingebogen, slang- of golfvormig . -Sinuoziteit, f. nw.lat., de boogvormige
kromte, kromming, bocht, golfvormigbeid,
golving.
Sion, z. Zion.
SiÓna, f. oudn. Myth. de godin der
aanvalligheid en liefde en der eerste zoete
gewaarwordingen.
Sipho, m. lat. (van 't gr. siphon) eerie
zuigbuis, een bevel, wijnhevel; de spuitbuis;
zenuwbuis, verbindingsbuis, b. v. bij eenige
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schaaldieren ; -- Siphonia, f. nw.lat. de
vederharsboom, caoetsjoekboom.
Siphylis, z. syphilis.
Sipoys, pl. (eng. eapoys en sepoys;
van 't perz. sipáh.i, tot het leger behoorende,
een soldaat, v. sipáh leger ; turk. spahi ;
V. a. van een indisch woord sip, boog), troepen
infanterie der oostindische compagnie, uit
inboorlingen gevormd.
Si quid fecisti nega, of netla quod fecisti,
lat., zoo gij iets begaan hebt, loochen het,
of loochen wat gij (kwaads) gedaan hebt.
Sir, eng. (spr. sur; van 't fr. sieur, z.
ald.) heer! mijnheer! als woord van toespraak ; ook alstitelwoord der ridders en
baronets in Engeland, vóór den doopnaam,
b. v. Sir Walter Scott.
Sirdar, m. perz. (liever serdár, d. i.
eig. hoofdhouder, van sar, ser, hoofd, top, en
ddr, houdend) een stadhouder, in O. Indië
en Turkije.
Sire, fr. (van 't lat. senior, gelijk sieur
en s e i g n e u r, z. ald.) de titel, waarmede
men eenen keizer of koning aanspreekt.
Siréne, f. (lat. ,Siren, van 't gr. Seiren),
gr. Myth. eerre der zeenimfen of meerminnen , V. s. half vrouw half vistb, v. a.,
half vrouw- half vogel, die door baar betooverend gezang de zeevarenden tot zich
lokten, om hen dan te dooden ; verrukkelijke zangeres, bekoorlijke verleidster; —
sirenenlied, lokzang, tooverlied, verlei
woorden.
-delijk
Si réplica, ii. (van replicáre, herhalen),
Muz. bet worde herhaald, men berhale.
Sirius, m. lat. (van 't gr. Seirios, van
seirós, á, ón, heet, brandend) de bondsster,
de schijnbaar grootste en helderste vaste
ster, die in de hondsdagen het dichtst bij
de zon staat; -- siriasis, f. (gr. seiriasis) lied. eig. honsdagenziekte. de zonnesteek,
ontsteking van de hersenen en het hersenvlies.
Sirkar, m. (v. 't perz. sarlcdr, opzie ner, v. sar, ser, hoofd, en kaar, sanskr. kd-

ra, handeling, bezigheid, arbeid) een opzichter, opziener, ook opperslaaf in O.Indië.

Sirocco, z. scirocco.
Siroop, minder goed stroop, f. (fr.
sirop, it. siroppo, eng. sirup; nw.lat. syrupus; sp. xarabe, xarope, port. xarope, provenc. eissarop, issarop, oudir. ysserop, van
't arab. sjardb, sjaroeb, sjarbat, pl. sjardbát,
drank, siroop, V. sjariba, drinken) 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. capillaire siroop ; -- sirop de Parmentier
(spr. --mantjé), siroop uit druiven, naar
P a r m e n t i e r genoemd, die haar in het
jaar 1817 heeft uitgevonden; — syrupus
simplex, nw.lat. zuivere of witte suikersiroop.
Sirsácas, eene oostind. gestreepte stof
uit zijde en boomwol.

995

Sirte, z. s y r t e.
Sirvéntes, n. p1. proven., eene soort van
kleine lyrische gedichten der t r o u b a d o u r s
(z. ald.), doorgaans spot- of hekelzangen,
soms echter ook minne -, lof- en krijgsliederen.

Siser—erwt, f. (van 't lat. citer, hoogd.
k-icher) eene soort van eenigszins spitse kleine
erwten in bet Oosten en in Z. Europa.
Sisétspel, z. s i z e t t e.
Sismometer, z. seismometer.
Sisone of sisonne, f. een danspas,
uitgevonden door den graaf de S i s o n n e,
sisonspas.

Sister of sistrum, n. lat. (van 't gr.
se strop, van seiein, schudden, schokken) een
oud -egyptisch muziekinstrument, bestaande
uit eene van boven omgebogen metalen staaf
met vele beweegbare dwarsstaafjes van bet
zelfde metaal, die men door schudding geluid deed geven en welke bij de dienst der
godin Isis gebruikt werden.
sisteeren, lat. (sistére) tegenhouden,
stuiten, beletten ; zich laten vinden, ver
(voor het gerecht); — sistee--schijne
ring, tegenhouding, belemmering.
Sisyphus, m. gr. een fabelachtige held
der oudheid, zoon van Eolus, stichter en
koning van Korinthe, een berucht, boosdoener, die wegens zijne vele euveldaden in de
onderwereld werd veroordeeld om eenen
zwaren steen teen een' steilen berg op
te wentelen, van welks top deze echter
terstond weder naar beneden rolde ; —
Sisyphi saxum volv(&re, den steen van Sisyphus wentelen, , S i s ti ph u s- arbeid ver
werk doen, dat geenerlei-richten,mojlk
uitkomst geeft.
Si tacuisses, philosóphus mansisses, lat.
spr. wanneer gij gezwegen badt, zoudt gij
een wijsgeer zijn gebleven of verder voor
wijs zijn gehouden, d. i. zoo zoudt gij uwe
onkunde niet verraden hebben.
Sitakratie (spr. tie=ts-ie), f. gr. (van
silos, spijs, en a k r a t i e, z. ald ) Med. het
onvermogen om de spijzen behoorlijk bij zich
te houden ; — sitologie of sitiologie
(spr. tie—tsie; gr. sition, spijs van graan,
brood, van silos) voedingskunde of kennis der
levensmiddelen.
sit illi, (tibi) terra Levis, lat., hem (u)
zij de aarde licht, of zacht ruste zijne (uw)
astb.
Sitologie, z. ond. s i t a k r a t i e.
Sits of chits, n. (hoogd. zits, eng.
chintz, hindost. ch.hint) fijn bont katoen ;
eig. oostind. fijne stof van bóomwol, welker
bloemen en figuren niet, gelijk bij 't gewone
katoen, opgedrukt, maar geschilderd zijn.
situeeren, nw.lat. (fr. situer; v. 't lat.
ritus, a, um, liggend, gelegen ; — ritus, m.
oord, ligging) stellen, leggen, plaatsen ; —
gesitueerd, adj. gelegen, gesteld, in een'
zekeren toestand zich bevindende ; — si
(spr. tie=tsie), f. de ligging, stel-tuaïe
plaatsing, stand ; toestand, gesteldheid,-ling,
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9o( SIT VENIA VERBO -de verhouding van eenes persoon, de fortuins-omstandigheded ;

— situatie-tee-

kenkunst, z.

V. a. liet planteekenen,
kaartteekenen.
sit versta verbo, lat. woordel.: er zij verlof of toelating aan het woord (verdund);
men vergunne het woord, met verlof gezegd.
Sivadière, f. fr. (spr. sizvadjèr') eene
fransche graanmaat. inz. in Provence, ruim
liter.
sive, z. seu; — Si volti, z. volti.
Si vis racera, para bellum, lat. zoo gij
vrede wilt, rust u ten oorlog.
Siwa, Siva of Sjiwa, in. (sanskr.
Siwa, r1. I. eig. gelukkig, naar de heden
uitspraak sjiwva) eene-dagschebnl
der hoogste godheden der Indiërs, lid der
t r i m o e r t i of bindoesche drieëenheid, getiuwd met Doerga of Parvalo ; hij stelt waar
vuurkracht voor, als-schijnl'korp.de
bezielster en vernielster des heelals.
Six-et-le-va, z. pa r o 1 i.
Sixpence, eng. 6 pence (z. p e n n y ),
een halve shilling of 30 centen.
Sizétte-spel of sizét-spel , een
kaartspel tusschen zes personen ieder met
zes kaarten, ook sixte geheeten.
Sjaban, m. arab. de achtste maand in
den muhamedaanschen kalender, het einde
van mei en het begin van juny.
Sjabbes, joodsch, z. v. a. sa b b a t h,
z. aid.; — sjabbes-goï, nl. de christen,
die op den sabbath de den Jood verbodene
verrichtingen voor hem doet; vgl. gojim
-- sjabbes -sjmoes (v. 't hebr. sjámá,
hooren) eene nietige en doorgaans ongegronde

rede.

Sjach, m. perz., liever sjah, koning;
ook de naam eener perz. rekenmunt,
ir o m a n of ongeveer 19 centen.
Sjacharíth of voluit tephillath
sjacharith (van 't hebr. sjachar, de mor
tephillah, gebed) bet morgen- of-gen,
avondgebed in joodsche scholen.
sjacheren, joodsch (v. 't hebr. sdchar,
rondtrekken, en als subst. winst door handel) handelen, handel drijven, negotie doen,
inz. kleinhandel drijven ; ook wel voor:
woekerwinst bejagen, woekeren ; van daar
sjacheraar, voor woekeraar.

sjächten, joodsch (van 't hebr. sjd— sjäehter, m. een joodsen

chat) slachten ;
veeslachter.

Sjadehkam, perz. (van sjddeh, vrolijk, vergenoegd) het land der verlustiging,
naam van een gebied in het land der feeën
uit. de oosterscha sprookjes.
Sjahindsji-basji, m. turk. (van 't
perz. sjohin, de valk) de oppervalkenier.
Sjahnámeh, n. perz. (vgl. s j ach) eig.
koningsboek, een in 't nw.perz. geschreven
groot episch gedicht van 170,000 verzen,
dat de oudste met fabelen doormengde geschiedenis van Perzië behandelt, opgesteld
door Ferdoesi, omstreeks 1000 jaar na
Christus.

Sjakal, schakal, of jakal, m. (perz.
sjagdl of sjigdl; sanskr. ,crigála; vgl. bet
hebr. sjudi, vos) ook t b b s, gr. de goud
een naar den wolf gelijkend roofdier-wolf,
met grijze en goudgele baren, in Azië en
Afrika.

Sjalótte, z. eebalotte.
Sjalbtte, f. (fr. escalotte, échalotte, it.
scalogno, sp. escalona; lat. cepa ascalonia,
naar de stad A ski 1 o n in Palestina benoemd) Bene soort van kleine, roodachtige,
welsmakende uijen, lookuitjes, eschlook.
Sjamánen, m. pl. (van 't sanskr. sjama,
medelijdenden met dwalenden en opmerk
omtrent zich zelven) :n Tatarije,-zamheid
Mongolië, enz. de laagste klasse der boeddhistische priesters, die te gelijk voor artsen,
toovenaars en bezweerders gelden;--- sjamanische godsdienst, de wijze van
godsvereering der opgenoemde volken.
Sjames, in. (rabbijnsch sjammdsch, eens
dienaar, inz. bij de godsdienst, priesterhelper, van sjarnmésch, dienen) een joodsch koster of klokkenist, bij welken zich vreemde
aangekomen Joden moeten aanmelden.
Sjammata, hebr. de groote banvloek,
rlie bij de Joden over de afvalligen van hun
geloof wordt uitgesproken.

Sjampánen of sjampans, chineesche booten of barken, kleiner dan jonken.
Sjam-yeti, een verstikkende, naar den
Sc irocco gelijkende wind in Turkije, ook
naar de streek, uit welken hij te Constantinopel waait, wind van Damascus geheeten.
Sjan, een siameesch gewicht, = 1 tot
1 kilo.

Sjangallas, m. pi. naam van een afrikaansch negervolk, dat aan de bronnen van
den Nijl woont, geheel naakt gaat, priesters
noch opperhoofden heeft, enz.
Sjang-foe, naam van bet heilige boek
der Chineezen.
Sjanker, z. chancre.
Sjapka, f. russ. (v. het turk. sjdbka,
hoed) eene muts, pelsmuts; — sjapska
of chapska, m. de vierkante sjako der
poolsche lansiers, ook elders en bij ons voor
sommige troepen cavallerie aangenomen.
Sjarab-einini, m. turk. (v. ' t arab. sjard1b, wijn en em.ïn, opziener) de wijnopziener.
S,jarafi, eene oude goudmunt in Egypte
Arabië, enz., omtrent = 8 gl.; zij heet ook
dinar en medkal aldegel.
Sjarazat, benaming van een' der machtigste stammen onder de Arabieren.
Sjatirs, m. pl. turk. de eerewacht van den
grootvizier en den pasja.
Sjazade, m. turk. een prins van den
bloede.

Sjebat of sjebath, m. hebr. de vijfde
maand van het burgerlijke, de elfde van het
kerkelijke jaar in den joodschen kalender,
met February overeenkomende.
Sjebeek, f. (fr. chebèque of chebec, eng.
shebeck, xebec, sp. xabeque, port. xabeco, it.
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sciabecco, zambecco, van het turksch soembeki, eene soort van aziat. schip, een dui-

ker, perz. en arab. soemboek, een klein schip)
een lang, smal driemast -oorlogschip van 12
tot 40 kanonnen, op de Middellandsche zee
gebruikelijk.
Sjech, sjeich of sjeik, m. arab. eig.
grijzaard, oud man ; een oudste; onderbevel hebber eener arabische horde: — sjeik
-islam (of sjeïch-ul- islam), liet turksche-al
hoofd der geloovigen of uitverkorenen, de
voornaamste geestelijke, titel van den m o e ft i.
Sjegar, m. de sultan of opperheer van
't afrikaansche rijk Tomboektoe
Sj eich, sjeik, z. s j e c h.
Sjemhamphorasch, m. joodsch (v.
't hebr. sjérn, de naam, ha, de, en pdrasch,
verklaren, uitdrukken) de uitdrukkelijke,
eigen naam van God, d. I. Jehovah, die, naar
de kabbala (z. aid.) uitgesproken en geschreven, van wonderkracht is.
Sjeool, m. hebr. het dooden- of schim
onderwereld (vgl. Hades en-menrijk,d
0reus).
Sjerbasti, m. Kmt. de beste soort der
levantsche zijde;.
Sjereffe, sj erefa of sj erafi, eerre
3 gl. 70 ct.
perz. goudmunt, ongeveer
Sjerif, m. arab (sjer f, eig. edel, heilig,
V. sjara fa, voornaam of uitstekend zijn) z.
v. a. emir ; van daar een titel der opvolgers van Muhamed ; ook eene perz. en turk.
goudmunt, = 3 gl.
Sjerp, f, (fr. écharpe, it. schiarha; oor
scheren, s c h a r be n,-spr.duitchvan
snijden, dus eig. eene afgesneden strook),
de lijfgordel, ambtsgordel, dienstgordel eens
officiers.
Sjewwäl, m. arab. de lode maand in
den muhamedaanschen kalender.
Sjibboleth, n. hebr. (sjibbóleth, d. i.
aar) het herkenningswoord, het herkenningsteeken, wachtwoord, parool, eene bijzondere uitspraak, waardoor men verraadt, niet
tot deze of gene partij te behooren (z. het
boek der Richteren XII, vs. 6).
Sjieker, joodsch, z. v. a. dronken,
sikker.
Sjicksel, n. joodsch-duitsch (van bet.
hebr. sjákaz, verfoeijelijk zijn, sjikkaz, verontreinigen, verfoeijen, van daar sjekez, ru kzah, eig. gruwel, afschuw, iets onreins;
joodsch voor: christenknaap, christenmeisje),
gem. een nog niet huwbaar meisje; een
jodenmeisje.
Sjikargahs, pl. (v. 't perz. sjihar, de
jacht, het wild, groote woudperken der indische vorsten voor het wild, inz. in de
prov. Sind.
Sji-king, n., d. i. het boek der liederen , een van de gewichtigste gedenkteekens
der oudere chineescbe litteratuur; vgl. sj o eking.
Sjimpanse, z. barris.
Sjimsjirlik, m. turk. (van 't pert.
sjimsjir, de sabel) de wapenzaal , bena—
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ming van de vertrekken der ottomansche
prinsen.
Sjipowska, f. ruse. (v. sjipók, de wilde
roos) een sterk bruischende en bedwelmende
draak, die door eenige siberische volksstammen uit de bladeren der wilde roos bereid
wordt.
Sjlemihl, joodsch (van 't hebr. sjlómnii?l, mijn heil (is) God, v. sjalfm, heil, i.,
mijn, en Pl, God) de ongeluksvogel, eig. die
steeds zijn heil van God verwacht.
Sjmoe, m. joodsch, een plat woord voor
winst, voordeel, profijt; -- sjmoezen,
onderhandelen, loven en bieden, winst zoeken ; ook voor vertellen, spreken.
Sjoedza, m. de kaste der kunstenaars
en handwerkslieden in O.Indië.
Sjoe-king, n. de kanon der geschiedenis, een der 5 oudste en heiligste boeken
(kings) der Chineezen, dat de oudste chineesche geschiedenis, inz. die der keizers Yao
en Sun, en der dynastiën Hia, Sjang en
Tsjeu bevat ; vgl. S j i-king.
sjofel, joodsch (van 't hebr. sjá fdl, laag,
gering, van sjafêl, zinken, vernederd worden)
ten uiterste slecht, armzalig, zonder waarde,
nergens toe deugende, als subsi. m. slechte,
ellendige waar, uitschot.
Sjofetim, p1. hebr. (v. sjófét, richter,
sjdfat, richten) de richteren (vgl. su f f e ten).
Sjolam lechem, joodsch (verdorven
van 't hebr. .cjalóm alechem) vrede zij met
U ! de begroeting der Joden.
Sjorbádsji of tsjorbádsji, m. turk.
een kapitein, hoofdman, aanvoerder eener
compagnie janitzaren.
Sjurfeh, n. turk. (v. 't arab. sjaroefa,
vooruit steken) de galerij om den minaret
eener moskee, van waar de muezzin het
uur des gebeds afkondigt.
Skada of Skade, f. noord. Myth.
dochter van den reus Thiasse, vrouw van
N l o r d en moeder van Frey en F r e a.
Skalde, m. (oudnoordsch en zweedsch
skald) een dichter of zanger der oude noord
volken.
-sche
skalénisch, adj. gr. (skalé'nós, é, ón,
eig. hinkend, waggelend) oneffen, scheef, ongelijk, inz. ongelijkzijdig (van driehoeken gebruikelgk).
Skandix, m. gr. de kervel.
Skapolith, m. gr. (van skdpos = skéPos, staf, lat. scapus, stengel) stengelsteen,
eene aan het veldspaath verwante steensoort.
Skardamygmus, m. of skardamyxis, f. gr. (van skardamyssein, blikkeren, knipoogen) het knipoogen, blikkeren
der oogen ; — skardamy'ktés, m. een
knipooger.
Skatomyza, f. gr. de drekvlieg ; —
skatophágiseh, adj. drekvretend, op drek
azend ; — skatophaginen, pl. de drek vliegen ; — skatophilus, op drek wassend of levend.
Skazon en skazóntisch, gr. (van
skád zein, hinken), z. c h o l i a m b u S.
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Skelalgie, skeloncus, skelotyrbe, z. s c e l—.
Skelet of schelet (fr. squelette, sp.

in Noorwegen en Lapland ook onder de
troepen.
Skindápsus, m. gr., zinledige woorden.

esqueleto, it. scheletro; van 't gr. skeletós,
P, ón, d. I. uitgedroogd, dor, van skéllein,
uitdrogen ; van daar skeleton, sell. soma, een
uitgedroogd ligchaam, eene mumie) het geraamte, gebeente van een dood en ontvleesd
ligcbaam, zoo als bet in zijnen natuurlijken
staat samenhangt, het beengebouw; — skeleteeren, het geraamte eens ligchaams
reinigen en uitdrogen, een dierlijk ligcbaam
tot een geraamte maken ; -- skeleteusis,
f. het droogworden of uitteren van een lig
toebereiden van eene mumie,-cham;et
inbalsemen ; de geraamtetoebereiding; -skeletíst, in. Pict. een geraamte - schilder,
een spotnaam voor de zulken, die, om het
menschelijk ligchaam toch met alle waar
voor te stellen, overal het grondge--heid
bouw en de spieren daarvan zeer scherp
laten doorschijnen ; -- skeletiet, m eene
geraamteversteen ing;— skeletographie,
f. beschrijving van geraamten ; -- skeletopcBie, f. de kunst om de beenderen van een
dierlijk ligchaam van het vleesch te ontblooten en ben weder behoorlijk samen te voegen
Skepasterion of skepástron, n.
gr. (van skepddzein, bedekken) Med. een bedekkend hoofdverband.
Skevï kare, m. lid eener kleine zweed
meent alleen getrouw te-schet,di
zijn gebleven aan de gemeenschap der hei
deze secte, omstreeks het midden der-ligen;
18de eeuw gesticht, is tegenwoordig bijna

Skink, z. stink.
Skioldung, m. lid der oudste dynastie

te niet gegaan.

Skiagraphie of skiographie, f.
gr. (van skid, f. de schaduw) een schaduw
afschaduwing; het zijgezicht,-omtrek,d
profil; grondschets, ontwerp; ook de kunst
om den tijd naar de schaduw te bepalen, de

zonnewijzerskunst -- . skiamachie of
skiomaehïe, f. een schaduwgevecht, spie
— skiáther, ni. (gr. skia--gelvcht
;

;

théras, eig. schaduwvanger, van therdn, vangen) de schaduwwijzer; — skiatrapha
skiatropha, m. een weekeling, vertroeteld mensch, wittebroodskind, iemand, die
in de schaduw (binnen 's kamers) opgevoed
is ; — skiatrophie, f. de opvoeding in
de schaduw, d. i. in de kamer, zonder den
weldadiger invloed der buitenwereld, van
daar: weekeljke opvoeding of levenswijs;
ook kamergeleerdheid; — skieropie, f.
(van skierós, d, ón, beschaduwd) Med. bet
scbaduwzien, een gezichtsbedrog, waarbij den
lijder alle voorwerpen duisterder, b. v. het
wit geel, het rood blaauw voorkomen ; -skiomantie (spr. t=is), f. bet waarzeggen uit de schaduw, de sctiaduwuitlegging; ook z. v. a. n e k r o mantle.
Skidlöpare, m. zw. en noorw. (v. skid,
eene soort an houten schaatsen, om daar
sneeuw spoedig voort te ko--meéovrd
men , en topare, een looper, v. löpa, loopes)
een schaatsrijder over de bevroren sneeuw,

der koningen van Denemarken, gesproten uit
eenen held der fabelachtige tijden, S k i o l d,
zoon van Odin.
Skirophoria of skira, f. gr. een aan
Pallas gewijd feest te Athenen, dat in een
gedeelte van maart en april (de maand
skirophorii n geheeten) gevierd-werd.
Skléria of skleriasis, f. gr. (van
sklérós, a, ón, droog, hard, ruw, enz.) Med.
het eelt, de likdoorn, het eksteroog, de eeltachtige ontaarding van de randen der oogleden ;
— skleritis, f. de ontsteking van het
hoornvlies; --- skleroma, n. Med. eene
verharding; — skleronyxis, f. eene
oogoperatie met doorsteking van de s k 1 er o t i k a (z. ald. ); — sklerophthalmie,
f. de knoestachtige verharding der oogleden,
een verhard ooggezwel ; — sklerosarkóma, n. een zeer hard vleeschgezwel;
-- sklerósis, f. de droging, verharding;
— sklerQtika, f. het harde oogvlies, het
ondoorschijnend hoornvlies ; —sklerotika,
n. pl. uitdrogende of hardmakende middelen ;
-- sklerëtiseh, verhardend, uitdrogend;
— sklerotitis, f. liever s k 1 e r i t i s.
Skol, m noord. :Myth. naam van een'
vervaarlijk grooten wolf, die de zon vervolgt.
Skolekiásis, f. gr. (van skdlex, de worm)
Med. de wormziekte ; -- skolekódisch,
adj. wormachtig; -- skolekologie, f.
de natuurlijke historie der ringwormen.
Skoliodoxie, f. gr. (van skóliós, d. ón,
krom, verdraaid, enz.) verkeerde meening,
dwarshoofdigheid ; — skolióma, n. of

skoliósis, f. Med. eene zijdelingsche kromming van de ruggegraat, zijbogehel; -skolion, n., p1. skolia of skoliën,
tafel- of rondezangen der oude Grieken, die
bij gastmalen niet op de rij af, maar naar
welgevallen der gasten door ieder gezongen
werden (van daar de naam, als zeide men
slinger- of zigzagliederen); -- skolionirÓsis, f. (van skoliós, verward, en óneiros,
droom) bet verwarde of zware, benaauwde,
verschrikkelijke droomen als ziektetoestand.
Skolopénder, m. gr. (skolopéndra, f.)
de duizendpoot, een insectengeslacht met zeer
vele pooten : Bot. steenvaren, bartstong.
Skomma, n. gr. (skómrna, van skóptein, nabpen, bespotten) eene spotrede, een
bijtend woord; scherts, plagerij ; — skommátisch of skóptisch, adj. (gr. skóptikós, ë, ón) vinnig, stekelig, spottend, bijtend,
hoonend; -- skopticus, m. een spotter, beleediger, plager; -- skoptizeeren, spotten, gekscheren, plagen, beleedigen, hoonen.
Skopie, f. gr. (skopê of skopia) de beschouwing, bezichtiging, bet inzicht ; de
schouw; — skopus of skopos, m. gr.
(skópós; skopéïn, beschouwen; bespieden) tiet
oogmerk, wit, doel ; een bespieder, wachter.
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Skordie-kruid (van 't gr. sh:ó -Ilion, bokspartijen, enz., de voor den leek onverstaanbare kunsttaal der geneesheren, advolat. scordi-um) het moeras-manderkruid, eene
eaten, de eigen taal der dieven, bedelaars, enz.
soort van knoflook, eene voortreffelijke zweet
Slant, m., pl. slantar, eene zweed
-drijvenatspl.
kopermunt, na den dood van Karel XII.-sche
Skordinéma, n., z. v. a. k o r d i n e m a
geslagen, omtrent 2l ct. in waarde.
(z. aid.)
fr. élargir,
slargándo, it. (van slargare
Skoridor, ni. ital. vaartuigje, dat maar
wijder maken, uitzetten) Muz. afnemend, weg
één mast en een zeer groot zeil voert.
-stervnd.
Skorie, f. gr. (skiria, van skór, vuiligSlate, m. een vrije neger in Afrika, die
heid, drek, lat. scoria) de slak, ijzerslak, het
in slaven handelt.
schuim of de onzuiverheden van de bergSlaven, Slawen of Slavónen, pi.
stoffen ; — skorisch, adj. slakachtig; --skorifieátie (spr. t= ts) , f. nw.lat. de (gew. afgeleid van slawa, roem; v. a. van slowo,
woord ; meer waarsch. beteekent het oorspr.
verslakking, het veranderen in slakken; --skorokrazie, f. Med. onwillekeurige ont- de zelfstandigen, de vrijen) een groote, inz.
in oostelijk Europa verspreide volksstam,
lasting der drekstoffen.
Skorodiet, m. gr. (van skórodon, knof- waartoe de Bohemers, Moraviërs, Russen,
Croaten, Slowaken, Serviers, Bosniaken, Dallook) knoflooksteen, eene groene metallische
delfstof, die vóór de blaas of soldeerpijp matiërs, Montenegrijnen en Bulgaren behooren (men wil, dat ons woord s 1 a a f, hoogd.
eenen knoflookgeur van zich geeft en uit
skiave, afgeleid is van dezen volksnaam,
arsenikzuur ijzer bestaat.
dewijl de S l a v e n door de oude Duitschers
Skorokrazie, z. ond. s k o r i e.
Skorpioen of schorpioen, in. (van gevangen gemaakt en als slaven verkocht
werden); van daar s l a w i s c h e of S l a v o't gr. skorpios, lat. scorpio en scorpius) een
kreeftaardig kerfdier of insect met een' ge- n i sc h e talen, letterkunde, enz. ; ---- sla
n het slavendom ; ook z. v. a.-vísmu,
leden staart, waarvan de met venijn gevulde
pa ❑ slavis iii us, z. ald.; -- slavjomaangel dikwijls gevaarlijke wonden toebrengt;
nie, f. overdrevene voorliefde voor het sla
Astron. het 8ste van de 1 sterrebeelden des
-vische.
dierenriems ; in de oudheid ook een krijgsSleipner, m. noord. Myth. het paard
werktuig, dat men bij belegeringen, enz. gebruikte ; — skorpiodéxis, f. of skor- van Odin, 8 voet hoog en verbazend snel
van loop.
piostígma, n. de schorpioen -beet, schor
Slem, z. slam.
-pioenstk.
Slender, slenter, m. (hoogd. s c h 1 e nSkotásma of skotóma, n., skotomie, f. gr. (van skotádzein, skoloen, verduis- drian, van schlenderen) de sleur, de
teren) of skotodinie, 1. gr. (van skótos, gedachtelooze verrichting van zekere telkens
wederkerende bezigheden , het blindelings
duisternis, en dmn75, duizeling) Med. de ver
volgen der oude voorschriften, regels of gedonker- of zwart-worden vóór-duisterng,b
woonl.en.
de oogen, eene duizeling, waardoor bet verSleng, f. een koromandelsch vaartuig.
mogen van i.e zien wordt belemmerd; —
slentándo, it. Muz. dempend, klankdoovend.
skotograaph, m. een werktuig om in
Slips, pl. eng. (v. slip, eene soort van
donker te schrijven.
Skulda, f. noord. Myth. eene der N o r- strop of lus) lange halsdoeken met groote
afhangende punten, van zwarte, schijnbaar
n e n (z. ald.) of scandinavische schikgogebreide stof.
dinnen.
slissáto, it. Muz. zacht, gesleept.
Skuller, z. sculler.
Sliwowíétza, slay. (van 't russ. en
Skumbrija of skumbra, f. russ.
poolsch sliwa, pruim) pruimebrandewijn, uit
(v. 't gr. skómbros, lat. scomber) de makreel,
pruimen bereide brandewijn.
inz. die van de Zwarte zee.
Slobóde, f. russ. (slobodá) een groot,
Skuta (verwant met schuit), een
uit ééne straat bestaand dorp ; lange straat,
spits toeloopend finsch vrachtschip met éénen
voorstad.
mast.
Sloep, f. (fr. chaloupe, eng. sloop, deenscb
Skyth, z. s c v t h.
Slaak, n. nederl., stroom, kil ; ook: slope, nedersaks. slaup, waarsch. van s 1 u ip e n, omdat zij overal licht doorsluipt) een
plaats, waar de zee bij onstuimig weder stil
snelvarend roeivaartuig, dat aan boord gee effen is.
Slabber, m. oude benaming der kleine houden wordt ter dienste van het schip op
zee of op de reede; ook een oorlogsvaartuig
ter haringvangst uitvarende buizen, buisje.
Slam, m. eng. (spr. slem; van slam, plat met schoenertuig.
Slogan, m. eng. en schotsch (v. 't gael.
woord voor verslaan, dooden, en als subst.
slogan, samengetr. uit sluag-ghairm, slag of
nederlaag; fr. chelem) in het whistspel: al
krijgskreet) het overoude rhythmische krijgsde slagen, ook slem en s c b l e nl ; — slam
geschreeuw der celtische Schotten of Hoog
of slem maken, al de slagen halen.
anders, de verzamelkreet der strijders van-l
Slang, n. eng. (spr. sleng) de aan eiken
eenen clan.
stand eigen kunsttaal, de bijzondere uitdrukSlóka, sanskr., in de heldendichten der
kingen, b. v. bij wedrennen, hanegevechten,
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Indiërs een dubbelvers, uit twee zestien
regels bestaande, die ieder in-letrgpi
't midden Bene cesuur . ( z. aid.) hebben;
de Perzen noemen het sanskrit gemeenlijk:
de taal der sloka's.
Sloop, eng. (spr. sloep; z. s 1 o e p) een
engélsch klein snelzeilend vaartuig, inz. dienende om op kondschap uit te gaan.
Slops, pl. eng. (v. ons s 1 a p, hoogd.
schlapp, schla f f) wijde schippersbroek, matrozebroek.
Slowaken, m pl. de slavonische bewoners van N.Hongarie ; — Slowénen,
Slowénzen, pl. de in Stiermarken, K.arinthie en Krain wonende slavonische stammen.
Slurp, m. neder]., Mar. ineengedraaide
punt van een touw.
Smak, m. neder]. (eng. smack, fr. semaque)
eene soort van vaartuig, met éénen mast
(inz. bij de Nederlanders), dat zich in de
Noordzee met kustvaart en vischvangst bezig houdt.
Smala, f. (arab. semalah, samalat)
de familie en huisgenooten, het hof, de bedienden en het gevolg vnn een' arabischen
emir of vorst.
small-beer, n. eng. (spr. smal - bier; van
small, klein, slap, dun) dun bier, halfbier.
Smalt, n. (uit het it. smalto, mid.lat.
smaltum, sp. esmalte, fr. émail, dat echter
van sine 1 t, brandverw, afstamt)smeltblaauw,
blaauwverw, kobaltglas, tot poeder gebracht
en door kobaltoxyde Blaauw gekleurd glas,
dat men als verfstof gebruikt.
smanióso en con smánia, it. (van smania,
woede, van 't gr. mania, z. m a n i e) Muz.

woedend, razend, tierend, met de uitdrukking der krankzinnigheid.
Smaragd, m. (van 't gr. máragdos,
smáragdos, groen kristal, lat. smaragdus;
deze echter van 't perz. soernoeroed, soemroed,
sanskr. marakata en marakta) een groene
edelsteen ; -- smaragdiet, m. een korrelige straalsteen uit Corsica; -- smaragdochaleiet, m. zoutkopererts.
Smarting, f. nederl., Mar. geteerd zeil
waarmede men, om 't schavielen voor te-doek,
komen, een' kabel of het rondhout bekleedt.
Smeesehe ketting, een galvanische
ketting, waarvan het negatieve metaal uit
zilveren platen bestaat, die op den galvanischen weg met eene laag fijn verdeeld platina overtrokken zijn.
Smégma, n. gr. (van smechein, wrijven, smeren) zeep, smeer ; Med. de door de
huidkliertjes afgescheidene vette vloeistof,
zoo als tusschen de voorhuid en het roedehhoofd; --- smektika, n. pl. Med. reinigende , afspoelende geneesmiddelen ; —
smektine, f. de zeepsteen ; — smëxis,
f. bet afwrijven, reinigen.
Siergel, m. (hoogd snnirgel, it. smeriglio, sp. esmeril, fr. émeri; van 't gr. smírgs, smyris), z. v. a. amaril; inz. een
moeijelijk smeltbare ijzererts ; korrelige c orunduni.
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Smilax, in. gr. benaming van verscheidene gewassen, z. s a s sa p a r i 1 l e; -- smilacine, f. loogzout uit den sassaparilla wortel ;— kina –smilax, z. k i n a w ortel, oud. kina.
Smintheus, m. gr. (Smintheus) een
bijnaam van Apollo: de sminthische Apollo,
van S in i n t h e, eene stad in 't gebied van
Troje; V. a. zoo veel als muizedooder, van
't oude kretenzische woord sminthos, eene
veldmuis.
sminuéndo, sminuito, it. (spr. u =oe; z. v.
a. diminuendo, diminuto) Muz. afnemend.
smokkelen (hoogd. schmuggelen, eng. to
smuggle; verwant met s m u i ge n, sluipen,
bedektelijk doen) sluiken, de belastingen
ontduiken ; — smokkelaar, m. sluiker,
die verboden waren invoert., of op andere
wijze de belastingen ontduikt.
smoréndo it. (v. smorire = lat. emori) Muz.
wegstervend.
smorzándo of smorzáto, it. (spr. z=ts;
van smorzáre, uitblusschen, v. nnorire, sterven, afsterven, uitgaan) Muz. verdwijnend,
steeds zwakker, allengs wegstervend.
Snaauw, f., snaauwschip, n. groot
tweemastschip, dat een' kleinen mast, doodeman geheeten, voert, die achter den grooten
mast onder diens mars staat.
Sneer, m. eng. (spr. snier) de hoon,
spot, het hoonend, spottend gelach, neusoptrekken ; stekelige zet, schimpscheut ; het
grijnzen.
Snees, n. als visschersterm : het getal
van twintig (visschen); -als verkorting van
S i n e e s, Chinees wordt dit woord aan
boord ook gebruikt voor schagcheraar.
Snotra, f. noord. Myth., de godin der
wetenschappen, der wijsheid.
soáve of suáve (spr. u =oe), ook soaveménte, it. (van 't lat. suavis, e, zoet, liefelijk) Muz. liefelijk, zacht, aanvallig.
sober, adj., fr. sobre (van 't lat. sobrius, a,
um) matig, nuchteren ; bezonnen, bedacht
voorzichtig; eerbaar, bescheiden ; ----zam,
sobriëteit, f. lat. (sobriétas) de matig
matiging, nuchterheid; gelatenheid, be--heid,
dachtzaamheid, bezonnenheid, bescheidenheid,
rustige houding, eerbaarheid.
Sobriquet, in. fr. (spr. sobrikè ; wel eer sotbriquet, samengetr. uit het fr. sot,
dwaas, en 't oudfr. briquet, dom, onnoozel,
verklw. van bric, schelm) een spot-, schimp-,
scheldnaam, bespottelijke toenaam.
Soc, n. of sock, eene siameesche lengtemaat, omtrent -- 3 meter.
Socab of socarion, m. Bene oude
landmaat in Azië en Egypte, overeenkomende ongeveer met 381 vierkante meters.
Soccus, m., pl. socci, lat., de sok,
broos, een lage, lichte schoen, inz. voor
tooneelspelers in het blijspel der Ouden ; van
daar oneig. voor de taal of uitdrukking (stijl)
van het blij- of kluchtspel (in tegenst. met
k o t h u r n) ; -- soccolánten, pl. it.
(zoccolante, v. zoccolo, holblok) holbiokmon-
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niken, barrevoeters, franciskanen, z. k. a.
reeollecten.

sociaal, sociabel, socida, societeit, enz., z. ond. so d i us.
Socinianen, m. pl. aanhangers van de
godsdienst -meeningen van La lius en Faustus
S o c i n u s, die de godheid van Christus
loochenden, in de 1 Ede eeuw ; — socinianísmus, n. de leer en grondstellingen der
zelven; — sociniaansch, adj daarmede
overeenkomstig, daartoe behoorende.
SOcius, m., pl. soeii, lat., een genoot,
gezel, medelid, medgezel, deelnemer, mak
maat ; — sociaal, adj. (lat socidlis, e),-ker,
gezelschappelijk, gezellig, maatschappelijk;
— sociaal contract, maatschappelijk
verdrag ; — sociaal recht, ii. een maat
recht ; -- socialismus, n.-schapelijk
nw.lat. maatschappelijk stelsel; nieuwe secte,
die de maatschappij hervormen wil op den
dubbelen grondslag van de gemeenschap des
arbeids en de evenredige verdeeling van de
opbrengst; — socialist, ni. aanhanger
van 't socialismus; ook lid eener godsdienst
voor philanthropismus en ratio--vernig
nalismus in Engeland ; --- socialistisch,
adj. overeenkomstig net bet socialismus of
daarin gegrond ; --- socialiteit, f. (lat.
socialitas) de gezelligheid, maatschappelijk beid ; — sociabel, adj. (lat sociabilis, e;
fr. sociable), gezellig, gemeenzaam, voor den
gezelligen omgang geschikt ; vereenigbaar,
verdragelijk, passend -- sociable, m.
fr., eene soort van open pleizierwagen voor
4 personen, een speelwagentje van vieren ;
;

— socida, f. of contractus socidae, mid.lat. (it. soccità, van 't lat. sociétax) een gezelschapsverdrag, eene soort van pachtverdrag, waardoor de pachter den inventaris

van de goederen, inz. bet vee, tegen eene
schatting overneemt , dus eig. hoop ; —
sociëeren, lat. (sociPre) samen voegen,
versenigen, paren, gezelschappelijk verbinden;
-- sociëtaire, in. fr. (sociëtèr') een gezelschapslid; medelid van een gezelschap,
genootschap ; -- sociëteit, f. lat. socié
tas, fr. société) liet gezelschap, de verbinding, gemeenschap, vereeniging, het genoot
maatschappij, Bene handelmaat--schap,de
schappij (c o m p a g n i e); geleerdenvereeniging,
een besloten gezelschap, dat tot uitspanning,
vermaak en spel bijeen komt, besloten hof
socie'teits–contract, z. v. a.-liehus;
sociaal-contract --- sociëteits-firma, de f i r m a (z. aid.) van Bene vennoot
een' gemeenschappelijken ban--schapofvn
del ; -- sociëteits– handel, een gezel
vgl. compagnie ; sociétas-schapndel;
Jesu, f. lat., of afgek. S. J , het gezelschap
of de maatschappij van Jezus (zoo noemen
zich de Jezuïeten) ; -- soc. leontna, z.
leoninisch gezelschap; — sociétédes
droits des hoormes (spr. dè droá (tzónzm),
het genootschap der rechten van den mensch.
Sock, z. soc.
Socle, m. fr. (van 't lat. soccu-lius, ver;
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klw.. van soccus, schoen) Arcb. onderstel,
zuilvoet, een vierkant stuk, meer breed dan
boog, dat tot bazis dient voor onderscheidene
voorwerpen ; kleine p e d e s t a l voor borst
-beldn,
vazen, enz., sokkel.
Soda, f. 1) (fr. soude, it. en port. soda,
sp. soda, sosa, zoutkruid, zoutasch, van 't
lat. salsus, zilt; nw.lat. salsóla, zoutkruid,
verklw. v. salsus; mid.lat. salsa, een kruid)
zoutasch, asehzout, een vuurbestendig loog
verkregen uit de verbranding van on--zout,
derscheidene planten, inz. van het sodakruid of zoutkruid, de onzuivere koolzure
soda, zoo als zij in den handel voorkomt
(ook kelp, v a r e c h, bij de Ouden natron,
in Barbarije trona, in Perzië borech
genaamd; de beste spaansche soda heet
b a r. i l 1 a); — z) (mid.lat. en provenc. soda,
arab. soedda, van sadaa, splijten) de hoofdpijn ; --- sodalIth, m. nw.lat. -gr. aschzoutsteen, eene soda .bevattende, met den
lazuursteen verwante steensoort ; ---- soda–
wijnsteen, z. s e i g n e t te-zout ;— sodium,z.v.a. natrium, z. ond. natron.
Sodális, lat., of sodále, ni., p1. sodüen (lat. sodi les) een genoot, gezel,
makker, kameraad ; -- sodaliteit, f. (lat.
sodalrtas) de kameraadschap; de (geestelijke)
broederschap, het genootschap , gild ; --sodalitium (spr. t ts) n. de maaltijd,
het partijtje, door vele medgezellen gemeen
-schapelijk
gegeven tp i e k e n i e k).
Sodomiterij, sodomie, f. tegennatuurlijke bevrediging van de geslachtsdrift,
zoo als die eens te Sodom (volgens Genesis XIX) gedreven werd ; — sodomiet,
m. die zich aan die wandaad schuldig maakt;
— sodoms– appels, waarsch. fabelachtige appelen in de omstreken der voorm.
stad Sodom aan de Doode zee, die, wanneer zij aan den stam verdrogen, inwendig
vol stof zijn.

Soedenfér, Soldenier, m. voor s old ij dienend krijgsman, soldaat.
Soedra of soudra, m. sanskr. (soedra).
pl. soedras of soudras, de vierde en
laagste volksafdeeling of kaste bij de Hindoes, uit handswerklieden bestaande.
Soelamith, hebr. (v sjrïl(mt, vrede,
heil ?) vr.naam.: de vredelievende.
Soelhidsjeh, en in den verbogen naamval silhidsjeh, n. de twaalfde of laatste
maand in liet, turksche maanjaar.
Soelitten, m. pl. een uit Illyriërs en
Grieken gemengde christenvolksstam in 't
zuiden der provincie Janina in 't gebergte
van S o e l i.
Soelkadeh, en in den ver bogen naamval silkadeh, m. de elfde maand in het
turksche maanjaar.
Soen, m. chineesch oorlogs- of hoopvaardijschip.
Soera of soeri, f. malabaarscb, een
geestrijke drank, uit het sap der kokosnoot
bereid.

Soeradsji, ni. pl. turk. benaming der
84'
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op europeeschen voet georganizeerde turksche
artilleristen.
Soere,m.. p1. soeren,arab. (soerdh, eig.
teeken, spoor; eeretrap, graad) de afdeelingen of hoofdstukken des korans, waarvan
er 115 zijn.
Soer-emini of soerrah-emini, m.
turk. -arab. (van 't arab. soerrah, geldbeurs,
en ern n, opzichter) de schatmeester der pelgrims of eener karavane naar Mekka ; hij
wordt door den sultan benoemd.
Soerra, f. turk. (waarsch. arab.
soerdh, teeken, z. s o e r e) de stempel met
bet keizerlijke naamcijfer.
Soerrah-emini, z. s o e r- e m i n i.
Soersal, eene algemeene belasting bij
de Turken.
Soersát, n. turk. (ook sersdt ; samen
uit de beide imperatieven -sper en-gestld
sat, d. i. voer uit en verkoop) eene aan de
kooplieden gegeven schriftelijke vergunning
tot uitvoer en verkoop van granen.
Soeslik, m. russ. H. N. de veldmuis,
veldrat van Kasan (citellus vulgaris, mus
ponticus) een in Z. Rusland veelvuldig voorkomend dier, met een sierlijk gevlekt vel,
dat als pelswerk op de Leipziger missen
onder den naam van Susselchen bekend is.
Soetra, n. sanskr. (soetra, draad, zegel,
wet) het heilige boek met de godsdienststellingen der Hindoes.
Soeur, f. fr. (spr. sour) zuster; titel,
dien de Christen- koningen aan de koningiuuen in hunne brieven geven en welken

deze ook gebruiken bij het schrijven aan
elkander ; naam, dien men aan de nonnen
geeft : soeurs de la charité (spr. --sjarité),
zusters der barmhartigheid, barmhartige zusters ; soeurs grises (spr. —griéz') graauwe
zusters, enz.
Soefi, soe$Smus, z. sofi, sofism u s.
Sof, turk. (van 't arab. soef, wol) eene
stof uit kemelshaar, z. v. a. k e m e l s t o f,
z. aid.
Sofa, z. sopha.
Sofitte, f. it. (so f tta, f. en sotto, m.
eig. het daaronder bevestigde, v. /itto, vastgemaakt, bevestigd, van figgere = lat /igére,
aanhechten ; fr. softie) Arch. eene vakzoldering of plafond, paneelwerk, eene door
verhevene lijsten in vakken verdeelde zoldering, welker vakken met snij -, beeldbouwof schilderwerk zijn voorzien ; inz. op het
tooneel de beweegbare dekstukken, b. v.
blaauwe, roode luchtsoffitten, enz.
Sofi of soefi, n. perz. (v. soefi of solt,
een mubam. monnik of kluizenaar, V. 't
arab. soefi, in wol gekleed, v. soef, wol,
omdat hij zich, overeenkomstig zijne strenge.
levenswijs, alleen in wol kleedt ; vgl. sof)
een muhamedaansch aanhanger vau 't So'$smus of soefismus, de mystieke leer
eener geloofspartij in 't Oosten, vooral in
Perzië en Indië, volgens welke alles in deze
wereld als idealisch verschijnt, de mensch

--

SOL.

een uitvloeisel (vgl. emanatie) van God
is en steeds streeft om zich weder met
hem te vereenigen.
Sofradsji, m. turk. (van 't arab. soefrat, reiskost ; disch) de tafeldekker aan het
hof des sultans.
Softa, m., pi. softas., turk. (so ftah, v.
't perz. söchtah, eig. ontvlamd, van sóchtann,
branden, in brand steken) studenten of leerlingen der hoogere scholen (z. m e d r i s s a);
grafmonniken of geestelijken , die aan de
graven der overledene sultans *dagelijks voor
ben bidden.
soggetto of suggetto, m. it. (spr. sodzjétto,
soedzjétto , lat. subjectum, fr. sujet ;
vgl. subject) in 'talg. grond, grondslag,
stof, enz.; Muz. een tekst, die toonkunstig
uitgevoerd (gezet of gecomponeerd) moet
worden.
soi-disant, adj. fr. (spr. soadizán) zoogenaamd, naar men voorgeeft, een zich noemende, zich uitgevende, wanende.
soigneur.c, adj. fr. (spr. soainjeu) en als
adverb. soigneusement (spr. soainjeitz'mán.;
van soin, zorg), zorgvuldig, bezorgd, zorgend, oplettend ; — soigneeren (fr. soigner), bezorgd zijn, zorgvuldig gade slaan,
waarnemen, oppassen of verplegen, iets met
zorgvuldigheid behandelen.
Soirée, f. fr. (spr. soaré'; van soir, it.
sera, avond, van 't lat. see-ut, a, urn, laat)
de avond, avondtijd ; ook avondgezelschap,
avondfeest ; soirée musicale, avondmuziekpartij.
soit! fr. (spr. sod!) het zij zoo! laat het
geschieden ! 't is mij wel! goed!

Soja, soja–boonera (dolichos soja, L.) ,
eene in Japan groeijende, naar de lupine n
of wolfsboonen gelijkende boonesoort, wel
meel in plaats van boter .bij de spijzen-ker
wordt gebruikt, terwijl de daaruit bereide
soja—saus op de tafel der europeescbe
lekkerbekken verschijnt_
Soje, z. soy.
Sok of sock, z. s o c.

Sokratika of sokratische leerwijze, f. de leerwijze van den griekschen
wijze Sokrátes, die daarin bestaat, dat men
de denkbeelden en begrippen uit den geest des
leerlings zelven ontwikkelt, terwijl men hein
door gepaste vragen allengs er heen brengt,
om zelve het begrip te vinden, dat men hem
duidelijk wil maken ;— s o k r a t i s c he
scholen, de philozoph.°sche scholen der
oudheid, die uit de leer van Sokrates zijn
voortgevloeid.
Sol, 1) eene fr. munt, z. sou.
Sol, 2) m. lat., de zon ; de zonnegod,
z. H e i i o s; Chem. de naam van het goud;
-- solair of solárisch, adj. (lat. soldns, e),, tot de zon behoorende of haar betrefende ; — solairmikroskoop, n.
een zonne-vergrootglas (vgl. m i k r o s k o o p);
— solariánen, m. p1. zonnebewoners, de
onderstelde bewoners der zon ; — solstitiuiu (spr. ti tsi) n. (v. sol en sistére,
----
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stellen, tot staan brengen) pi. solstitia of

cent, te Venetië, Milaan, Genua, enz. van

solstitiën, ook solstitiaal – punten,

1 tot 3- cent courant, in Dalmatië
van een' dukaat, „ cent; ook de soldij,
belooning.
Solduriërs, m. pl. in de gallische oudbeid : krijgslieden, die zich geheel en al aan
eenen aanvoerder hadden toegewijd, op een'
gemeenzamen voet met hem omgingen en
met hem stierven.

zonnestanden, zonnestilstandspunten, zonnekeerpunten ; z o ni e r-solstitium (solstitium aestïvum), bet zomer- zonnekeerpunt (op
den lsten juny); winter-solstitïum
(solstitiurra hibérnum of brumále), het winter- zonnekeerpunt (op den 21 sten december) .
Sola, z. ond. solus.
Solaks,m. pl. turk., weleer de boogschut
lijfwacht des sultans, die uit-tersvand
Janitzaren-regementen gekozen werden ; --solak –basji, de aanvoerder dier boog
-schuter.
solánnen, n. lat, (v. solári, troosten) de
troost ; solamen rn-iserurn socios habuisse
maihru^n, 't is een treurige troost, deelgenooten in 't ongeluk te hebben.

Soolandgans, f. (eng. soland goose, solan-goose, noorw. sole, ijs]. sula, haf-sula,
nw.lat. sula) de schotsche gans, z. v. a.
-

bassaner.
Soláno, in. sp. (lat. solhnus, scil. ven
wind, van sol, zon) eig. de zonnewind,-tus,
een warme wind uit Afrika, welks nadeelige
invloed zich soms in Spanje doet gevoelen.
Solánum, n. lat., nachtschade of nacht
een plantengeslacht van zeer vele-schaduw,
soorten, inz. solanum nigrum, de zwarte
nachtschade; sol. luberosurn, de knolachtige
nachtschade, de aardappelplant ; — solaneën, p1. nw.lat. (solanéae, solanac) ae )
struik - en kruidachtige gew assen van deze
soort, meest niet verdoovende krachten; --solanine, f. een bazisch plantvornmend
deel (alkaloïde) in de stengels en bladeren
der nachtschade, inz in de zwarte morel.
Solarium, n . 1) (scil. vectïgal) lat. (v.
solum, de grond, boden,) Jur. de grondbelasting, bodemcijns; -- Z) (van sol, de zon),
de zonnewijzer ; eene aan de zon blootge-

stelde plaats, een plat dak; -- solaria-

nen, solarisch, z. ond. sol.
Sola- wissel, it.-nederl. (van solo, sola,
alleen) een enkele wisselbrief, die door geen'
secunda, tertia, enz. gevolgd wordt
(vgl. tra t te).
Soldaat, m. (it. soldáta, fr. soldat,
mid.lat. solddtus; van sold, en dit van 't
lat. solidus, munt) een krijgsman, die in
een staand leger voor sold of soldij, .d. i.
voor betaling dient, een soedenier, soldenier, krijgsknecht ; -- aan boord wordt soldaat gemeenzaam gezegd van een of ander
nietsbeduidend voorwerp, endje touw, enz.,
dat te veel in de tuigaadje in 't oog loopt;

--- soldatésque, f. fr. (it.

soldatesca)

het krijgsvolk, de krijgsmanschap, krijgslieden ; a la soldatesque, op zijn soldaatsch,
op krijgsmansmanier.
soldeeren, Kmt., z. v. a. saldeeren
(z. aid.); ook: met gesmolten metaal aaneen
hechten of dicht maken.
Soldo, m. it. (van 't lat. solidus, z. ald.)
eene ital. rekenmunt van zeer verschillende waarde, b. v. te R nle = 10 tot 120

Solecisme, m. fr., z. so 1 o c i s m u s.

solemneel, fr. (solemnel, liever solennel, van 't lat. solemnis, e) of solenneel,
als adverb. solenniter, eig. jaarlijksch, wat
ieder jaar plaats heeft, wat regelmatig wederkeert, vastgesteld, gebruikelijk; plechtig,
feestelijk, statig, plechtstatig, heerlijk ; -solemniteit, f. (fr solennitd, lat. solennitas) de plechtigheid, feestelijkheid, praal;
— solennitas testaménti, Jur. de tot eene
laatste-wilsverklaring gevorderde gebruiken;
— solennizeeren (fr. solenniser), vieren, plechtig gedachtenis vieren; door wettelike plechtigheden of formaliteiten bevestigen ; — solennizátie (spr. t=ts) t.
plechtige viering.
Solenieten, pl. gr. (van svli3n, goot,
buis) eene soort van versteende schelpdieren, naar eenti messescheede gelijkende.

solenneel, solemniteit, enz., z. ond.

solemneel.
Solfanária of solfatára, f. it. (van
solfo = lat. sulfur, zwavel ; fr. soufrière, v.
soufre, zwavel) de zwavelgroeve; het

zwavelmeer; de ketel van een' vulkaan,
die alleen zwaveldampen en luchtsoorten
uitstort ; -- solfi, ns. pl. zwavelafdrukken
(van edelsteenen, gesneden steenen, ringstee
-ne,z.)
solfeggie'eren, it. (solreggiare, spr.
sol fedzj —) of solmizeeren (van de ital.
toonnamen sol, fa en sol, mi gevormd; vgl.
ut, re, enz.) de klankladder zingen, een
muziekstuk met benoeming der noten zin gen ; -- solfeggiën (spr. sol fédzjien) of
solfeggi,pl . oefening: stukken voor den zang
zonder tekst ; --- solmizátie (spr. t=ts)
f. het zingen der toonladder, in 't alg. iedere
stemoefening.

Solfi, z. ond. solfanaria.
solide, adj. lat. (solidus, a, urn, fr. solide) vast, dicht, sterk, gedegen, duurzaam,

deugdelijk, bondig, houdbaar, bestendig, blijvend; grondig, zeker, vertrouwbaar, waar,
echt, eerlijk, braaf, welgesteld ; een solide
mensch, solide koopman, een mensch,
dien men vertrouwen kan, bij wiep hoofd
en hart op de rechte plaats zitten, een
koopman, die stipt zijne verplichtingen nakomt, enz.; -- solidus, m. (scil. nunmus), pi. soliden (lat. numini solidi), eene
oudrom., aan beide zijden gestempelde goudmunt , aan gehalte ongeveer 4 gl. 80
cent waard; in de middeleuwen, sedert de
'ide eeuw, eene zilvermunt, zilvergeldstuk
(solidus argentëus), dat te r finder waarde

heeft, naar mate men latar in den tijd
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komt ; — solidum, n. het geheel, de
gezamentltjkheid; — in sol?dum of solidair
caveeren of staan, voor het geheel gemeenschappelijk en ieder in het bijzonder
borg of aansprakelijk zijn, of allen voor
éénen en één voor allen borg blijven ; -solidaire pathologie, f. lat.-gr. de
ziekteleer, die als grondslag der ziekten de
vaste deelen des ligcbaams, inz. de zenuwen beschouwt, in tegenstelling met h umorale pathologie, z. ald.; — Solidaire pathologen, in. pl. geneesheren,
die deze leer aanhangen ; -- solidariteit,
f. nw.lat. gemeenschappelijke verplichting
van velen voor ieder' der medeverplichten
op alle deelen van het geheel (in tegenst.
met de verantwoordelijkheid of borgtocht
pro rata) — solideeren, lat. (solidi re),
bevestigen, verzekeren ; — solidátie (spr.
i =ls) f. (solidat o) de bevestiging, verzekering; -- solidesceeren (lat. solidescére)
vast, stijf of bard worden ; — solide
(spr. t ts) f. nw.lat. het vast--scenti
worden, verstijven, verharden ; — soli–
dismus, m. nw.lat. een geneesmiddel, dat
enkel op de vaste deelen des ligchaams moet
werken ; -- soliditeit, f. lat. (soliditas)
de dichtheid, vastheid, gedegenheid, duur
bestendigheid ; de-zamheid,bljvn
grondigheid, . grondige kennis, bet bondig
oordeel, de echtheid, waarheid, zekerheid;
vertrouwbaarheid, gegoedheid.
soli Deo gloria, z. ond. .Deus.
Solíénglas , n tafelglas van betere
hoedanigheid dan 't gewone boheemsche, en
daarom vaak tot spiegels gebezigd.
Soliloquium, n. lat. (van solus, alleen,
en logui, spreken) eene alleenspraak, een
zelfgesprek, gesprek bij zich zelven, z. v. a.
gr. mono 1 o o g ; — Solipsísmus, m.
barb. -lat. (van solus en ipse, z. ald.), z. v. a.
e g o ï s m u s; — solipsist, m., z. v. a.
egoist; allegorische naam der Jezuïeten,
dewijl zij, naar men wil, allereerst aan zich
;

zelven denken.

Solitaries, n. lat. (solitar)'us, a, urn,
eenzaam) of solitair (fr. solitaire), een
eenzame, ongezellige, een kluizenaar, heremiet; -- solitair, ook een al leen gezette diamant. (zonder kleinere steenen omgeven); eene soort van quadrille -spel, waarbij
men altijd alleen speelt, zonder te beroepen;
eene soort van vlinder, alsook eene soort
van vlieg ; nog : een vogel van Ile de France,
wiens bestaan door vele naturalisten betwist wordt; als adj. eenzaam, ongezellig, teruggetrokken ; -- ver solitaire, m. fr.
de bandworm, een platte, zeer lange, gelede worm, die alleen van zijne soort in
de ingewanden ontstaat ; -- solitaire, n.
een spel, waarbij men alleen kan spelen
met een tafeltje, waarin 37 gaten zijn, en
met 36 puntige pinnetjes, ook het melancholiespel geheeten.
Solitude, f. fr. (van 't lat. solitudo) de
eenzaamheid, eenzame plaats, woestenij; de

naam van verscheidene eenzaam liggende
landgoederen.
solitus, lat., gewoon, gebruikelijk ; more
solito; naar gewoonte, naar oud gebruik.
lat. sollicisollécito, it. (spr. —tcjito;
tus, a, um) Muz. bekommerd, treurig, bedroefd.
solliciteeren, lat. (solliciti re) in beweging zetten, verontrusten, bekommeren;
inz. iets gerechtelijk bejagen, verzoeken, aan
aanzoeken, om rechtshulp verzoeken ;-houden,
naar eenen post dingen ; — sollicitant,
ni. (sollic)'tans) een aanzoeker, verzoeker,
dinger naar eenen post; een rechtszoeker,
--

eischer; --- sollieitábel, adj. nw.lat.
geschikt ter aanzoekiug, ter mededinging,
— sollicitatie (spr. tietsie) lat. (so! licitatio) de verontrusting, bekommering; de
dringende bede, het, aanhouden, eischen, de
gerechtelijke bede; het aanzoek, het dingen,
mededingen naar een ambt, naar eenen post;
— sollicitatienis irnportiinae, f. pl. lastige, allerdringendste aanzoeken ; -- solliCitátor, fr. solliciteur, m. bevorderaar,
voortzetter, verzorger van iemands rechtszaak, van zijne belangen bij de regeering.
solmizeeren, solmizatie, z. `o II eggiëeren.
solo, it. ( lat. solus) alleen, zonder begeleiding, zonder hulp; — Solo, n. Muz.
een alleenspel, alleenzang; in het kaartspel:
het alleenspel ; ook de benaming van een
kaartspel voor 4 personen ; — solo-zanger, een alleenzanger; -- solo—tout, z.
vole.
Solwelsmus, m. lat. (van 't gr. soloikismós) pl. solceclsmen, eene taalfout, inz.
tegen de juiste uitspraak en de woordvoPging, zoo geheeten naar de stad Soli (gr.
Sóloi) In Cilicië, welker inwoners, onder
den invloed der hun omringende vreemde
volksstammen, hunne zuivere attische moe
allengs verbasterden ; --- SOIOB--dertal
cisch, adj. met de zuivere taal strijdig;
— soleeelst, m. de taalfoutenmaker.
Solokraat, lat.-gr., z. v. a. m o ii okraat, monarch, z. ald.
Solon, m. naam van den atheenschen
wetgever, geboren omstreeks 639 vóor J. C.;
soms gebezigd om een' verlicht en recht
wetgever aan te duiden.
-schapen
Solota of z e l o ta (van 't slavonisch
soloto, goud, omdat die munt oorspronkelijk
van goud was ; fr. izelotte, z. ald.) eene
turksche zilvermunt van 30 paras, in zwaarte
en waarde omtrent aan onzen rijksdaalder
--

gelijk.

Solotnik, m. russ. (solotnílk, van sóloto, goud) een handelsgewicht —. J russ.
pond of 0,00426 kilo.
Solo-tout,solo- zanger,z.ond. s o l o.
Solstitiurn, enz., z. ond. sot.
solubel, solubiliteit, solutie, z.
ond. soiveeren.
solus, a, urn, lat., alleen, eenig, enkel ;
— solus cum solo, bij met haar alleen,
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eenparig; ---- sola, f. (vats sofa, scil. Jide)
door 't geloof alleen) de leer van de rechtvaardiging door 't geloof, in de luth. Kerk.
solveeren, lat. (solvëre) oplossen, ontbinden ; onthullen, verklaren; eene schuld
vereffenen, afdoen, betalen; — solve of solvátur ! afgek. solv. (op recepten) ; los op
of het worde , opgelost! — sólvens, n.
Med. het oplossende ; — pl. solventia,
oplossingsmiddelen, oplossende middelen ; --solvént (sólvens) en solvéndo (scil. idoneus)
lat., of solvable. fr. adj. in staat om te
betalen ; — solvabiliteit, f. (fr. solvabilité) het betaalvermogen, het vermogen om
te betalen ; — in solutum, lat., in betaling
of in plaats van gereede, bare of c o n t a n t e
betaling aannemen of geven; -- solübel,
adj. (lat. solubilis, e), oplosbaar, ontbindbaar;
voor verklaring of uitlegging vatbaar ; -solubiliteit, f. nw.lat. de oplosbaarheid,
ontbindbaarheid ; — solutie (spr. l=ts),
f. lat. (solutio) de oplossing; iets opgelosts,
ontbondens; de verklaring, beantwoording,
ontwikkeling; Jur. solutgo, de betaling, ophelling eener verplichting door betaling ;
solutio indebiti, Bene zonder gehowlenheid
of verplichting gedane betaling, die deswege
kan terug gevorderd worden ; s. particuláris,
eene gedeeltelijke of stukswijze betaling,
betaling op afslag, in mindering ; — s contiguxi, Med. eene bij breuken plaatsgrijpende
verrekking; s. continiui, eerre verrekking,
die bij eene wond of bij beenbreuken volgt.
Som, f. (Ir. somme, hoogd. summe, v.
't lat. sununa, z. afd.) verzameltal, beloop,
bedrag, de grootheid, die uit de samenvoeging van twee of meer andere ontstaat ;
zekere hoeveelheid gelds, geldsom.; reken- of
stelkunstig vraagstuk ; ---

sommeeren

(fr. sommer, boogel. summiren, nw.lat. summáre) samentellen, optellen, oprekenen, de
som van twee of meer grootheden vinden;
— z. ook ond. sommeeren.
Soma, i) somma, f. it. (eig. last,
vracht) eene vochtmaat, inz. voor oiie, in
den Kerkelijken Staat = 8 0 b o c c a l i of
164,2 3 liter.
Soma, 2) m. ind. Myth. god der maan,
vader van Boeddha en eerste koning der
maan-dynastie. Hij huwde de '2'I dochters
van Dakcha ; maar dewijl hij 2 6 van haar
veronachtzaamde voor hunne zuster Robini,
trof Dakcha hem met eene kwaal, die hem
op geregeld wederkerende tijden deed weg
-kwijne.
Somaténen, m. p1. (van 't catalonisch
somatén, de stormklok, brandklok) de catalonische landweer in den spaanschen vrij
-heidsorlgvan1803,iephtluden der stormklok bijeen kwant
somatisch, gr. (wan sóma, lijf) lijfelijk,
ligcbamelijk, het ligcbaam betreffende; --somatíst, m., z. v. a. materialist ; —
somatologie, f. de ligchaamsleer, beschrijving van het menschelijk ligchaam ;-somatomimiek, f. de voorstelling van
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den zielstoestand door inlddel van de bewegingen des ligchaams.
Sombaje, sompage, m. eene zilver
-muntiSa=21ce.

Sombre,

adj. fr. (spr. sonbr' ; vgl. het
si). sombre, de schaduw ; v. 't lat. umbra,

met voorgeplaatste, uit het lat. sub ontstane
s) duister, donker, treurig, zwaarmoedig,
knorrig, verdrietig; — sombrero, m. sp.
(v. sombra, de schaduw) de schaduwhoed,
de breedgerande spaansche hoed.
Some, f. it. (vgl. soma 1) eene graan
te Milaan.
-mat
Somma, f. eene inhoudsmaat in Toscane, voor de olie = 2 b a r i l i of 6 6, 8 5 6
liter.
Somme, f. (fr. somme, some) een groot
vaartuig der Siameezen voor den zeehandel,
z. v a. jonk.
sommeeren, fr. (sommer, oudfr. semmoner, semondre, provene. semondre, somondre, eng. summon, en dit van 't lat. summonare, herinneren, mid.lat. citare, vocare)
gerechtelijk aanmanen, eischen, opvorderen,
b. v. tot betaling; dagvaarden, opeischen
(eerre vesting) ; ------ z. ook ond. som ;
sommátie (spr t = ts) f. gerechtelijke
aanmaning, dagvaarding; opeisching der ver
belastingen ; ook bet papier, dat-schuldige
die opeisching behelst.
Sommiet, m. (naar den berg Somma
bij Napels, als de plaats, waar men hem
het eerst vond), z. v. a. n e p h e l i n e.
Sommíst, m. , it. sommísta (v.
somruare, sommeeren, z. ald., ond. som)
de voornaamste officier der pauselijke kan
afvaardiging der builen-selarij,dmt
is belast.
Sommiteiten, pl. (van 't lat. sumnmitas, fr. sommité, top, spits) de hoogsten,
voornaamsten, aanzienlijksten.
Somniátie (spr. t ts) ; f. nw.lat.
(somniatio, v. 't lat. somniáre, droomen, som ntum, droom) de magnetische slaap ; som 4atio in statu vigili, het droomen in wakenden toestand, het wakend-droomen.
Somnus, m. lat., de slaap ; — som
fr. (z. v. a. nw.lat.-nambule,.f
n o c t a m b u 1 u s, van 't lat. ambuliire, wandelen, rondgaan) een nacht- of slaapwandelaar, maanzuchtige; een in den slaap sprekende, slapendwakende, helderziende (e 1 a i rv o y a n t of —e) ten gevolge van het mag
-netismu(z.ad);—onbuleren , somnambulizeeren , nw.lat.,
slaapwandelen, in den toestand des magnetischen slaaps zijn ; — somnambulísmus of somnambulisme, n. het nachtwandelen, de slaapwandeling ; het slapend spreken, slapendwaken, helderzien, de hel
-derzichtg(lavoyne);-SOm
niféra, n. pl. lat. slaapwekkende middelen, slaapgoed : —somniloque, m. fr. (spr.
--lókk') een spreker in den slaap, luiddroomer,
iemand, die slapend of droomend overluid
spreekt ; --- somnolént, adj. lat. (som-—
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noléntus, (i , um) slaperig, slaapzuchtig;
somnoléntie (spr. t = ts) f. (somnolenti a)

de slaperigheid, slaapzucht.

Sompage, z. s o m b a j e.
Sompi, een klein goud- en zilvergewicht
op Madagaskar = 1 oud amsterd. lood.
somptueuX, adj. fr. (spr. sonptué.0 ;
van 't lat. sumtuosus, van sumtus, kosten, onkosten) prachtig, kostbaar, kostelijk,
weidsch ; •— somptuaire wetten (lat.
leges sumtuariae), wetten tegen de weelde;
-- somptuoziteit, f. (fr. somptuosité)
pracht, verkwisting, onmatige uitgave.
sonante, it. (van 't lat. sonáre, klinken)
Muz. klinkend, helder; — sonate, f. (it.
sonata) eig. een klinkstuk, een muziekstuk
voor het k;avier of forte-piano alleen, of in
begeleiding van enkele instrumenten, bestaande uit 2 tot 4, gew. echter uit 3 deelen: een allegro, een andante of adagio en een presto of rondo; — SOnatine, f. eene kleine sonate ; -- sonet
of sonnet, n. (it. sonétto, fr. sonnet) een
klinkdicht, bestaande uit 1 U doorgaans jambische verzen, die in twee 4regelige en
twee 3regelige stropoen zijn ingedeeld, met
eerie bepaalde rijmplaatsuig; — sonettist, m. een sonettendichter.
Sonde, f. fr. Chir. eene metalen, doorgaans zilveren, ook van gom - elastiek of
gutta-percha vervaardigde stift van velerlei
gedaanten tot peiling der wonden, zweren,
enz., het tentijzer, de peilstift; Mar. het
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 ; — sondeeren (fr. sonder), met

het peillood, het tentijzer, enz. de diepte
der zee, eener wond, enz., of den aard
des bodems onderzoeken; oneig iemand onderzoeken, toetsen, polsen, uitvorschen, uit
-horen.
Sonét, z. ond. sonante.
Songar, m. de siberische rat.
Sónica, f. fr. in het pharao- en bassetspel: eene kaart, die juist te rechter tijd
komt, om winst of verlies te beslissen ; ook
voor: te rechter tijd, van pas; dadelijk.
Sonna, z. Schieten.
Sonnet, z. ond. sonante.
Sonnez, m. fr. (spr soné) twee zessen
in het tiktakspel.

Sonnieten, z. S c h i ï et en.

Sonometer,

m. lat.-gr. (van 't lat.

sonus, klank, geluid) 'een klank- of geluid meter, eene toonmaat; vgl. m o n o c h o r d e;
— sonoor of sonórisch, adj. (lat. sonarus, a, um) welklinkend, welluidend, vol
klank- of toonrijk; — sonóro of so--tonig,
noraménte, it. Muz. klinkend, helderklinkend.

Sopha of sofa, f. (sp. en it. sofa,

perz. s6 fah, van 't arab. so /fad, van sa/Ja,
in rij en orde plaatsen) een turksch rustbed, kussenzetel, z. v. a. canapé; de met
een tapijt belegde verhevenheid, waarop de

grootvezier zijne audiëntiën geeft en de afgezanten hunne plaats nemen ; vgl. diva n
en en ga reb.
Sophatis, z. v. a . sepharieten (z.
aid.).

Sophér, m. hebr. (sóplair, partic. van
sáphar, schrijven, tellen) een schrijver; schrift
wetgeleerde ; een schoolmeester,-gelrd,
tiengebodenschrijver bij de Joden.
Sophi, m. perz. (van bet arab. soefi,
in wol gekleed; vgl. sof en s o f e, sofisten) een wijze, godsdienstige, titel des konings van Perzië.

Sophia, f. gr (van sophós, ë, ón, wijs)
eig. wijsheid; een vr.naam; -- sophísma, n., pl, sophlsmen (van sophidzein,
iemand wijs, verstandig maken ; sophidzesthai, wijs, omzichtig zijn, listig handelen,
iets kunstig verzinnen ; iemand beet heb
iets schrander of listig verzon--ben)ig.
n en s, een sluwe vond; in z. Log. de bedrie
drogrede, een-gelijksutrd,chno
verstrikkend betoog, eene bedriegeljke redeneering, waarbij Of in den grondslag Of
in den vorm gezondigd wordt ; — sophist,
m. (gr. sophistês) oorspr. een man vol levens wijsheid en staatkunde, een wijsgeer en redeneerkundige der oudheid : later en tegenwoordig doorgaans een drogredenaar, iemand,
wiens redeneeringen niet dan valscbe stellingen, verkeerde gevolgtrekkingen bevatten ;
-- sophisteríj, f. de drogredekunde, bedriegelijke wijsheidsvertooning, spitsvindigbeid, spitsvindige drogredenen, haarklove
t=ts) f.-rijen;sophtd(.
nw.lat. vervalsching, b. v. van drogerijen,
edele metalen, enz. ; — sophístiseh,
adj. spitsvindig , verstrikkend, bedriegelijk,
sluw ; -- sophistizeeren, den drogredenaar spelen, drogredenen maken en iemand
daarmede zoeken te vangen, spitsvindigheden uitkramen. ,
Sóphron, m. gr. (sóphrón, bij gezond
verstand, bezonnen) een matig, bezonnen,
wijs man, als mansn.; -- Sophronia, f.
vr.naam : de onthoudzame, bezonnene, wijze;
— sophronist, m. (van sophronídzein,
bezonnen of wijs maken, verbeteren) een
zedemeester, opziener over de zeden, eene
soort van regeeringspersoon in het oude
Atbenen ; — sophronistéres, pl. Med.
de wijsheidstanden, verstandskiezen ; — sophronisterium, n. een verbeterhuis; —
sophrosVne, f. de bezonnenheid, onthoudzaamheid , onthoudingsgave , matiging,
kuischbeid.
Sópor, m. lat., de slaap, sluimering,
verdooving, slaapzucht ; — sopeeren of
soporeeren (lat. sopire, sopordre), doen
inslapen, bedaren, verdooven, stillen, ' verzachten, z. V. a. assoupeeren; — SOpientia (spr. t ts) n. pl. Med. stillende, verzachtende geneesmiddelen ; --soporatief, adj. nw.lat., in slaap bren^
Bend, slaapverwekkend ; langwijlig, verve lend ; — soporifera, n. p]. lat., slaap'
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wekkende middelen, slaapmiddelen, slaap
-goed.
sopra, it. (= lat. supra) Kmt. over, neer
dan, op, boven ; • -- soera agio, ni. (spr.
— ádzjio) buitengewoon opgeld bij koers
boven p a r i ; -- soera protésto, boven het
protest, d. i. ter eere of uit vriendschap eenen
wissel aannemen (a c c e p t e e r e n); -- sopra
tara, de aftrek, die boven de gewone Cara (z.
aid.) wordt toegestaan ; — soprano of sopra an , in. it. (eig. de of het opperste,
bovenste, eerste) Muz. de bovenstem, hoogste
stem, z. V. a. discant.
Sora, f. (fr. sore, save, essera, esser°e,
V. arab. oorsprong : toer) de netelkoorts met
porseleinuitslag.
Sorbaten, n. pl. nw.lat. (van het lat.
sorbum., fr. sorbe, de vrucht van den sorben- of spreeuwbezieboom) ook maláten
(van 7nálunz, appel) appeizure zouten.
Sorben of Sorbenwenden, pl. naam
van een wendisch volk van slavonischen oor
dat in de ;ede eeuw in Duitschland-sprong,
inz. in het land van Meiszen en Altenburg,
doordrong.
Sorbét of sjerbét, m. en n. arab.
(fr. sorbet, sp. sorbeto, it. sorbette, eng.
sherbet, v. 't arab. sjerbet, sjorbet, eig. slok,
teug, dronk, van sjariba, drinken) een turk
koeldrank van water, fijngestooten ra -sche
citroensap, suiker, am.bra, enz., ook-zine,
eene soort van fruitijs als koeldrank ; -sorbetière, f. fr. sorbetvaas, tinnen koelvat voor den sorbet.
Sorbónne, f. fr., oorspr. het hoofd
voor geestelijken op de hoogeschool-colieg
te Parijs, en de daartoe behoorende gebouwen (naar Robert van Sorbon, biecht
aalmoezenier des konings, welke-vadern
dien naam droeg naar zijne geboorteplaats,
het dorp Sorbon in het departement der
Ardennes, en stichter was van deze school
in 1250); later in 't algemeen de gezamentlijke godgeleerde faculteit te Parijs.
Sórdes, p1. lat., onreinheden, vuiligheden, ontuig ; sordes prundrum vidrum, Med.
onreinheden der eerste wegen, d. i. der spijs
sordíde, adj. (lat. sordidus,-kanle;
a, um, fr. sordide), vuil. onrein ; laag, gemeen, snood, verachtelijk, laaghartig, gierig,
vrekkig — sordiditeit, f. nw.lat., de
onreinheid, vuilheid; laaghartigheid, gemeen
-heid,
snoodheid, vrekkigheid.
sordo, it. (eig. doof lat. surdus) Muz.
gedempt, met verdoofden toon ; -- sordino, m. it., sordine of sourdine (spr.
soerdién') f. fr., de demper, klankbedwinger,
toonverdoover aan speeltuigen ; --- sordünen, pl gedempte orgelpijpen.
Sorghum, n. (holeus sorghum; ind.
sorghi) de indiaansche gierst, eene graansoort,
;

die inz. tot voeder voor de boenders dient

en welker stengel een merg bevat, dat naar
boníg smaakt, vooral in Afrika, ook du r r a, f.
Sorgoedsch, f. turk. een pluimbos,
vederbos, niet edelgesteenten versierd, dien

de Turken aan hunnen tulband dragen ; de
sultan heeft er drie; de groot-dignitarissen
des rijks dragen er slechts één.
Soria, sp. (zoo gebeden naar de sp.
prov. S o r i a) de gemeene spaansche gewasschen lamswol.
Sorites, m. gr. (sorités, d. i. eig. opgehoopt, van sórOs, hoop) Log. eene ketting
verkorte reeks van sluitrede--sluitred,n
nen, welke den vorm eener enkele sluitrede
heeft ; eene verstrikkende gevolgtrekking.
Sornétten, f. pl. fr. (sornettes, verklw.
van het oud-fr. sorne, een sprookje) ongerijmde taal, zotteklap, praatjes, sprookjes,
grillen.
Sorokowoi, z. s a r a k o w o i.
sororizeeren, harb.lat. (van 't l at . soror, zuster) als zusters of zusterlijk met
elkander omgaan.
sots, f. lat. (gen. sortis) fr. sort, m. (spr.
sdr) lot, aandeel ; levenslot, noodlot, lotsbedeeling, lotgeval, stand, rang, enz.; ook de
hoofdsom, het kapitaal; van daar in sortemn c o m p u t e e r e n, tot de hoofdsom brengen ; — sorte of per sortem, door het lot,
door verloting -- sortilegium, n. nw..
lat. (van 't lat. sortilegus, waarzegger) de
voorspelling door het lot.
Sortie, f. fr. (mid.lat. en it. sorta, van
't lat. soes) de soort, het slag; — sorteeren (it. sortíre) uitlezen, naar soorten afzonderen, afdeelen, uitzoeken, afzonderen,
paren; vgl. assorteeren ; -- gesor
teerd, adj. uitgezocht, in soorten bijeen
gevoegd; wel gesorteerd, behoorlijk van
al het vereischte voorzien, b. v. zulk een
winkel -- sortimént, n. een voorraad
van uitgezochte, afgezonderde waren, eene
soortmenigte, een goederenvoorraad; bij
(duitsche) boekhandelaars, een voorraad van
door anderen uitgegeven werken, vgl. a ssortiment; van daar de sortimentsh an d e l , handel in boeken, door anderen
uitgegeven, in tegenstelling met die van
eigen oplage.
Sortie, f. fr. (van sortir, uitgaan) de
uitgang, uittocht ; Mil. de uitval, het uitruk
belegerden, om de belegeraars aan te-kendr
vallen en hunne werken te vernielen ; de
uitvalpoort; Kmt. de uitvoer, het vervoer
van waren uit stad of land; — droits d'entrée et de sortie (spr. droa dantré' e d'sorti'),
in- en uitgaande rechten.
Sortilegium, z. ond. sors ; -- sortime nt, z. ond. sorte.
Sosie, 1) (spr. sozi) f. fr. stof van boomschors uit de Indiën, schorsstof.
Sosie, 2) m. iemand, die eene volmaakte
gelijkenis met een ander heeft, sprekend op
iemand gelijkt, iemands weérga (met zin
-spelingodS Amphitryon
van Plautus en van Molière, die in Mercurius een' anderen Sosie, zijn eigen wederga vindt).
Sosius, m. lat. (pl. So«i) naam van
een beroemd boekhandelaarsgeslacht in het
;

-

;
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Sottise, z. and . sot.

oude Rome; van daar in 'talg. voor boek

-handelr.

sotto voce, it. (spr. —woótsje; sotto =

sosplren, pl. it. (sing. sospiro fr.
soupi.r, van 't lat. susp iriurn) zuchten ; Muz.
kleine rustplinten, pauzen in het zingen ; -sospirándo, sospiránte, sospirévole, sospiróso
(spr. —zo) it. Muz. zuchtend, klagend..
Sospiteit, I. lat. (sospitas, van sospes,
welbehouden, onverzeerd) het welzijn, (le

lat. subtus, onder, beneden; vgl. sou s) Muz.
eig. onder (le stem, (1. i. met zachte, gedempte, bedwongen of weèrhouden stem,
met zachte tonen.
Sou of oorspr. sol, m., pl. SOUS, fr.
(spr. soe; van 't lat. solidus, z. ald. = it.
so/do, sp. sue/do) eene fr. rekenmunt = 21^
l i v r e of ongeveer 2 cent; eene koper
21, franc.
-munt5ceisof

,

welstand.

Sostánza, I. it. (van •ostenére lat.
sustinére, in stand houden, uithouden) Kmt.
welstand, gegoedheid , c r e d i e t, soliditeit; -- sostenuta, it. (spr. u oe) Muz.
volgehouden, aanhoudend, met aangehouden
tonen..
Sóstrum, ook sÓtrum, n.. gr. (.sbstron, van sódzein, redden) het reddingsloon,
behoudingsloon; de belooning van den arts
voor het behoud des levens; artsenloon.
Sot, m. fr. (spr. so ; fem. sotte ; mid.lat.
sottus, angels sot, sp. zote, V. 't rabbijnsch
sjoteh, dwaas) een dom, eenvoudig mensch,
domkop, onnoozele ziel, bloed, zot; — sottíse ,. I. (spr. sottíéz') de zotheid, domheid,
onnoozelheid, malligheid, domme,streek; eene
grofheid, lompheid, onbetamelijkheid, de heleedigende taal.
sotadisch, adj, (lat. sota(iicus en sofadus, a, um), vuil, ontuchtig, smerig, hoogst
onkiesch ; s o t a d i s c h e verzen, wulpsche,
vuile, dartele, otstuchtige verzen (naar een'
oud-gr. dichter S o t á d e s zoo geheeten).
SÓter, m. gr. (sótér, v. sódzein, redder;
bijnaam van Jupiter, Bacchus - en Apollo,
bijnaam van Ptolemaeus I., koning van
Egypte, en van Antióchus I., koning van
— soteres, pi. bijnaam van. Castor en Pollux, als beschermers der zeevarenden ; — soteriën, pi. reddingsfeesten,
dankoffers voor de uitredding; — soterologie, I. de leer der zaligheid, heilandsleer, leer van. Christus als den S o t e r ; redder en zaligmaker der menschen ; -- SOterisch -, adj. reddend; behoudend, geluk
zalig makend, zaligend ; s o t e r i s e b e-kigof
munten, de oude munten met het kruis
of het beeld van Christus, gelijk de latere
grieksche keizers die lieten slaan.
Sothis, m. Astron. naam, dien de Egyptenaren aan de schitterendste der vaste
sterren gaven, onze hondster of S i r i u s;
.

— sothiachiseh , adj. wat tot de
hondster behoort; s o t h i a c h i s c h e penode, een tijdvak van 1460 jaren, na
welks verloop, het begin van het godsdienstig en dat van het burgerlijk jaar der
Egyptenaren samenviel.

Sotnie, I. russ. (sotnja, v. sto, honderd,
genic. pl. sot) bet honderd, b. v. kozakken;
— sotnik , m. een hoofdman (over 100
man) vgl. s e t n i k.
Sotrum, z. sostrum.
sottile peso, it. (sottile lat. subtili.s,
eig. fijn, dun; vgl. peso) Kmt. licht gewicht.

Soubassement, n. fr. (spr. soebass'márr) Arch. cle grondmuur; zuilgrondslag,

zuilvoet.
Soubrétte, f. fr. (spr. soebrétt'; voor
sobrette, v. sobre, lat.. sobrius, nuchter;
nuchter van geest, bezonnen, verstandig)
kamenier, sluw dienstmeisje of kamerjuffer
en halve vertrouwde, inz. op het tooneel.
Souris, n. fr. (spr. soesi) gestreept Indiscti zijde -moesselien.
Soucoupe, I. fr. (spr. soekóép'; van
sous, onder, en coupe, schaal, kop) het onderschaaltje, schoteltje, b V. bij een kopje.
Soudenier, z. s o e d e n i e r.
Soudis, m. eene munt te Ormuz aan
de Perzische golf, verdeeld in 4 p a y e s of
10 b e s e r c h s, ongeveer = 2 4 centen.

Soudrah, z. soedrah.
soufeeren, fr. (souffler, spr. soefl—;
provene. en oudsp. sufar,, lat. sufare,
blazen) toeblazen, toeluisteren, inluisteren,

vóórzeggen ; — souffleur. m. (spr. soefl—)
de inblazer, toefluisteraar, vóórzegger, -inz.
op het tooneel ; — soufflet, m. fr. (spr.
soeflè) een klap, eene oorvijg, muilpeer, een
kinnebakslag; — souflietade, f. eene menigte klappen, eene dracht oorvijgen ; —
souf$eteeren., klappen of oorvijgen geven ; — soufeteur, m. een klappenuitdeeler, toediener van muilperen.
Soufiranee, I . fr. (spr. soe frans'; van
soujfrír, lijden, verdragen, dulden, van 't lat.
su fferre) het lijden, smartgevoel ; Kmt. een
openstaande (niet vereffende) en met de
wederzijdsche rekeningen niet overeenstemmende post ; -- souffre — douleur, m.
(spr. soefr' doelésir) eig. een smartlijder; een
zondebok, verschoveling, verschoppeling,
iemand, die de schuld van. alles krijgt; iets
dat tot allerlei gebruikt of misbruikt wordt;
—souffreeren, lijden, verdragen, uitstaan,
ondergaan ; gedoogen; toelaten, dulden.
soufre, m. fr. (spr. soe fr') zwavel; —
soufrage, f. (spr. soe frddzj') het zwavelen of de zwaveling, het blootstellen der
stoffen aan de werking des zwaveldamps;
het indoopen in gesmolten zwavel ; — SOUfreeren, zwavelen.
Souhait, m. fr. (spr. soe-è) de wensch,
begeerte, het verlangen ; — souhaita-

bie, adj. wenscheljk, wenschenswaard; —
souhaiteeren, wenschen, begeren, ver
-lange.

soulageeren, Ir. (soulager, spr soelazj--; voor soutéqer, sp. soltviar, van 't
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lat. sublevi re voor sublevïïre, verlichten,
van levis, licht, niet zwaar) ondersteunen,
oprichten, verlichten, verzachten, verminderen, bedaren, troosten, verkwikken, dragelijker maken ; — soulagement, n. (spr.
,coelazj'mán) de ondersteuning, verlichting,
verzachting, troost, verkwikking, hulp, ver mindering van pijn, gem. soelaas.
Soumissie, f. fr. (soumission; spr.
soe— z. V. a. submissie (z. ald.).
Soun, tsoun, een groot chineesch
vaartuig.
Soupcon, m. fr. (spr. soepsón ; oudfr.
soupecon, provene. sospeisso, van 't lat. suspicáo) de argwaan, verdenking, achterdocht,
het vermoeden ; — soupconneeren (fr,
soupeonner), verdenken, verdacht houden,

maître, in. (spr. „voemètr') ondermeester;

argwanen, vermoeden, gissen, voorgevoelen
soupconnable, adj. verdacht, aan
verdenking onderhevig ; — soupconneux ,
adj. (spr. soepsonnéu). argwanend, mistrouwend, achterdochtig, ergdenkend.
Soupé, z. souper.
Soupente, f. fr. (spr. soepánt'; van
sous, onder, en pendre, hangen, lat. suspendre) de hang- of draagriem eener koets;
Arch. een hangkamertje.

Souper of soupe, ,n. fr. (spr. soepé;
van la soupe, de soep, provene. en sp. sopa,
en dit van 't oudfr. saup, oudhoogd. sauf,
oudnederl. z u i p e) het avondeten, de avond
avondmaal ; --- soupeeren-maltijd,he
(fr. souper), het avondmaal houden, avondmalen ; — soupière, fr. (spr. soepjèr)
een soepschotel, soepkom.
souple, adj. fr. (spr. soepl') gedwee,
lenig, buigzaam, taai, slap, zacht, rekkelijk ;
volgzaam, toegevend, medegevend, handel-

baar, gehoorzaam ; — souplesse, f. de
gedweeheid, lenigheid, buigzaamheid, rekke
onderdanigheid, volgzaamheid ; vaar --lijkbed;

digheid, gezwindheid, rapheid der leden.
Source, f. fr. (spr. soes-s'; van sourdre,
ontspringen, opwellen, van tiet lat. surgére,
opstijgen) de bron, oorsprong, de oorzaak,
het beginsel ; oneig. inz. de handelsbron,
waar eene koopwaar uit de eerste hand
wordt verkregen.
sourcilleux, adj. fr. (spr. soerci-ljéu,
van sourcil, wenkbraauw) hoog, steil (van rotsen, bergen); somber, zwaarmoedig, trotsch,
hoogmoedig.
Sourdine, z. s o rd i n e; -- rt la sourdine (spr. soerdíén'), heimelijk, ter sluik,
in stilte.
sous, fr. (spr. soe; in samenst. ook enkel
sou—, van 't lat. subtus, en ook voor sub, sus-)
onder, b. v. sous bande (spr. —band') onder
kruisband (smalle strooken papier, waarmede
men gedrukte bladen sluit, die men met de
postverzendt); sous bande verzenden,
onder kruisband, zonder volledig omslag of
couvert verzenden ; ---- souscripteur,
souseriptie, z. v. a. subscribent,

subscriptie (z. ald.);

—

sous lieu–

tenant, m. onder - luitenant ; — SOUS–

1 ^^0^:1

souspieds, pl. (spr. soepjéés) voetriemen, strooken van leder of andere stof, die
onder den voet doorgaan en dienen om de
broek of de slobkousen op den voet te hou
•soesi-njé)-den;souig,m.(pr
ondergeteekende, onderteekenaar ; --- sOUSsigneeren, onderteekenen ; -- SOUS–
tractie, f., z. v.git. s u b st rac t ie (z. ald.).
Soutane, f. fr. (spr. soetáán; mid.lat.
subtana, subtaneum, sp. sotana, it. sottána,
onderrok, van sottano, onderst, van 't lat.
subtus, beneden, onderaan) de lijfrok der r.

kath. geestelijken, een ongeplooid afhangende rok met naauwe mouwen onder het hovenkleed; ook dikwijls de geestelijke stand
zelve ; -- soutanelle, f. een korte lijfrol..
souteneeren, fr. (soutenir, spr soet--,
van 't lat. suslin7ie) onderhouden, onder
onderschragen, onderstutten, scho--steun,
ren, versterken, kracht geven ; beweren,
staande houden, verdedigen, voorstaan ; —
soutenable, adj. fr. (spr. soet'náb'l), houd
verdedigbaar ; --- soutenánce, f.-bar,
de kracht om zich staande te houden; -----souteneur, m. houder van een speelhuis,
van een hoerhuis ; ---- soutien, in. en n.
(spr. soetjèn) ale steun, stut, schraag, onder
bijstand ; bij kleermakers en naai -steunig,
middelen ter opstijving, ter ronding.-ster:
Souterrain, u. fr. (spr. s oeterr°èn; van
't lat. subterranéus, a, urn, onderaardsch) een
onderaardsch vertrek, onderaardsche gang.
Souvenir, n. fr. (spr. soew'níér; van 't
lat. subvenire, eig. bijkomen, te hulp komen;
te binnen komen, invallen) het aandenken,
de herinnering, cone gedachtenis, een herinneringsgeschenk, geheugen- of herinneringshoekje, m e m o r ï e- boekje, schrijfboekje, zak
-boekj.
souverain, fr. (spr. .`oew'rén') of soeverein, adj. (it. sovráno, van 't rnid.lat.
suu.uperánus, supranus, van 't lat. super, supra,
boven, op) opperst, hoogst, allerhoogst, oppermachtig, onbeperkt of onbepaald, ongebonden, vrijheerschend, onafhankelijk ; als
subst. m. een onbepaald gebieder, opperheer,
staatshoofd, onafhankelijk vorst, koning, enz.;
ook cane goudmunt in Engeland `sedert 1816
(sovereigns) = 2 0 shilling steil. of 12
gl. 8L ct.; er zijn ook halve, dubbele en
vijfvoudige sovereigns; eene goudmunt in
Oostenrijk; = 6 florenen 40 kreutzers of
16 gl. 65 ct., eene goudmunt in het Lom
sedert 1823,-bardischVent kogrij
40 lire of 16 gl. 83 ct.; eene goudmunt
in België, _— 16 gl. 65 et. (allen naar innerlijke waarde) ; --- souvereiniteit, f.
(fr. souveraineté) de onbepaaldheid of onafhankelijkheid van eenen vorst of Staat, oppermacht, opperheerschappij, onbeperkt gebied, vrije en onafhankelijke Staat.
Sowas, n. (javaansch soewása, maleisch
swdsa) een gemengd metaal uit goud en japansch koper, waaraan door aanstrijking
eener blaauwe of zwarte kleurstof eene
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waarde gegeven wordt, die het aan het
fijnste goud gelijk maakt.
Sówjet of liever sáwjet, servisch (v.
sáwjetowati, raden) de raad, senaat ; -sówj etnik of sáwj etnik, de raadsheer,
senateur.
Soy m. of soje, f. oudit. soja, = sela,
zijde, oudfr. stye, mid.lat. essajum) eene
wollen stof, de beste soort van ras of
gladde sergie; -- soyeux, adj. fr. (spr.
soajéu van soie, zijde) zijdeachtig, zacht
als zijde, zeer fijn.
Spaath, spath, n. Miner. onbepaalde
naam voor verscheidene ruitvormige of rhomboëdrische mineralen, met bladerige, glanzige
breuk, b. V. loodspaath, veldspaath,
vloeispaath, gipsspaath, kalkspaath,
zwaarspaath, enz.
spaccio, m. it. (spr. spátsjo) een adviesbrief voor alle wissels of remizen, die
op de duitsche missen of jaarmarkten worden uitgegeven.
Spacie, spaciëus, adj. z. spatie,
spatiëus, ond. s p a t i u m.
Spadassin, m. fr. (spr. --sèn; it. spadaccino, van Spada, degen) een voorvechter,
vechtersbaas, plukhaarder, een man van de
punt.; — spadille, f. fr. (spr. spadiélj';
van 't sp. espadilla, verklw. van espada, degen) schoppenaas, de hoogste troef in het
omberspel.
Spadel, z. spatel.
Spadille, z. ond. sp a d a s sin.
Spadix, f. gr. (van spáein, trekken,
scheuren) een afgereten tak, inz. een palmtak; een arenhulsel ; — spado, m. lat.
(van 't gr. spádón) een ontmande, gesnedene, gelubde ; — spadóuiseh, adj. ontmand, gesneden, gelubd.
Spagnolette, f. (van 't sp. espaitoleta)
eene ijzeren deur- of vensterstang, tot betere
sluiting; de spaanscbe menuet.
Spagyrie, f. (ars spagyrtca, in de middeleeuwen kwalijk gevormd van 't gr. spdein,
spiin, trekken, afscheuren, scheiden, en ageírein, verzamelen, vereenigen) weleer voor
scheikunst (chemie), inz. de scheiding tot
veredeling der ertsen ; het goudmaken; —
spagyrisch, adj . scheidend, veredelend,
ertsveredelend ; s p a g y r i s e h e k u n s t of
kunststukken of spagyrische phi1 o z o p h i e, de kunst of de kunstgrepen, door
welke ertsen opgelost, gezuiverd en in edele
metalen veranderd worden, het zoeken van
den steen der wijzen.
Spahi, m., pl.spahis 1) (vgl. sipoys),
turksche ruiters; thans ook in Algerië een
in fransche dienst staand ruitercorps, dat
meest uit inboorlingen • bestaat; — 2) een
bezitter van kroonleenen, een leenheer, grondeigenaar; van daar spahilik, een kroonleengoed.
Spalier, n., z. espalier; ook eene
soort van ital. behangsels; -- spalieren,
eenes muur met boomlatwerk bekleeden ; in
Boven-Duitschland voor behangen, bekleeden.
;

SPARGOSIS.
Spalor, m. (it. spalmo, fr. espalme) teer,
scheepspek ; kleefdeeg; --- spalmeeren.
(fr. espalmer en spalmer, it. spalmare), teren;
z. V. a. kalfatéren.
Spalniki, m. p1. russ., kamerheren aan
het russische hof.
Spalt, m. een blinkend witte steen, die
naar het kristal zweemt, en gebruikt wordt
om de metalen tot smelting te brengen ; ook
soms z., v. a. asphalt.
Spampanáten, pl. (it. spampanáta, v.
spainpanáre, de rankers afnemen, afsnijden ;
oneig. opsnijden, pogchen, en dit van pampano, pampino, wijnrank, lat. pampinus)
grootspraak, pralerij, pogcherij.
Span, m. zweedsche graanmaat = %4,s
liter.
spaneemie, f. gr. (v. spanós, gebrek
lijdend, karig, dun, en 1 dna, bloed) de zie
toestand van het bloed met vermin--kelij
dering der bloedbolletjes en der vezelstof.
spandeeren, z. s p e n d e e r e n.
Spaniel, m. eng. (sp. spénjel; fr. épagneul, oudfr. espagneul, nw.lat. hispaniólus
V. Hispaniola of Haïti, alwaar men de beste
soort dier honden vond) de patrijshond,
staande bond.
Spanjool, spanjolet, z. e s p a g n o 1.
Spanopógon, m. gr. (van spanós, é,
On, schaarsch, dun, en pógón, de baard) een
dunbaard.
spanseeren (hoogd. spatzieren), wandelen ; — spanseerder, n. een liefhebber van wandelen ; — spanseerplaats,
wandelplaats.
Spant, n. nederl. (v. spannen; hoogd.
spann of spant) in den scheepsbouw : naam
der dikke en dubbele zijstukken, waaruit
het geraamte van een schip bestaat, do
inhouten, ribben.
Spáradrap, m. (fr. sparadrap, nw.lat..
sparadrápa, • sparadrápum) Med. de fontanelpleister, eene op beide zijden met was
of kleefstof bedekte stof tot verband van
kunstzweren.
Sparágmus, m. gr. (sparagmos, van
spardssein, vaneen rijten, verscheuren) een
hevige kramp ; -- sparagmodiseh, adj.
Med. tot hevige krampen geneigd en daaraan
lijdende.
Sparganósis, f. gr. (van spárganon,
windsel, sparganoen, inwikkelen) de inwikkeling, het omzwachtelen van een lijdend
ligchaamsdeel.
spargeeren, lat. (spargére) uitstrooijen,
ruchtbaar maken, rond praten, verspreiden,
op aller tong brengen ; — spargiment
of spargement, n. nw.lat., een uitgestrooid gerucht, uitstrooisel, volkspraatje;
elders ook z. V. a. omstandigheden, omslag,
ceremoniën (veel spargementen maken) ;
— spargíllum, n. de wijkwast; —
sparsim, adv. lat., bier en daar verspreid,
wijd en onregelmatig uiteenstaande, b. v.
zulke vlekken, pokken, enz.
Spargósis, f. gr. (van spargi n, zwel,

SPARSETTE

--

ten, tot berstens vol zijti) Med. het opzwelten; de sterke opzetting der vrouweborsten
met zog.
Sparsette, z.v. a. e s p a r s e t t e, z. ald..
sparsim, z. ond. s p a r g e e r e n.
Spartaan, m. inwoner der beroemde
stad Sparta in het oude Griekenland ; van
daar spartaanseh, adj. den Spartanen
eigen of toebehoorend; inz. voor gestreng,
hard, mannelijk, b. V. spartaansche kindertucht, zeden.
Spartam et Mart/vim (b e b b e n) , een
post en eene vrouw, eene kooi en een' vogel (hebben) ; post Spartam surnere Marthani, trouwen na een bestaan te hebben
verkregen.
Spártogras of spartium, n. (sp.
esparto, van 't lat. spartunt, gr. spártos,
spartón, spartíon) spaansche brem, draad- of
vlechtgras, waarvan de draadvormige taaije
bladeren even als hennep tot touw- en vlechtwerk, inz. in Spanje, worden aangewend;
— sparterie, f. fr., eene mattenfabriek;
bet vlechtwerk; — sparterie–hoeden,
van sparto-gras, enz. gevlochten hoeden.
Spasis, f. r. (van spáein, trekken) Med.
het trekken, de krampachtige beweging; —
spasmus, m. de kramp, hevige onwillekeurige samentrekking der spiervezelen ; -spasmátie (spr. t =ts) n.eene geringe,lichte
kramp — spasmátisch, adj. aan kramp
lijdend ; — spasmodika of spasms, n.
pl. krampwerende middelen (liever ant i
i k a); — spasmodisch, ook-spamod
spastisch, adj. krampachtig, krampig,
ook krampstillend, b. v. spasmodische
middelen (liever antispasmodiscb);
— spasmologie, f. de krampleer, leer
van de kramppijnen.
Spassapensiére, f. it. Muz. de mond
bromijzer, een speeltuig, dat-tromelfh
met de tanden vastgehouden en door het
aanslaan eener stalen tong bespeeld wordt.
Spatangieten, pl. gr. (van spátangos,
zeeëgel) eene soort van versteende zeeëgels.
Spatel, f. (van 't lat. spatula, verklw.
van spat/ia, gr. spáthé, spaan ; vgl. e s p ad i l l a), ook spadel, een werktuig rond
aan de eene en vlak of plat aan de andere
zijde, dienende bij de apothekers om de zal
uit te strijken, uit de potten te steken,-ven
enz., het strijkmes, de pleisterstrijker; bij
schilders een mes tot bet samenstrijken der
verwen, bet tempermes; ook een gelijksoortig werktuig bij stukadoors, enz ; — spathaeéën, pl. nw.lat. ((spathacéae) scheedeleliën, welker bloem in eene breedbladige
scheede steekt.
Spath, z. s p a a t h.
Spathacéën, z. ond. spatel.
Spatium (spr. t=ts), n. lat. of spatie (spr. t ts) f., pl. spatia of spatiën,
de ruimte, tusschenruimte, tusschenwijdte;
tijd, tijdruimte, termijn ; de schei- of aan
letterzetters (vgl. q u a--vulingstafjedr
dra te n); spatium deliberándi of deli-bera;
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tiönis, de tijd der overlegging; Jur. de wettelijk bepaalde tijd, binnen welken een erf
zich moet verklaren of hij de nala -genam
niet aanvaardt; spatium va--tenschaplof
cuum, of enkel vacuum, z. aid.; —
spatiëus (spr. t ts), adj. (lat. spatidsus,
a, urn) ruim, wijd, breed, omvattend, uitgestrekt ; -- spatsieren, hoogel. (spazieren,
van het lat. spatidr'i., eig. eene ruimte- doorwandelen) langzaam gaan, slenderen, ver
uit wandelen, rijden, varen gaan,-makshlve
spanseeren, vgl. ook promeneeren.
Specerij, f. (mid.lat. espiciae, it. spe zie, spezieria, fr. épices, épicerie, van 't lat.
species, soort, inz. van kruiden en dgl.) wel
drogerijen van verhit -riekndu;lof
prikkelende kracht, geurige kruide -tend,
; — specerijhandelaar, koopman-rijen
in geurige kruiderijen, kruidenier, vgl. m aterialist.
Species, f. (pl. insgelijks s p e c i ë s)
lat. (v. specére, spicére, zien) of specie, eig.
de aanblik; de gestalte, gedaante, gesteld
uiterlijk aanzien, de schijn ; het-heid,t
begrip; gew. de bijzondere soort (van geringeren omvang dan genus); Arith. eene
hoofdrekenwijze, hoofdregel of hoofdbewerking der getallen; ook toevoegsel, bestand
artsenijen, spijzen, enz.; Med. inz.-delvan
een mengsel van grof kleingemaakte plantendeelen; geld- of muntsoort, inz. eene geheele of groote munt, in onderscheiding van
klein geld of brokkelgeld en papieren geld,
b. v. een specie-daalder, eig. een werkelijke of harde daalder in één stuk, eene
munt van 2 gl. 40 ct.; specie- dukaat,
een werkelijke dukaat in goud; speciemark, eene rekenmunt in Holstein en
Sleeswijk tot 1813 16 skillings of 1 gl.
14 ct.; — ad speciem, voor den schijn ; in
specie, inzonderheid, vooral; ook in baar of
gereed (contant) geld ; sub specie, onder de
gedaante, onder het voorkomen of den schijn,
b. v. sub specie amicittae, onder den schijn
van vriendschap ; sub una specie, onder
eenerlei gestalte, namelijk alleen die des
broods, gelijk de Katholieken bet heilig
Avondmaal gebruiken ; sub utráque specie
of enkel sub utráque, onder beiderlei gestalte, namelijk brood en wijn, bij 't Avond
Protestanten (vgl. Lit r a q u i s t e n);-malder
species facti, Jur. de voorstelling, openleg ging van het gebeurde, het verhaal der feiten, de gang der zaak ; species pectorális, pl.
borstthee; — speciaal (lat. specidlis, e),
of speciëel, adj. bijzonder, afzonderlijk,
elk op zich zelve; bepaald, naauwkeurig;
-- speeiális of speciaal, m. een bij
bekende. vertrouwde, boezemvriend;-zonder
— speciale kaart, eene kaart, die eene
afzonderlijke landstreek voorstelt, in tegenst.
met generale kaart; -- speciale
resolutie, f. een bijzonder, afzonderlijk
besluit ; — speciale volmacht, vol
voor eene bijzondere zaak, aangele--macht
genheid of verrichting; — speciale wa-
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penen, de artillerie en het geniecorps
samengenomen, omdat deze hunne eigen
techniek en wetenschap hebben , --- specialia, ook specialióra, pl. bijzondere omstandigheden, bijzonderheden ; het nadere, meer
naauwkeurige; ad specialYa, tot de bijzon
omstandigheden ; -- specialissima, n. pl.-der
ede kleinste of geringste en onbeduidendste
omstandigheden ; specialissime, op het bij
-- specialiter, z.-zonderst,auwkig;
V. a. in specie (z. boven); — speciali
teit, later lat. (specialitas, fr. spécialité)
de bijzonderheid, bijzondere eigenaardigheid,
soortelijke eigenschap (in tegenst. met generaliteit) b.v. de specialiteit moet
geenerlei inbreuk maken op de generaliteit, d. i. dat gene, wat in het
bijzonder is uitgedrukt, moet niet derogeeren of geenerlei schade toebrengen aan het
gene in 't algemeen gezegd is; — het vak
van studie, van kunstvlijt, waaraan men
zich overgeeft, bet bijzonder lievelingsvak;
-

--- specializeeren, nw.lat., bijzonder
kenmerken en aanduiden ; bijzonderen, op
zich zelve beschouwen ; — speeiëus, adj.
(lat. sheciósus, a, uni), aanzienlijk, schoon ;
chijnli^c r, misleidend, schoonschijnend, wat
den schijn of glimp der waarheid, der waarschijnlijkheid heeft
specifiek, adj.
nw.lat. (specif cus, a, um, fr. spécifique) wat
in het bijzonder aan iets eigen is, wat het
kenmerkt, eigen, eigenaardig, in de bijzon
soort of eigenaardigheid gegrond, vol--der
;

—

gens den natuurlijken aard of de soorte-

lijke eigenschap, soortelijk, b. v. liet specifiek gewicht van een ligchaam, d. i.
de verhouding of betrekking van de zwaarte
eener zelfstandigheid tot de ruimte, die zij
beslaat, de soortelijke zwaarte van dat lig
goud is specifiek zwaarder-cham(b.v
dan lood, d. i. het overtreft bij gelijken omvang of gelijke grootte het lood in zwaarte;
een specifiek middel, een geneesmiddel,
dat op eene eigenaardige wijze werkt, dat
in zekere bepaalde ziekte zich werkzaam betoont, gelijk b. v. de kina in wisselkoortsen, of dat bij voorkeur op een bepaald orgaan werkt, geijk b. v. digitalis op het
hart ; -- specificum, n.,pl. specifica,
Med. een geneesmiddel, dat bepaaldelijk eene
ziekte of kwaal bestrijdt en geneest, een
zeker, eigen, doelmatig middel; — speci fice,
in 't bijzonder, stuksgewijs, stuk voor stuk,

elk op zich zelve ; — specificeeren
(fr spécifier), elk voorwerp in het bijzonder,
op zich zelve of naauwkeurig opgeven, bepalen, aanteekenen of benoemen, van punt
tot punt kennelijk maken, bij name optellen,
stuksgewijze benoemen of nederschrijven;

-- specificatie (spr.t=ts) f. Bene naauw
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keurige, stuksgewijze opgaaf of lijst, de benoeming van ieder deel eens geheels in het
bijzonder, bijzondere opgaaf, naauwkeurige
optelling, opnoeming of verklaring van stuk
tot stuk.
Specillum, n. lat. (van spectre, zien)

Chir. een zoeker of peiler, eene zoek- of
peilnaad, een tentijzer, z. v. a. sonde.
Specimen, n., p1. specimina, lat.
(van specére, zien, beschouwen) eene proef,
een staal, model, proefstuk, proefwerk, bewijs.
speetábel, adj. lat. (spectabilis, e, van
spectdre, aanzien, beschouwen) bezienswaard,
aanzienlijk; — spectabiliteit, f. (lat.
spectabilitas) aanzienlijkheid, een titel voor
staatsdienaars in het latere romeinsche kei
voor de dekens op de tegenwoor--zerijkn
dige (duitsche) hoogescholen ; — spect^kel,- n. (lat. spectacclum, fr. spectacle) elk
voorwerp, dat de blikken, de aandacht tot
zich trekt, de oogen boeit, bet schouwspel,
de vertooning, openbare vertooning; de aan
gezicht, tooneel ; gem. opzien, op--blik,het
schudding, geraas, verwarring; — speetaculeeren, nw .lat ., of spectakel maken, opzien verwekken, opschudding maken ;
spectaculeus, adj. zonderling,
opzienbarend, schandelijk
spectator,
m. lat. de aanschouwer, toekijker; waarnemer; de Hollandsche spectator, titel
van een der beste geschriften van onzen
Justus van Effen (gest. 9 735), een werk
vol menschenkennis en levenswijsheid, met
smaak en oordeel ontleend aan den tijd,
waarin hij leefde ; — speetatorium,
ir. nw.lat. een kring van aanschouwers, de
gezamentlijke toeschouwers.
Spectrum, n., p1. spectra, nw.lat.
(v. 't lat. specere, zien, beschouwen ; spectrum, een beeld in de ziel, Bene voorstel
fr. spectre) een spook, Bene verschij--ling;
ning; Bene begrensde plaats in de ruimte of
op een vlak, op het welk zich Bene of andere niet weegbare vloeistof als 't ware afbeeldt, b. v. een kleuren -spectrum,
zonne-spectrum, licht- spectrum,
warmte -s p e c t r u m,en z.; spectra oculórumn,
oogmisleidingen, gezichtsbegoochelingen.
Specula, f . lat. (van spectre, zien, bekijken) Bene hoogte ter waarneming van de
omliggende streek, een wachthuis op de
hoogte, Bene tinne ; — speculae Herciclis,
p1. de tinnen van Hercules, twee bergen
aan de zeeëngte van Gibraltar, C a l pe in
Europa en A b y 1 a in Afrika, ook de pilaren, zuilen of kolommen van Hercules
geheeten.
speculeeren, lat . (speculdri) eig. rondzien, bezichtigen, kijken , bespieden, gade
slaan; in den geest beschouwen, nadenken,
nav orschen, diepzinnig denken, bovenzinneljke beschouwingen maken ; handelsplannen
maken, gewin berekenen, op handelsvoor
loeren, plannen, redeneeringen, be--deln
rekeningen in zake van financiën, handel,
rijzing of daling der fondsen, enz. maken ;
— speculant (van 't lat. speculans), of
fr. speculateur, m. een beschouwer,
bespiegelaar, navorscher, overpeinzer; ondernemer, winstzoeker, winstbespieder; --speculdtie (spr. t=ts) f. (later lat. speculatio, onderzoek) bespieding, navorsching,
—

; —

SPEGULUNI
overpeinzing; verstandelijke beschouwing,
diepzinnige overweging, bespiegeling. the or i e; iuz. het koopmans-winstzoeken, de winst
berekening eener onderneming op-beloring,
waarschijnlijke winst of verlies; een fijn
ontworpen handelsvoordeel ; — specula-

tief, adj. navorschend, nadenkend, peinzend,
beschouwend, bespiegelend ; diepzinnig; boven– of overzinnelijk ; ondernemend ; op
vermoedelijke winst berekend ; s p e c u l atieve philozophie, beschouwende verstandswetenschap, diepzinnig verstandsonderzoek, dat, onafhankelijk van de in de
ervaring gegevene verschijnselen, door den
denkenden geest de waarheid zoekt, in tegenst. met empirische philozophie.
Speculum, n. lat. de spiegel ; Chir.
een werktuig om zekere natuurlijke holten
des ligchaams open te houden, wijder te
maken of daarin te zien, b. v. speculum ani,
een instrument om den aars te ' verwijden ;
-- sp. matricis of utéri, een moederspiegel,
werktuig om den mond der baarmoeder te
verwijden ; -- sp. ocicli, de oogspiegel, oog
sp. oris, mondspiegel, werk -opsalker;—
om den mond op te spalken of op te-tuig
schroeven; -- sp. lucidum, Anat. het hel
doorschijnend schot der her--derblinkof
senen.
spediëeren (hoogd. spediren, van 't
lat. expedire, vgl. e x p e d i ë e r e n) afzenden, verzenden, verder zenden (waren, enz.
op rekening van anderen) ; -- spediteur,
m. (it. met franschen uitgang; fr. expéditeur) de verzender, goederen- of warenverzender, de tusschenhandelaar; — speditie (spr (—ts) f. (it. spedizióne) de afvaardiging, afzending of verder-zending, warenverzending; s p e d i t i e - conto, de verzendingsrekening; speditie - handel of
s p e d i t i e- zaken, verzendingszaken; s p ed i t i e- p r o v i z i e, verzendin gsloon ; -- spe dito, speditaménto, Muz. spoedig, haastig,
vaardig, gezwind.
Spelonk, f. lat. (spelunca) een hol,

grot ; nest, roofnest.
Spelter, - m . eng. (mid.lat. pestrum, peutreum, oudfr. peutre, sp. peltre, it. peltro ;
vgl. s p i a u t e r) z. v. a. zink.
Spencer, m. een overvest, vestrok of
korte rok zonder panden, naar zijn' engel schen uitvinder lord Spencer benoemd.
spendeeren (door den vreemden uitgang e e r e n van het duitsche s p e n d e n
gevormd, dat echter zelf van het lat. expendére, it. spendére, ontleend is), ook wei
minder goed spandeeren, te koste leggen, besteden, er aan wagen ; uitdeelen, ten
beste geven, schenken; — spendábel,
adj. barb.lat. mild, vrijgevig, mededeelzaam;
— spendage, f. (spr. —dáázj'; duitsch
met fr. uitgang) de vertering, uitdeeling,
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rata, f. lat. hij of zij, die gewenscht wordt,
de gewenschte, verlangde.
Sperma, n. gr. (genic. spérmatos; van
speirein, uitstrooijen, zaaijen) het zaad, inz.
het dierlijke zaad, de stof, waarmede het
dier wordt geteeld ; -- spermacéti, n.
gr.-lat. sperma Ceti, d. I. zaad van den wal
walschot (z. cachelot) — sper --visch:
makrazie, f. gr. Med. slechte menging
of gesteldheid van het zaad ; — spermatakratïe (spr . tie=tsie) f het onvermogen
om het zaad op te houden, onwillekeurige
zaadvloeijing of zelfbevlekking; --- spermat – energie, f. (vgl. energie) zaad
sterkte van het zaad — sper--kracht,
matas, m. eene zaadrijke vrucht, zadeling ; — spermatïne, f. de zaadstof,
eene bijzondere zelfstandigheid, uit het zaad
getrokken ; — spermatis, f. de zaad
ader; — spermatisch, adj. tot het zaad
behoorende, van het zaad ontstaan, zaad bevattend, zaadvoortbrengend, b. v. zulk een
middel; spermati sche vaten, zaadvaten ; — spermatobolus, m. de zaad
zaai -machine van nieuwe vin--werp,n
ding; — spermatocéle, f. Med. eene
zaadaderbreuk; — spermatoc stis, f.
een zaadblaasje ; — spermatographïe,f.
de zaadbeschrijving ; — spermatoklémma, n. of spermatoklépsis, f. de
onmerkbare afvloeijing van het zaad; -spermatologie, f . de leer van het zaad,
;

;

zaadleer --- spermatopathïe, f. het
zaadlijder, eerie uit het zaad ontstane ziekte;
;

-- spermatophthora, f. het zaadbederf — spermatopcea, pi. zaadverwekkende, bevruchtende geneesmiddelen, middelen ter bevordering van de zaadafscheiding;
— spermatorrhoee, f . een zaadvloed;
— spermatosehésis, f. de terughou
ding van het zaad ; — spermatozemie,
f. zaadverlies ; — spermogonie, f. zaad
-- spermolíthen, m. pl.-verwking
zaadversteeningen, versteende zaadkorreltjes;
— spermoloog , m gr. (spermológos, eig.
wie zaadkorrels verzamelt) een snapper, babbelaar, nieuwsventer; een tafelschuimer, flik flooijer ; -- spermologie, f . de snapachtigheid, babbelzucht ; schuimlooperij ; --spermostémon, n. de zaaddraad ; --;

-

;

spermozóon of spermatozoon, n.
het zaaddiertje (in het mannelijke zaad).
Speron^ra, f. it. (van sperone, sprone,
de spoor, speronare, spronare, sporen, aan
een snelzeilend schip ; een maltee--sporen)
zisch zeilvaart.uigje zonder verdek.
Spes, f (genit. spel) lat. de hoop, ook
als vrouwelijke godheid voorgesteld ; -- spes
succedéndi, f. de hoop van op te volgen of
op ambtsopvolging ; — spes vang, eene ijdele,
bedriegelijke hoop; — in spe, in de hoop;
— inter spem et metum, tusschen hoop en

schenking.

vrees.

speránza, f. it. (van 't lat. en it. spe ráre, hopen) hoop! als opwekkende toeroep
gebruikelijk ; -- sperátus, m. en spe-

Spesen, pi. hoogd. (it. spese, van 't
lat. expensae, van expendére, it. spendere,
uitgeven, verteren) de kosten, onkosten, uit-
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gaven, inz. Kmt. handelsonkosten, verzental met drie ongelijke zijden, b. v. 24, als
dingskosten, commissie-gelden.
hebbende tot zijden 2, 3 en 4 ; os spheSphacélus, m. gr. (sphákélos) Med. het noides (niet sphenoïdeuna), het wiggebeen;
koudvuur, de volkomen versterving — spha- — sphenomaxilláris, Anat. tot het
eeleeren (gr. sphakelidzein), versterven, wigge- en kakebeen behoorende ; — sphekoudvuur krijgen; — sphaeelísmus, n.
nopalati.nus, tot het wiggebeen en het
de versterving; — sphacelismus cerébri, het
verhemelte behoorende ; — sphenósis, f.
koudvuur der hersenen ; — sphaeelóde vastzetting met wiggen; het vastzitten
des of sphaceleus, adj. aan het koud- van het hoofd des kinds in het bekken.
vuur gelijk.
Sphendone, f. gr. (sphendóné) de slinSpheer, spheeroïde, enz., z. s p h e e r. ger; Cbir. een slingervormig hoofdverband.
sphalma typographicum, n. gr. (sphalma,
sphenisch, sphenoïdisch, enz., z.
misslag, dwaling, ongeluk; typographicum,
ond. sphen.
tot de boekdrukkunst behoorende) , eene
Sphingónta, pl. gr. (van sphingein,
drukfout, eig. doorgaans zetfout.
snoeren, samentrekken) Med. sterk samen
Spheer, spheer, sfeer, flat. (sphaera,
middelen ; -- sphinkter, m..-treknd
van 't gr. sphhtra) de bol, kogel, het bolrond eene sluitspier; sphincter ani, de sluitspier
ligcbaam , inz. de hemelbol of wereldbol, een
van den aars; sph. vesicae, de sluitspier
bolrond, beweegbaar werktuig, uit cirkels
van de pisblaas; — sphinxis, f. het -inbestaande, voorstellende die, welke de ster
snoeren, toesnoeren.
zich verbeelden aan den hemel-rekundig
Sphinx, f. gr. Myth. een roofgierig
getrokken te zijn, de kring, de loopbaan ; monster, hebbende het hoofd en den boezem
gezichtskring; de uitgebreidheid, omvang, van eene vrouw, doch overigens naar eenen
grenzen van iemands zaken, macht, kun
leeuw gelijkende, somtijds ook met vleugels
talenten, vatbaarheid, werkkring;-dighen,
afgebeeld, dat op eene rots bij Theben zich
dat ligt buiten mijne spheer, dat ophield, den voorbijtrekkenden een raadsel
ligt buiten mijn bereik, buiten mijnen werk- opgaf en ieder, die het niet kon ontbinden,
kring, is mij te hoog, gaat boven mijn be- verslond. OEdipus (z. ald.) loste het op,
grip; buiten zijne spheer treden, de waarna de sphinx zich van de rots naar
grenzen van zijnen stand overschrijden, te beneden stortte. Zij wordt nu eens als het.
ver gaan ; sphaera armilláris, z. ond. a r- zinnebeeld van de vruchtbaarheid des lands,
milla; hoogere spheeren, bovenaard
dan weder als dat der wijsheid en der ver
werelden of streken ; m u z i e k of h a r--sche
natuur aangezien; een-borgenhdi
m o n i e der sph e e r e n, de hemelsche muavondvlinder, vlinder met prismatische voelziek, die volgens de voorstelling van Py- sprieten ; pl. sphinges, ook sphinxen,
thagoras uit de beweging der hemelligcha- vgl papillon en phalxnen.
men ontstaat; — sphweriseh, spheeSphinxis, z. ond. sphingonta.
riseh, adj. kogelvormig, bolvormig, bolSphragide, f. gr. (van sphragis, het zerond; kringvormig; een s p h e r i s c h e hoek, gel) zegelsteen, zegelaarde; – sphragieen door twee cirkelbogen gevormde boek, stika, f. de zegelkunde, kennis van de zeklootsche hoek; een s p h e r i s c h e drie- gels der oorkonden ; — sphragístiseh,
hoek, een door drie cirkelbogen ingesloten
adj. zegelkundig, de zegelleer aangaande of
driehoek, klootsche driehoek ; — sphoe- betreffende.
riciteit, f. nw lat. de ronding, bolvormige
sphygmisch, adj. gr. (van sphygmós, de
gedaante der ligchamen; — sphoerika of pols, van sphydzein, in hevige beweging
sphaerologie, f. gr. de leer van den aard- zijn, koken, slaan) den pols betreffende ; —
en hemelbol, globenleer; — spheeroide,
sphygmódiseh, adj. naar den pols geI. een langwerpig ronde bol, bolrondacbtig lijkende ; — sphygmologie, f. de leer
ligchaam, de onvolkomene ronding; —sph2e- van den pols ; -- sphygmométer of
roidiseh, adj. bolrondachtig, naar eenen sphygmoskoop, m. een polsmeter ; -bol gelijkende, plat bolvormig; — sph2e- sphygmoskopie, f. de onderzoeking van
roli h, m. een niersteen, korrelig afge- den pols.
scheiden parelsteen ; — sphoeróma, n.
Spialter, z. s p i a u t e r.
een afgerond ligchaam ; -- spht roméspianáto, it. (van spianáre, = lat. exter, m. een bolmeter, kogelmeter;—sph2e- plani re, vereffenen, verklaren) Muz. eenrometrie, f. de bolmeting, meetkunde des voudig, ongekunsteld, uiteengezet.
bols ; — spheerosideriet, m. ijzererts
Spiauter, spialter, m. (fr. spiautre,
in rondachtige stukken, stralig ijzerspaath,
oudfr. peautre, piautre, peutre, eng. spelter,
ook Frankforter glas genoemd ; — sphee- pewter; vgl. spel ter) z. v. a. zink.
rulieten, m. pl nw.lat. eene soort van
Spica, f. lat. eig. eene korenaar, een
versteende schelpdieren van bolvormige gekorenhalm ; Chir. een verband, welks winddaante.
sels eenigszins naar eene korenaar gelijken;
Sphén, m. gr. gr. (sphén, de wig; we- spica nardi of spikenard, eig. nardusaar,
gens de wigvormige kristallizatie), z. v a.
z. v. a. lavendel ( z. ald.); — spicatus,
ti ta n i e t (z. aid.) ; -- sphénisch,sphegeaard, als eene korenair; — spieileginOidisch, adj. wigvormig ; Arith. een ge- um., n. lat. de arenlezing, naoogst, nalet

;
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zing ; verzameling van losse schriften, verhandelingen, oorkonden, enz.
spiccáto, it. (van spiccare, v. 't lat. picdre,
met pek besmeren of vast maken) Muz. duidelijk, verstaanbaar uitgesproken bij het zingen ; ook kort afgestooten.
Spicilegium, spikenard, z. ond.
Spica.
Spiesglans, spiesglas, z. v. a. an.
timonium.
Spillage, f. eng. (spr. spillidzj), spil
Kmt. dat gene wat van de waren-ladje,
door de naden der vaten, balen, enz. naar
buiten dringt en in den ballast valt.
Spilmagen, m. p1. bloedverwanten van
moederszijde, in tegenst. met zwaardm ag e n; — spilzij de, moederszijde (vgl. s p i 1,
de ronde pen, waarop iets draait, hier voor
spinnewiel).
Spilóma, n. gr. (eig. vlek, smeer, van
spiloen, bevlekken) Med. eene moedervlek;
— spilósis, f. de bevlekking, bezoedeling.
Spilzijde, z. ond. s p i l m a g e n.
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 bifida, f. Med. gespletene wervelkolom, de aangeboren splijting der ruggewervelen en 't openstaan der wervelholte ; spina
ventósa, winddoorn, een kwaadaardige beeneter, scrophuleuse opzwelling van het gewrichteinde der beenderen ; — spinaal,
adj. (lat. spinális, e) tot de ruggegraat behoorende.
Spinágie of spinazie, f, (mid.lat.

spinachium, spinathia, spinachia, spinacia, spinacium, spinarium, spinargium, van 't lat.
spina, doorn, spits, wegens de spitsgetakts
bladeren ; it. spinace, sp. espinaca, provene.
espinar, fr. épinards, eng. spinage, hoogd.
spinat) een bekend moeskruid, spaansche kool.
Spinak, eene munt in Samarkand en
Boecharije, = ongeveer 29 et.
Spinél, m. fr. (spinelle) z. robijn ; —
spinellaan, m. eene zwartbruine, grijze.
of roodachtlge, aan den lazuursteen ver
steensoort aan de oevers van den Rijn;-wante
-- spinelline, f., z. v. a. t i t a n i e t.
Spinélle, f. (van 't lat. spina) de stekelbezie ; — spinet, n. (it. spinetta, sp.
espineta, fr épinette) een klavier, waarvan
de snaren met punten van penneschachten
geslagen worden ; — spinóla, z. v. a. spina
bifida (z. ond. s p in a); — spineus, adj.
(lat. spinósus, a, um, fr. épineux) doornig,
stekelig; moeijelik, netelig, bedenkelijk.
Spinozismus, n. het wijsgerig stelsel
van S p i n o z a, een' joodsch' geleerde te
Amsterdam (geb. 1632), inz. de pantheïstische grondstelling daarvan, dat God en de
wereld één is, volgens welke God alzoo
slechts als substantie, niet als subject en
geest bepaald wordt; — spinoz st, m.
een aanhanger van die leer.

—
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Spinsbeck, z. v. a. pinsbek, z.
pinch bek.

Spint, n. eene voorm. graanmaat in
sommige streken van Nederland : te Groningen
z oud mud; ook eene inhouds
maat te Hamburg, = w schepel of 6,581
liter; te Bremen v i _ last of 4, 6 3 liter.
Spintherísmus, n. gr. (van spinthér,
vonk, spintherídzein, vonken werpen) het
vonkenwerpen, het afgeven van vonken; —
spintherométer, ni. een vonkenmeter,
werktuig om de kracht der elektrieke vonken te bepalen.
Spinthriën, pl. lat. (spinthria of
spintra, m. een ontuchtig man) munten of
gesneden steepen, die onkuische voorwerpen
vertoonen.
spintizeeren (hoogd. niet vreemden
uitgang (misschien op eigenaardige wijs gevormd van spinnen, of van het duitsch
spint, houtspaan, splinter, enz.) uitpluizen,
fijn uitspinnen, allernaauwkeurigst navorschen.
Spion, m. (it. spióne, fr. en sp. espion,
die van ons spie, spieden, hoogd. spahen,
eng. spy, afstammen ; vgl. espion) een bespieder, beloerder, uitvorscher, kondschap
iemand, die de oogmerker,, de bewe--per,
gingen van een vijandelijk leger, van bijzondere
personen in het geheim gade slaat ; ook wel
voor een' straatspiegel, vensterspiegel ; —
spioneeren, bespieden, beloeren, bedek telijk gade slaan, uitvorschen.
spiraal, adj. nw.lat. (van 't lat. spira,
gr. spelra, omdraaijing, kronkeling) kringof slakvormig gedraaid, schroefvormig; —
spiraallijn, de schroeflijn, slakkeljn, krul
kromme lijn, die op een vlak ver -lijn,e
wentelingen rondom een punt doet,-scheidn
waarvan zij zich meer en meer verwijdert;
— spiraalvaten, nw.lat. (casa spiralia)
de fijne luchtvoerende, bundelsgewijze samenkomende buizen in 't celweefsel der planten , welker wanden uit schroef- of ringvormige vezels bestaan en door welke het sap
in al de doelen der gewassen opstijgt ; —
spiraalveêr, de slakkeveèr, opgewonden
veér in zakuurwerken.
spirábel adj. (lat. spirabilis, e, v. spirdre,
ademen) adembaar, vervliegbaar; — spirabiliteit, f. nw.lat. de geschiktheid der
lucht tot inademing; vervliegbaarheid van
een lig+;haam; --- spiraculum, n. lat.
een luchtgat, eene opening ; — spirant,
m. (spirans), p1. spiranten, Gram. de
letters h, s, w en z.
spirdto, it. (van spirdre. = lat. expirlire,
z. e x s p i r e e r e n) Kmt. in de jongst ver
maand of het laatst verloopen jaar.-lopen
Spiritus, m. lat. eig. de adem, adem
leven, de geest, kracht; een-toch,winde
afgetrokken geestrijk vocht, geest, eene door
overhaling uit vele zelfstandigheden verkregen vluchtige vloeistof; — spiritus asper
en spiritus lenis, de scherpe en zachte aan
taal, aangeduid de-blazingderksch
—
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eerste door de tweede door '; — spiritus
cornu cervi, geest van hertshoorn ; — sp.
familiiiris, een beschermgeest, geleigeest,
geheime gedienstige geest; — sp. nitri dulcis of sp. aethéris nitrici, verzoete salpeter geest of salpeter-mthergeest; — sp. rector,
de bezielende geest, de levenwekkende, geestige kracht; de reukstof bij de planten ; —
sp. sali:s ammonidci causticus, bijtende geest
van aalammoniak ; — sp. sanctus, de heilige
geest; — sp. silvéstris, koolzuur, koolzuuras, luchtzuur, krijtzuur, vaste lucht; —
sp. vini, wijngeest; — spiritualen, m. pl.
nw.lat. bijzondere opzieners der zedelijkheid
in de priester-seminariën ; ook de gestrengere
partij onder de franciskanen ; -- spiritualia
of spiritualien, n. pl. geestelijke aangelegenheden, geloofszaken ; ook iron. voor sterke
dranken ; -- in spirituallbus, in geloofszaken ; — spiritualísmus, n. de geestenleer, leer van het wezen des geestes;
ook de wijsgerige meening, dat alles geest
is en het ligchamelijke uit den geest te voor
treedt, in tegenst. met materialis- -schijn
m u s ; -- spiritualiteit, f. de geestig
innerlijk leven,-heid,onlgcamfjkhet
de onthondenheid, het loszijn van de wereld,
de overpeinzing van geesteszaken ; — spiri:tualiter, adv. op geestige, geestelijke wijze,
geestelijk ; — spiritualizeeren, Chem.
tot geest maken, den spiritus of geest uit iets
trekken; oneig. begeesteren, in vervoering brengen : ook Bene verstandelijke, allegorische, inz. vrome of geestelijke richting
geven, vergeestelijken ; — spiritualizátie (spr. t ts), f. Chem. de uittrekking
van de geestelijké deeien, geestmaking,geestwording; — spiritueel, adj. (fr. spirituel)
geestig, geestrijk ; zinrijk, snedig; geestelijk,
onligchamelijk; — spiritueus, adj. (fr.
spiritueux) geestrijk, vol geest, vurig, krach
sterk (van dranken); — spirituOzi--tig,
teit,, f. Chem. hoedanigheid van een geest
vocht, geestrijkheid, geestgehalte; —-rijk
spirituóso of spiritóso (spr. u oe en so zo)
ook con spirito, it. Muz. met geest en vuur,
of vurig, levendig voor te dragen.
spissztas of spissitido, f. lat. (van spissus,
dicht) de dichtheid, verdichting, verdikking
van vloeijende dingen, zoodat zij minder
vloeibaar worden.
Splanehnemphráxis, f. gr. (van
spldnchnon, n., pl. splanchna, ingewand, en
e m p h r a x i s, z. aid.) Méd. verstopping der
ingewanden. overvulling der ingewanden ; —
splanehneurysma, n. de tegennatuur
verwijding of uitzetting van een inge--lijke
wand ; — splanehnika, n. pl. middelen
tegen de ziekten der ingewanden ; -- splanehnodne, f. ingewandspijn, kramp of
pijn in de ingewanden ; — splanchnographie, f. beschrijving der ingewanden;
— splanchnolíth, m. een ingewandsteen ; —spanehnolithiasis, f. de steen
ingewanden ; — splan--vormingde
ehnologie, f. de ingewandsleer, leer van
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de ingewanden ; — splanehnolsis, f.
de verslapping of verlamrning der ingewanden ; — splanchnopathie, f. een ingewandslijden ; — splanehnopáthiseh,
aan de ingewanden lijdend — splanchnophthársis, f. bederf of beleediging
der ingewanden; — splanehnophtháartisch, adj. ingewandbedervend ; —splanehnophthora, f. ingewandsbederf ; —
splanchnoskopie, f. het onderzoek, de
beschouwing der ingewanden ; — splanehnotomie, f. de ontleding der ingewanden.
Spleen, m. eng. (spr. splien; van 't gr.
en lat. splén, milt) Med. de miltzucht, zwaar
soort van hypochon- -moedigh,n
drie (z. aid.), die dikwijls levenszatheid en
zelfmoord voortbrengt , blijvende kwade luim,
verdrietelijkheid, gemelijkheid, ijzegrimmigheid.
Splenalgie, f. gr. (van splén, milt) het
miltlijden, de miltpijn ; — splenálgiseh,
adj. aan de milt lijdend, door pijn in de milt
veroorzaakt; -- splenektomie, f. de
mistuitsnijding; — splenelkÓsis, f. eene
mistzweer, mistverettering; — splenemphráktisch, adj. miltverstoppend, door
verstopping in de milt veroorzaakt; — splenemphráxis, f. de miltverstopping; —
splenétiseh, adj. miltzuchtig, gemelijk,
zwaarmoedig, zwartgallig, treurig, ijzegrimmig, knijzerig; — spleneticus, n. een
miltzuchtige; — splenetika of splenika, n. pl. miltmiddelen of middelen tegen
de miltzucht; -- splenikterus, m. de
miltgeelzucht; — splenitis, de miltontsteking; — splenizátie (spr. t=ts), f.
verandering in een miltaardig weefsel ; —
splenoeéle, f. de miltbreuk ; — splenographïe, f. de miltbeschrijving; —
splenologie, f. de miltleer, leer van de
milt ; — splenóncus, m. het miltgezwel, de miltzwelling ; — splenoparektomle, f de vergrooting van de milt; —
splenorrhagi.e, f. de bloedvloeijing uit
de milt ; — splenotomie, f. de ontleding der milt.
Splendour, f. fr. (spr. spland—;
lat. splendor, v. splendëre, glanzen) de glans,
pracht, praal, heerlijkheid ; — splendor sólis, de zonneglans, titel van een alchimistisch
boek; -- splendied, adj. lat. (splend)'dus, a, um, fr. splendide) schitterend, prachtig, heerlijk, glansrijk, kostelijk.
Splenektomie, enz. — splenetika, z. splenalgie.
Splenia, n. pl. lat. (sing. spleniuos, v.
splen, milt, wegens de overeenkomst in gedaante en kleur) Med. c o m p r e s s e n, druk
om op eene wond, enz. te leggen.-doekn.
Splenika, enz. — splenorrhagie,
splenotomie, z. and. splenalgie.
Splint, iron. voor : geld.
Spodium, n. lat. (van 't gr. spódion,
van spodós, f. asch) metaalasch, z. v. a.
t u t i a; beenzwart, gebrand of gecalcineerd
;
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ivoor (spodium nirirum); --- spodománt,
m. een waarzegger uit de asch ; ----- SpOdomantie (spr. t ts), f. de waarzeggerij uit de asai ; — spodumen, m. gr.
(spodu,nenon, van spodoen, tot asch verbranden) eene groene paarlemoerglanzige steen
gebrand zijnde, aan asch gelijk-sort,die
wordt.
Spogli0, m. it. (spr. spó–ljo; lat.
spolium) eig. buit ; reisgoed, kleederen ; in
quarantaine-inrichtingen : bet verwisselen en
uitwasscben der kleederen.
Spolium, n., pl. spolia of spoliën,
lat. de roof, buit; inz. buitgemaakte, ver
wapenrustingen, wapens, enz, als-overd
zegeteekenen ; Jur. ontzetting van bezit, uitwinning; -- spolia op't711a, pl. eig. vette
rijke buit, de wapenrusting, die een oud rom. veldheer eenen door hem- zelven verslagen vijandelijken aanvoerder had ontnomen ; — spoliën, ook de ridderlijke eereteekenen, als schild, helm, enz. bij ljkstaatsiën en andere praalvertooningen ; -- SpOliëeren. (lat. spolii re), berooven, plunderen, gewelddadig ontnemen ; --- spoliáant
(spolians) of spoliëerder, m. de van roof
aangeklaagde ; — spoliaat, m. (sppolii tun)
hij, die een ander wegens roof aanklaagt;
— spoliátie (spr. 1 ts), f. (lat. spoliatie) de berooving, plundering; — spoliátor, m. een beroover, plunderaar.
Sponde of bedsponde, f. (van 't lat.
sponda) de bedstede, legerstede, het lede kant, de slaapplaats.
spondeeren, lat. (spondlére) beloven,
toezeggen ; — sponsus, ni. de verloofde,
bruidegom -- sponsa, f. de verloofde,
bruid ; --- sponsaliën, r,. pl. (lat. spon
de plechtige huwelijksbelofte, trouw -sali,)
verloving, het echtverdrag, de on--beloft,d
dertrouw, de viering daarvan, bruiloft; -sponsalia clandestina, heimelijke trouwbAloften of verlovingen ; -- sp. publica, opentljke
verloving in tegenwoordigheid der ouders of
andere getuigen ; – sponseeren (van
't lat. sponsiire) vrijen, naar de hand van
een meisje of eene weduwe dingen, een
huwelijksaanzoek doen; ondertrouwen, trouw
doen ; — sponsie, f. (lat. spon -beloftn
de plechtige belofte, toezegging, waar--sio)
borging, gelofte ; spon.sio de futuro, belofte
of toezegging voor de toekomst; --- sp. publica, opentlijke verloving of gelofte; --sponsor, m. een borg ; sponsor fidéi, eig.
een geloofsborg, peet, doopheffer, doopvader,
gevader, doopgetuige ; sp pacis, een vrede borg.
Spondëus, in. lat. (van 't gr. spon déios, d. i. eig. tot de plechtige plengoffers
[spondai] behoorende, die door langzame
ernstige melodiën begeleid werden) Poet. de
gelijktred, twee- of dubbelslag, een versvoet van 2 lange lettergrepen ( — ----- ), b.v.
maanziek.
Spond rlus, m. gr. (spóndylos of sphondylos), pl. spondlen, wervelbeen, inz.
;

—

;
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ruggegraatswervel, rugwervel ; -- spon
f. ruggegraatspijn, wervelpijn-dylagie, ;
-- spondylarthrokace, f. de vrijwillige ontwrichting van een' der rugwerve]en, verzwerende ruggegraatsontsteking ; ---spondylexarthrósis, f. de ruggegraatsontwrichting of verrekking ; -- spondyliseh, adj. de ruggewervelen betreffende;
uit de ruggewervelen ontstaan ; —; spon
-dylietn,
in.pl. lazarusklappen, eene soort
van versteende schaaldieren ; — spondylitis, f. de wervelontsteking, ontsteking van
een' of meer ruggewervelen ; --- spondylolíthen,m.pl.versteende vischwervelen;-spondylopathie, f. eene ziekte der ruggewervelen; — spondylopáthiseh, aan
de ruggewervelen lijdende, door ziekte der
ruggewervelen veroorzaakt.
Spongia, f. gr. en lat. de spons ;
spongta ofcindlis, lat. de gewone waschof glazenpons; — spongiëus, adj. (lat.
spongiosus, a, um, fr. spongieux), sponsachtig, wat de eigenschap van spons heeft, vol
porien of gaatjes, los, luchtig; .— spon
of spongieten, m. pl. gr.-giolíthen
sponssteenen, puimsteen, drijfsteen, versteende sponskoi'alen ; — spongioziteit, f.
de sponsachtigheid, poreusheid ; --- SpOngÓsis, f. Med. het sponsgezwel, gewrichtssponsgezwel.
Sponsa, sponsaliën, sponseeren,
sponsie, enz., z. ond. spondeeren.
sponte, adv. of liever sua sponte, lat. vrijwil
zelve, uit eigene aandrift; — spon--lig,van
taan, adj. (lat. spontanéus, a, um) vrij willig, ongedwongen, uit eigene beweging,
willekeurig; Med. spontane verrek –
k i n g, d. I. de verrekking ten gevolge van
Bene ziekte des gewrichts zonder invloed
van uitwendige beleediging; spontaneo confessio, z. ond. confessie; — spontaneïteit, f. nw.lat. de vrije wilskracht, vrij
zelfwerkzaamheid ; willekeur,-werkndhi,
eigen goeddunken.
Sponton, m. (spr. spontón ; fr. sponton,
esponton, sp. esponton, van 't it. spontóne of
spuntóne, van spuntare, afstompen) de halve
piek, spies der onderofficieren.
Sporáden, p1. gr. (Sporádes, v. sporás,
verstrooid, van speirein, uitstrooijen, zaaijen)
verstrooid liggende eilanden, inz. in den
Griekschen archipel ; -- sporá,diseh, adj.
verstrooid, op zich zelve en buiten gezel
levende, alleen staande; s p o ra d i s c he-schap
ziekten, zulke, die slechts weinige menschen bier en daar aantasten en niet algemeen heerschende (epidemisch) zijn ; —
sporangium of sporangidium, n.
(van sporá, zaad, en ángos, vat) een klein
zaadvat, het vruchthulsel der k r y p t ogamen.
sporco, it. ( lat. spurcus) onrein, besmet (b. v. in quarantainera); Kmt. z.
v. a. bruto.
Sport, n. eng. (spr. spoort; vroeger ook
disport, van 't oud-fr. lesport, deport, it. di-
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porto, veriustigiug, vermaak) spel, scherts,

—
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Squire, z. v. a. esquire (z. aid.).
Ssa'a, eene inhoudsmaat in Algerië, —

grap, uitspanning, tijdverdrijf, kortswijl; landelijk vermaak, veldvermaak, inz. alle ligchaamsoefeningen en uitspanningen, die vaardigheid, kracht en stoutheid vorderen, als:
paardewedrennen of harddraverijen, jacht,
wedloopen, wedstrijden van allerlei aard.
sportula, f. lat., eig. een korfje, mandje,
bennetje, waarin men iemand spijzen ten
geschenke zond ; verder in 't alg. geschenk,
gerechtelijke bijvoordeelen, schrijfgeldèn, verval; — sporteln, pl. hoogd., gerechts kosten ; --- sporteltax, f. het wettelijke
voorschrift omtrent de onkosten voor gerechtelgke stukken ; -- sportulant, m.
nw.lat. de heller of ontvanger dier ongelden.
Spriet, f. nederl. (verwant aan spruit,
s p r u i t e n) Mar. de vooruitstekende steng
aan sommige schepen, lange mastboom ter
uitzetting van het zeil ; ook de voelhoorn
van een insect.
spumeus, adj. lat. (spumösus, a, um,
van spuma, schuim) schuimig, schuimend.
Spureitien, f. p1. (v. 't lat. spurcitta,
spurcit)es, onreinheid ; vgl. sporco) vuile,
onfhebbelijke, onzedelijke taal.
Spurius, m. lat. (spurIus, a, um, onecht) een onechte, buiten het huwelijk geteelde knaap, bastaard , hoerejongen ; ,-spuria, f. een onecht meisje, hoerekind;
-- spuriseh, adj. onecht, ondergeschoven, valsch ; s p u r i s c h e ziekten, zulke,
die den gewonen loop niet nemen, noch met

Ssáalgau, m. russ. (van Salo, talk) eene
talkziederij in en om Odessa en in de steppen van Z. Rusland.
Ssamowár, m. russ. (eig. zelfkoker,
v. sam, zelf, en warítj, koken) een kleine
koperen ketel, inz. tot theekoken, kookketel, theeketel.
Ssbórnoje Oelosjénije , n. russ.
(v. sbórnui, aja, oe, verzameld, en oelosjénie,
verordening, wetboek) het oude, enkel uit
afzonderlijke verordeningen bestaande, alge meene russische landrecht ; vgl. s w o d.
Stab, m. eene lengtemaat te Freyburg
1,0696 meter.
stabat mater, n. lat., d. i. de moeder
(van Jezus) stond (aan het kruis), een beroemd geestelijk gezang der r. kath. Kerk,
gedurende de week voor paschen, dat met
deze woorden begint; bet is in uitstekende
nederl. verzen vertaald door P. v a n B r a a m,
ook door B i l d e r d ij k, en op voortreffelijke
muziek gezet door Palestrina, Pergolesi, Ha ydn e. a.
Staberle, m. eene staande figuur van
't Weener kluchtspel, welke een' echten
Weener burger (een parapluïmaker) in allerlei verhoudingen schildert, in welke hij
zich wel onhandig gedraagt, maar zich toch
door gezond verstand weet te redden, en
waarbij hij dan steeds zijne liefde tot de

de gewone toevallen vergezeld gaan.

vaderstad en haren lof doet uitkomen.

sputum, n. lat. (van spuere, spuwen, het

4 8 liters.

stabiel, adj. lat. (stabilis, e, van stare,
uitgespuwde, spog, speeksel; — sputum
staan) bestaand, standvastig, duurzaam, ducruéntum, het bloedopwerpen ; — sputárend, bestendig, niet veranderlijk, vast, vasttie (spr. tie tsie) f. nw.lat. (van sputdre, gezet; -- stabileeren, vastzetten, vaststelspuwen) Med. speeksel-ontlasting, of speeklen, bevestigen; — stabilist, m. nw.lat., een
sel-opbrenging; -- sputatoria, n. pl.
aanhanger van het bestaande, van bet stelmiddelen, die de afzondering van speeksel
sel des behouds, een behoudsman ; -- Stabevorderen, kaauwmiddelen.
biliteit, f. lat. (stabilitas) `de vastheid,
squameus, adj. lat. (squamósus, a, um, duurzaamheid, duur, bestendigheid, bijblijvan squama, schub) schubbig, geschubd.
ving, onwrikbaarheid, bet voortdurend beSquare, n. eng. (spr. skweer; van 't staan ; — stabiliteits- systeem, n.
oudfr. esquarre, vierhoek, als ware 't lat.
het stelsel des behouds, des volhardens bij
exquádra, van quadra, vierkant, oudfr. eshet oude.
quierre, nu équerre, winkelhaak, sp. esqua•Stablat, m. fr. (spr. stablá) eene wodra, it. squadra) een vierkant, inz. eene ning, die de bewoners van zekere gedeelten
vierkante, vaak echter ook ronde marktder Alpen tegen den sneeuwtijd maken en
plaats, een plein te Londen en andere groote in welke zij zich tot op het einde des
eng. steden.
winters met hunne kudden opsluiten, eene
Squatter, m. noordamer. (sp. skwétter, stalwoning.
van 't eng. squat, hurken, nederhurken,_oudStablaziërs, m. pl. eene secte van
fr. esquachier, it. quatto, gedoken, gebukt,
wederdoopers, die een afgrijzen van den oorV. 't lat. coáctus, samengedreven) een kololog hadden en geen ander wapen gebruiknist in W. Amerika, die zich zonder eenige ten dan een' stok, waarom zij ook B a c u.
rechtmatige aanspraak op nog niet gecultilaren heetten (van b a c a l u s, stok).
veerde landen nederzet ; in Australië hij,
staccato, it. Muz. (van 't ital. staccare,
die, buiten de grenzen van 't reeds hem
distaccare, provene. destacar, fr. détacher,
aangewezen land, weiland pacht, om daarop
losmaken; vgl. d e t a c h e e r e n en a t t arundvee en schapen te fokken ; vgl. ba c kc h e e r e n) gestooten, afgestooten, kort, gewoodsmen.
broken.
Squaw, f. eng. (spr. skwd) eene indiStadie, f. (lat. stadium, van 't gr. staaansche vrouw in N. Amerika.
dion ) eene lengte- of wegmaat ; de r oSquilla, z. s c i l l a.
m e i n s c h e stadie van 15 schreden of

S'TANGIEW.

STAFFIER
62 5 romeinsche voeten158,iS $ 4 meter; de olympische stadie, van 600
grieksche voeten,
18 t,9 5 ; de p y t h is c h e stadie, 5 van de voorgaande of
147,964; dephilet er iaansehe stadie,
eene wegmaat, die in het Oosten in de
3de eeuw vóór Chr. werd ingevoerd, deed
600 philet. voeten of 12 13, o o g; de groote
aziatische stadie 4,2g.,3852 ; de
zeestadie 166,8375 meter; de renof loopbaan bij de wedspelen der oude
Grieken ; oneig. de tijdruimte in de voort
ontwikkeling van een voorval of-gande
eenen toestand, b. v. van eene ziekte (sta dium morbi), van eenen aanval eener tusschenpoozende koorts.
--

Staffíér, m. (it. sta f ére, fr. esta fier)
gemartelde lijfwacht der middeleeuwsche
ridders, die zijnen meester te paard hielp,
enz. ; in 't algemeen gewapend dienaar, lijf
-trawn.

Stage-coach ,f.eng. (spr. steedzj kootsj;
van stage, z. v. a. station, oudfr. estage,
provene. estatge; it. staggio, plaats, woning,
verblijf, van 't lat. stare, staan) eene postkoets, een poslwagen.
Stagirieten, m. pl. aanhangers van
Aristoteles van S ta g ï r a) eene stad in

Macedonië).
Staglio, m. it. (spr. std-ljo ; van sta-

glidre voor distagliare, fr. détailler, aan
stukken snijden; vgl. detail) Kmt. de gemiddelde rekening, raming, overslag.
Stagma, n. gr. (stágma) eig. een druppel , vloeibaarheid ; elk door destillatie of
overhaling verkregen vocht.
stagneeren, lat. (stagnáre) stilstaan,
niet vloeijen, bederven, verrotten (van water en andere vloeistoffen); — stagnant,
adj. stilstaand; — stagnatie (spr. t—ts)
f. nw.lat., de stilstand, stremming, verhindering, schorsing; het bederf, de verrotting.
Stagnool, z. stanniool.
Staja, f. (pl. s t a j e) eene inhoudsmaat
in de sardinische staten voor het koren =
2 minaas of 38,33 liter ; eene oliemaat
te Napels = 116 s a l m a of 9,903 7 liter ;
eene inhoudsmaat te Palermo = 2, ^‚ 6 liter.
Stajo, f. (pl. staji) ook staro, m. it.
het schepel, eene onderverdeeling der ital.
inhoudsmaten : in het Venetiaansch-Lombardisch rijk L moggio en 3 bre nta;
de nieuwe moggio bevat slechts 4 staji,
ieder van 80 liter; te Lucca 2 4, ^ 2; te
Modena = '10,.; te Parma = 31 .17; in
Toscane = 2t, 369; in Dalmatië 14 8, s 5 9
liter; -- stajólO, m. eene veld- of vlakte
❑ roeden of 4, 2 5 $-matinTosce=6
ned. ❑ roeden.
Stake, n., p1. stakes, eng. (spr. steek,
steeks; van ons steken) de inzet in 't
3

spel, bij de weddingschappen ; inz. bij den

paarden wedren.
Stakét, . staketsel, n. (het naast van
't it. steechata, dit echter van ons s t a a k,
steken ) paalwerk, palmheg, palenmuur,
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eene rij van p a l i s s a d e n; lattenheining,
rechtstandig geplaatst latwerk op muren, enz.
Stalágma, n. gr. (van staládzein, druppelen) het druppelende, de drup of drop;
het door herhaalde destilleering verkregen
vocht ; — stalágmus, , n. en staláxis,
f. het afdruppelen, de afdruppeling; — sta
dropsteen, op den bodem door-lagmiet,.
opdruppeling gevormd — stalaktiet, m .
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 ver
kalksteen, b. v. in het Bouwmanshol-harde
in den Hartz, enz. ; — staláktiseh,
stalaktitisch, adj. dropsteenachtig, ijs ;

kegelvormig.
staltisch, adj. (gr. staltikós, é, ón, van
.stéllein, samentrekken) samentrekkend, terugdrijvend, sluitend; — staltika, n. pl.
Med. middelen, die het wild vleesch wegbijten , de wondlippen gelijk maken en alzoo
de wond sluiten.

Stamboel, Stambul, n. turk. naam
voor Constantinopel, gevormd uit de drie gr.
woorden t 5 z^y

rT ?. t y

(in de stad) op

de`hedendaagsche wijze uitgesproken; ook eene
turk. rekenmunt van goud, omtrent 5
gl . courant; — stamboel-efendi-ba-

sji, m. opperrechter in burgerlijke en lijf
zaken te Constantinopel.
-strafelijk
Stamen, n., p1. stamina, lat. (van
stare, staan) eig. de schering of ketting
van een weefsel ; Bot. meel- of stofdraden
en in 't alg. de stofvaten, de bevruchtingswerktuigen in de bloemen der planten ,
vgl. a n t h e r e n ; oneig. voor aanvang, beginselen ; -- gestamineerd, adj . nw.lat.
met meel- of stofdraden voorzien.
Stampa, f. it. (van stampáre, opdruk
stamphón, stampen, s t e m--ken:=oudhg.
p e 1 e n) de druk; de stempel eener munt;
— stampe, f. fr., de stempel, waarmede
de negerslaven door hunne eigenaars gemerkt worden ; -- stampille, f. (mid.lat. stampilla, fr. estampille) een stempel,
inz. voor naamteekeningen onder oorkonden , enz.
Stance, f. fr., z. stanze.

Standaard, stander, m . (eng. stand
ard, fr. étendard, hoogd. standarte, provene.
estandart, estendart, sp. estandarte, oudfr.
estendard, nw.fr. étendard, it. stendardo,
van 't lat. extendere, fr. étendre, it. sténdere, uitbreiden, uitspreiden) de vaan, rui-

tervaan ; elke door de wet bepaalde maat,
ijkmaat, legger of slaper; muntvoet ; het
richtsnoer, model, de regel, maat; stand a a r d - goud, fijn goud van 2 2 karaten;
standaard -z i 1 v e r, fijn zilver van 11 v^

penning.
Stangiew, stongiew, f. poolsch (v.
't slay. stojáti, staan) een waterstander, wa-
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terbak, tobbe, kuip; eene poolsche vochtmaat = 2 beczka of 124 liter.
Stanislaus, m. slay. (poolsch Stanislaw, V. stan, stand, staat, en slawa, roem)
mansti.: roem des Staats.
Stanitza, f. russ. (v. stan, standplaats,
verblijf, leger ; statj, zich plaatsen) de uit 30
tot 300 huisjes bestaande woonplaatsen der
Kozakken, Kozakkendorp.
stannuin, n. lat., het tin ; bij de Ouden:
werklood, eene verbinding van lood en zilver ; — stanniool, nw.lat. of stagnool, n. (it. stagnuólo, v. stagno, tin, v.
't oud- en mid lat. stagnum voor stannum)
Kmt. in deze of in de loopende maand ; stante pede, lat. op staanden voet, dadelijk,
oogenblikkelijk, onverwijld, terstond.
Stante, 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 Rafaël in
het Vatikaan te Rome ; 2) eene versafdeeling in een gedicht, verzegroep, doorgaans
kortweg vers geheeten, z. v. a. s t r o p h e;
inz. de achtregelige italiaansche strophe (ot tave rime), bestaande uit 8 vijfvoetige jambische verzen of versregels, waarin twee
rijmen driemaal met elkander afwisselen en
dan met twee gepaarde sluiten.
Stapelie, f. nw.lat. stapelfa, naar Bodeus Stapel, een' hollandsch' geneesheer,
gest. 1616, benoemd) eene broeikasplant van
zeer vele schoone soorten , uit Z. Afrika.
Staphylagra, n. gr. (van stap/i71,
druif; oneig. de huig, het lelletje in de keel)
Chir. een tangetje om de huig te vatten,
de huigtang ; — staphylëa, f. de pimpernoot, een boom van verscheidene soorten ;
- , staphylion, n. eene druivepit of
-kern; Med. eene daarnaar gelijkende zweer
op het hoornvlies van het oog ; -- sta
adj. de huig betreffende, van-phylisc,
de huig ontstaan; — staphylodéndron, n. de druiveboom ; -- staphylóma, n. het druifgezwel, druivenoog, een
vleeschachtig uitwas in het oog; — sta
adj. daarmede behebd;-phylomateus,
— staphylóncus, m. de zwelling der
huig ; -- staphylorrhaphie, f. het
naallen van de huig — staphylotoom,
m. de huigsnijder; — staphylotomie,
I. de huigsnede; — staphylotômisch,
adj. tot de huigsnede behoorende.
Star of stoer, m. (= it. staro, z. ald.)
eene graanmaat in Boven -Duitschland, ook
eene maat voor ertsen ; een gewicht in
Tyrol, = 1 centenaar.
Starboard, n. eng. (spr. —boord; misvormd v ate 't nederd. s t u u r; vgl. stribord)
het stuurboord, de rechterzijde van het schip;
vgl. larboard en bakboord.
Staréllo, m. eerre inhoudsmaat in Sar
voor het koren, = 16 i m b u ti of-dinë
48,16 liter.
Staresjfnen, m. pi. slay. (serv. starjésji;

—

STATION.
na, russ. starsjiná, van 't slay. star, oud)

familie -hoofden, stamhoofden.
Starie, f. fr. (van 't lat. en it. stare,
staan) de ligtijd, de ligdagen der schepen
in de levantsche havens boven den daartoe
voorgeschreven' tijd, en de daarvoor te betalen
gelden.
Staro, in. it. (ook s t a j o, z. ald. ; sa
uit sestaro, sestajo, van 't lat. sex--mengtr.
(anus ; vgl. s e s t e r) eene graanmaat te
Rome, Bologna en Triëst; ook eene veld- of
vlaktemaat in Ferrara.
Staróst, m. (van 't slavisch star, oud)
een poolsch oudste, landvoogd, voornaam
staatsbeambte, stadhouder, goeverneur eenei
5 t a r o s tij ; in Lausitz : eer, opzichter over
de bijenhouders; -- starostij, f. de waar
liet gebied van eenen starost,-dighen
stadhouderschap, landvoogdij ; — starowértsen, p1. russ. (starowiér, een oudgeloovige, v. wiéritj, gelooven) oudgeloovigen,
z. v. a. ra skolniken of roskolniken.
Startfin, ni. of startfine, f. eene vochtmaat in Stiermarken, = 10 oostenrijksche
eiroer of 36,e liter.
Stasis of staze, f. gr. (van sténai,
staan) het plaatsen, zetten, stellen; de stel
stilstand van vochten.-ling,stad;Me.
statárisch, adj. lat. (statarius, a, um,
V. stare, staan) staand, vertoevend, langzaam voortgaande, in tegenst. met cursorisch (z. aid.).
Stater, m. gr., eig. gewicht; verscheidene aziat. en gr. zilver- en goudmunten
als gr. goudmunt deed hij 0 zilveren drachmen en werd ook chrysos en dareikcs
geheeten; de gouden stater van C y r i ca
gold 28 atheensche zilveren drachmen; in
het oude Athenen eene zilvermunt van 4
drachmen ; ook eerie voorm. joodsche zilvermunt, de zilverling, = 80 ct.
Stathmika, f. gr. (van stath?nós, m.
stander, pilaar, deurpost; weegschaal, gewicht) de gewichtkunde, de leer der weeg
gewichten.
-schalen
Statief, n. (van 't lat. stativus, a, uni,
vaststaand) een voetstuk als steun voor de
meettafel en andere werktuigen bij het
landmeten.
Statika, f. gr. (van statikós, ë, ón,
doende staan, van stënai, staan) de standof evenwichtsleer, de weeg- of evenwichtskunde, de wetenschap, welker voorwerp
het evenwicht der vaste ligchamen is ; —
statiseh, adj. wat tot die wetenschap
behoort, in evenwicht, evenwichtig; —
statische geneeskunde, het oplet
onderzoek van het geen het ligcbaaan-tend
door de voeding winnen en door de uitademing verliezen kan.
statiëus (spr. ti=tsi) adj. barb.lat.
(van staat, voor staatsie, praal, pronk)
pronkend, pralend, staatsie - makend.
Station, f. doorgaans n. fr. (spr. sta
sjón; van 't lat. statio, van stare, staan) in
't alg. het staan, de stand, het oponthoud,
-

-
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verblijf, de stand-, ligplaats, aanleg, inz.
het postwezen : le poststation, de pleisterplaats, toefpiaals, stilstand op eene plaats,
waar de paarden gewisseld worden ook
le afstand van zulk eerie wisselplaats tot de
andere, de postrust, rust ; de plaats, waar
op spoorwegen de spoortrein stilhoudt om
reizigers en goederen op te nemen of af te
zetten ; Ook het station s -ge hou W; oneig.
de stations van het leven, d. t. levenstijdperken, trappen des ouderdorns; in de
r. kath. Kerk : bedegangen, voorstellingen
uit de ljdensgeschiedenis van Christus, hij
welke men stilstaat om te bidden ; kerken,
kapellen of altaren, waar men zekere gebeden gaat verrichten om atlaat te verkrijgen, bedevaart ; Mar. de uitgestrektheid der
zee, welke den schepen wordt aangewezen
om ei gedurende een bepaalden tijd te krulsel]; de standplaats, het standpunt der landmeters; (Ie post, het ambt ; - statio-nair, adj. (lat. stationaru,c, a, um), slitstaand, b. v. van eene planeet, als zij in
den dierenriem noch voor- noch achterwaarts
schijnt le gaan ; vastgezet, bestendig voortdurend, blijvend, op het zelfde punt staande,
geene vorderingen makende ; S t a t i 0 n a i r e
koortsen, zulke, die gedurende één of
meer jaren algemeener en aanhoudender
heerschen (Ian (le andeie ; als suhst. ni. een
stilstaande, een biddend persoon voor een
heiligenbeeld ; een hulpprediker, hulppriester; een wachtscbip; oudttjds een garnizoenhoudend soldaat; - stationairen, p1.
pilaarheiligen, z. v. a 5 t y I i e t e n (z. aId.):
--- stationeeren, nw.Iat., op eene standplaats, ligplaats zetten, op schildwacht plaatsee; als wachtschip ergens liggen ; aanstellen; - gestationeerd, adj. aangesteld,
geplaatst, gelegen.
statisch, z. ond. s t a t i e k.
Statist, ni. uw lat. (van ,ctgre, staan)
een stomme persoon, eene stomme rol op
de tooneelen, vgl. figurant.
Statistiek, statistka, f. nw.lat. (v.
status, toestand, en in de middeleeuwen ook
Staat) de wetenschap, welker doel is de te
inkomsten, den handel, de fa--volking,de
brieken, enz. van eenen Staat te doen kennen, de staathuishoudkunde, staten kunde,
statenbeschrjving ; - statistcus, m. een
kenner der statistika, staatsligchaanikenner,
statenkennis; - statIstisch, adj. wat
tot de wetenschap van de gesteldheid der
staten tiehoort of haar betreft ; staathuislioudkundig, statenl:iesclîrijvende.
stat pro ratiöne voli)ntas, lat., z. voluntas ; - stat sue cuique dies, lat. (bij Vir
gilius) aan ieder is zijn dag gezet, ieder
moet eenmaal sterven.
Statûe, f. lat. (statIla, van statuere,
stellen, oprichten) een standbeeld te voet
of te paard, eerebeeld, beeldzuil ; - statta equdstris, lat. , ft. statue équestre, een
ruiter- of ridderstandbeeld ; - statIa pedéstris, lat., fr. statue pèdestre, een stand-

.
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beeld te voet - statuarus, m. een
4andbeeldmaker, beeldhou wer, beeldgieter;
-- statuette , f. (van t it. vtatutta,
verklw. van via(ua) een klein standbeeld,
standbeeldje.
statueeren, lat. (stature) stellen, zetten, oprichten; vaststellen, bepalen, verordenen ; bet daarvoor houden, aannemen, toestaan, laten plaats vinden ; e e n exempel
statueeren, een voorbeeld ter waarschuwing geven of ophangen.
Statuette, z. ond. statne.
status, in. lat. (van stare, staan) de stand,
staat, gesteldheid, toestand ; de staat, het
rijk ; status in statu, een staat in den staat;
st. actfvus el passivus, de verhouding van
het vermogen tot de schulden, de staat
der vorderingen en te doetie betalingen, van
credit en debet; st. a/finitdtis, de zwagerschap; st cö1jnationis, de verwantschap;
st. cogjuqdlis, de huwelijksstand, het huweijksleven ; st. causae, de gesteldheid der
zaak; vt controvers)ae, de eigentlijke toestand van den strijd, den twist of het geschil, de gesteldheid en nadere bepaling der
geschilpunten; st (Iifjflitiitis, de waardigheid;
st insoiventgae, bet onvermogen eens schol(lenaars ter betaling ; st. natur)Ilis el praeternatartilis, de natuurlijke of gezor)de en
de tegennatuurl(jke of ongezonde toestand;
ct. personPrurn, de toestand der personen
st. uti possidrtis, woordelijk : de toestand
gelijk gij hem bezit, d. i. de toestand van
landbezit, gelijk die thans bestaat (in vredes-tractaten) ; ad statum legéndi. ter doorlezing ; in statu quo, in den toestand, waarin
(eene zaak tot dus verre was), in den zelfden,
vorigen toestand, onveranderd ; het staturn
quo weder herstellen of eene zaak in pri
signuns statun (in haren vorigen toestand)
terug voeren, alles weder op den ouden en
vorigen voet brengen.
Statuur, f. lat. (statitra) de ligchaams
of -hoogte, ligchaamsgestalte, stal,-grote
wasdom (onderscheiden van ta i t 1e).
Statuut, n. lat. (siatiUum., vastgesteld,
van statutre,z. statueeren). p1. statttten, wetlen, grondwetten, verordeningen,
stadsrechten, ins. een genootschaps-lieslu it, de
stichtings- en grondwetten van een genootschap, gezelschap, gilde, enz.; statittum opifTcum, p1. handwerks- of gildewetten ; - statutârisch, adj. nw.lat., volgens de wetten
of verordeningen, wetmatig, wettelijk; —statutarische portie, z. portio statutaria.
Staurodulie, t. gr. (van staurOs, paal,
kruis, en d u I i e, z. aid.) aanbidding van het
kruis, kruisvereering ; --- staurolater, m.
kruisaan bidder --staurolIth, m. ook g ra
n a t I e t, kruissteen, kruisvormige schorl, eene
aan den granaat verwante steensoort;— stau;

-

rophóren,

p1. kruisdragers, hij kerkelijke

optochten der R. Kath. ; - stauróphlax, m. de kruishoeder, voortijds de titel van
den patriarch in Jeruzalem, die de overblijfselen van het kruis van Christus bewaarde.
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Steamboat, f. eng. (spr. stiémboot)
stoomboot, stoomschip -- steafn.er, m.
(spr. stiemer) stoomer, z. v. a. steam boat;
-- steampot, in. (spr. stíempot), een
stoompot, ook i n h al e r (spr. inheeler), d. i.
inademer, adembuis, om warme +i:gympen in
de long te leiden.
. Stearas, liever steatas, n. gr. (van
stéar, genit. stéatos, vet, talk) talkzuur
zout ; — stearine, liever steatíne, f.
de eigene talkstof; van daar stearine
kaarsen, gezuiverde talkkaarsen , stearine zuur, talkzuur, parelzuur; ----- steatiet, m. de speksteen , . zeepsteen ; ---steatlnisch, adj. talkig, talkachtig; —
steati.tis, f. Med. de vetzucht, overbodige
opbooping van vet (hyTperpimele); ---steatocële, f. de vetbreuk, een spekgezwel in de scheedevliezen van de zaadstreng ; — steatQdes, spek of talkaardig ; -- steatoom, n. Med. een spekgezwel, eene spekbuil ; — steatomátiseh,
adj. door een spekgezwel veroorzaakt ; .-steatárnis, m . de spekvogel in Z. Amerika ; - steatósis, f. de spek- of talkvorming, inz. de ziekelijke.
Steeken, m. eene kubiek-maat voor
het hout, sedert l81 in het groothertogdom Hessen-Darmstadt gebruikt, en doende
10 kubieke voeten á23 centimeters de voet.
Steekkan, f. nederl., ook verkeerdelijk
stekan, f. eene oude vochtmaat in Nederland, doende 8 stoopen of 16 mengelen;
voor wijn en olie
19,o3—, voor brandewijn = 1s,; 5.^— voor bier (ook dordsche kit) = 19 ,.. 4 liter.
Steen, in., boogd. stein, Pen gewicht
van 10 ponden in Bohemen of 10, 2 8 g 9
kilo; een oud . gewicht te Antwerpen, doende
8 handelsponden of 3, 7 s 1 2 kilo ; een nieuw
gewicht van het groothertogdom, Baden, =
10 ponden of > kilo; een gewicht te Leip;

-

-

-

i

zig, 10.2.a 3 a kilo; in Polen 2

schippond of l,96 kilo; in Zwitserland,
kanton Solothurn, = 10 pond of 5,.t R 4
kilo: een steen kaarsen in Nederland
6 oude 'ponden.
Steeplechase, f. of n. eng. (spr.
s(íéj)'l-tsjees; `-an steeple, kerktoren, en chase,
jacht) de wedren met hindernissen, eene
soort van harddraverij, waarbij men eenen
kerktoren of een ander hoog voorwerp als
doel heeft bepaald, dat men langs den rechtsten weg, over sloten, heggen, enz. zoekt
te bereiken.
Steganographie, f. gr. (v . steganós,
, (5n bedekt, verborgen, van stégein, dekken) de geheimschrijfkunst, het geheim teekenschrift,. geheimschrift; — steganográphiseh, adj . geheimschriftelijk.
Stegnósis, f. gr. '(van stegnvs, i3, ón,
samengeer. uit steganós, bedekt, dicht ; stegnoen, verdichten, dicht maken) Med. de
verdichting, samentrekking, sluiting of ver
tegennatuurlijke vernaauw-ing van-stoping,
Bene holte of een hol deel des ligchaams ;
;

-

-

stegnósis viscÉrccni, lat. de vergroeijing van
;

de kanalen der ingewanden ; — stegnótiseh, adj. gr., samentrekkend, verstop
stegnotka, n. pl. samentrek -pend;—
-kend
geneesmiddelen.
Stegoptera, n. p1. gr. (van stérfos. het
dak, dek, de bedekking, en ptéron, de vleugel)
de dekvleugeligen, eene afdeelifig der insecten.
Steiger,m. nederl. stelling, stellaadje,
z. aid.; houten getimmerte langs den oever,.
dat tot aanlegplaats dient voor ale vaartuigen.
SteirÓsis, f. gr. (van stéiros, stijf, on-vruchtbaar) tied. de vruchtbaarheid.
Stekan, z. steekkan.
Stële, f. gr. (stéIP, van st? nai, staan) een
opgerichte zuil, pilaar of steen ; inz. grafzuil, een zuilvormige grafsteen; — stelographie, f. het zuilschrift.
Stelechieten, m. pl. gr. (van stélcchos
het stameinde) versteeningèn van stamhout.
,

¢

Stellage, (van stellen met een franscheu uitgang) of stellaadje, f. een getimmerte van palen, sparren en planken,.
dat is ordt opgericht van den grond tot op
de hoogte, . waar de metselaar, timmerman,.
verwer, enz. moeten werken, stelling, steiger..
ste ldtjinn gaan,nw .lat. (v. 't lat..stella, ster)
iron. op het sterrekijken uitgaan, een nachtelijkpleiziertochtje,nachteljke wandeling doen.
Stelliet, m. nw.lat. (van 't lat. stellap
ster) eene versteende zeester.
Stellionaat, m. lat. (stellionátus, van
stel/o, 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 opr
staat, enz . ; - - stellionátor, in. een bedrieger, bedriegelijk verkooper.
S telographie, z. ond. stele.
-

Stemma, m., pi. stemmata, gr. (v.
stéphein, omgeven, omkransen) eig. krans,.
hoofdwindsel; bij de oude Romeinen : de
krans, waarmede de beelden der voorvaderen getooid waren ; van daar de reeks dervoors'aderen, de stamboon, geslachtsstam,
geslachts- of stamtafel ; — stemmatographie, f . de geslacht,- of stamkunde.
Stempel, m. eene pommersche zilvermunt,
6 daalder.
.

,

Stenagma, n., stenagmus, m. en

,

stenáxis, f. gr. (van stenáchein, stenáalzein,
stenen, zuchten) het zuchten, stenen,steunen.
Stenochorie, f. gr. (van stenos, P, ón,
eng.,en chivra,ruimte)Chir.de tegennatuurlijke
vernaauwing eener holte of opening, inz.
der moederscheede ; --. stenograaph,.
m. een verkortschr(jver, snelschrijver ; —
stenographie, f. de snelschrijfkunst, de
kunst om door middel van zekere teekens
en verkortingen zeer snel te schrijven ; —
stenográphisch, adj. beknopt- of snel schrijvend ; — stenokardie, f. gr. Med.
harte -angst, borst heen pijn en borstbeklemt

STENTANDO

--

ming, borstzucht, ook s t e r n o d y n i e;

stenophylliseh, adj . dichtbladerig ; --stenÓsis, f.. z. v a. s t e g n o s i s; — stenostoml.e, f. vernaauwing eener opening;
de mondklem, eene krampachtige samentrek king van den mond ; — stenothorax,
m. een engborstige; — stenotika, n. pl.
vernaauwende middelen ; — stenótiseh,

adj. vernaauwend, vernaauwd.
stentándo, it. (van stentáre, talmen ; ook
moeite hebben, nood lijden, v. 't lat. absten,táre, voor abstinére, zich onthouden) Muz.
talmend, verwijlend, dralend, sammelend, terughoudend ; stentáto, Muz. kommerljk, wee,moedig, met een' smartuitdrukkenden toon;
Piet. gedwongen, stijf.
Sténtor, m . gr. naam van een' griekschen krijgsman voor Troje, wiens stem
boven die van 50 man uitklonk; van* daar
een geweldig schreeuwer, iemand met eene
doordringende, zeer zware stem ; -- sten
-torsem,
eerre buitengemeen sterke, zware, mannelijke stem ; - - stentórisch,
adj. zeer luid, doordringend, geweldig schreeuwend.

Stepha'nus of Steven, m. gr. (^'épha
nos, omkransing, krans, kroon, prijs) mansn.:

-

de bekranste, bekroonde ; als vr.naa.m : Ste-

phania ; — Stephanus- daalder, m.
een daalder met het beeld van den heiligen

Stephanus — Stephanus- orde, naam
;

van drie ridderorden, waarvan de hongaarsche de voornaamste is; — Stephanieten, m. pl. benaming van al de volksspelen
der oudheid, waarbij de prijs uit eene een
kroon bestond ; ook de overwinnaars-voudige
in die spelen.
Steppe, f. russ. (stepj) hoogliggend,
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100 stères; kilostère = 1000
stère
stères; myriastère 10000 stères;
-- decistère = T.. stère; centistère
= i_ trstère; millistère = T 1 stère
of 1 kubieke palm.
Stereoehromie, I. gr. (van stereos,
a, on, vast, stijf) eene in 1816 te Munchen
gevondene manier van muurbeschildering,
die, in baar wezen aan 't fresco- schilderen
gelijk, dit overtreft doordien de kleuren het
vuur en den toon der olieverwen verkrij-

gen ; — stereochrómisch , adj. die
muurbeschildering betreffende ; -- stereographie, f . gr. de ligchaamsteekening,
teekening van vaste ligchamen op een vlak,
in tegen st. met i c h n o g r a p h i e; — stereographisch, adj. wat tot de ligchaamsteekening behoort, vgl. projectie; —

stereomantie (spr.

tie—tsie) I.

waar-

zegging uit eerste of grondstoffen ; — stereometrie, I. de meetkunst der ligchamen, ligchaamsmeting ; — stereomé trisch , adj. daartoe behoorende, ligchamelijk gemeten; -- stereoskoop, m. een
door Wheatstone uitgedacht en door Brewster gewijzig l optisch werktuig, dat de
vlakke beelden als verheven vertoont; --stereótiseh, adj. Med. dor, uitgedroogd
of door uitdroging, uittering ontstaan; --stereotomie, I. de ligchaamssnijding, leer
van de doorsnijding dIr vaste ligcbamen;stereotypen, pl. vaststaande drukvormen, letterplaten, onbewegelijke drukletters
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 ; — ste-

woest, onvruchtbaar land van aanzienlijke
uitgestrektheid.
stercoreeren, lat. (stercorfire, van
sterrus, genit. stercóris, mest, drek) bemesten, bernisten ; — stercologie, liever

reotypie, f. plaatletterdruk ; eene gieterij

stereorologie, f. de leer der drekstoffen,
der bemesting; verhandeling over de uit
wat tot-werpsln;—tcoai,dj.
glen mest, de drekstoffen betrekking heeft ;
wat op drekstoffen groeit of leeft; s t e rc o r a i re stoel, de stoel, waarop men den
paus bij zijne inwijding deed plaats nemen
(een gebruik, door Leo X. afgeschaft) ; --stereoranísmus, n. de leer der ster
-coraníste,
dat zijn de leden eener secte,
die meende, dat de stoffen, die men bij .het
heilige avondmaal nuttigde, even als andere
spijzen worden verleerd en in drek overgaan, waaruit de stercoranis,tiscbe
twisten ontstonden; ook de zulken, die
stelden, dat door bet heil. avondmaal de
vasten gebroken wordt ; — stereorátie
(spr. t ts) f. (stercorat)o) de bemesting.
Stère, m. fr. (van 't gr. stereos, stijf,
bard, vast) fr. benaming van de eenheid der
ligchamelijke of ruimtematen, inz. voor droge
waren = 1 kubieke meter of ei; decastère, eene maat van 10 stères; h e c t o-

stereotypika, f. de kunst om met vaste

,

--

van stereotypen; me tallographische
stereotypie, eene nieuwe handelwijze om
letterdruk op metalen platen over te dra
dan met zuren uitbijt; —-gen,dim
lettervormen te drukken ; — stereoty-

peeren, vaste drukvormen vervaardigen
en daarmede drukken ; -- stereotypiseh,
gestereotypeerd, adj . met vaste of
onbewegelijke drukletters gedrukt; oneig.
in blgvenden, duurzamen vorm, onveranderlijk.
Ster sis, I. gr. (van stérêin, berooven)
berooving, wegneming, gebrek ; — steretiseh, adj. beroovend, wegnemend.
steriel, adj. lat. (sterflis, e) onvruchtbaar, mager, schraal, dor, ledig, zonder ge
halte ; — steriliteit, f. (lat. sterilïtas)
de magerheid, onvruchtbaarheid, dorheid.
Sterlet, m. russ. (stérliadj) de kleinste
soort van steur, in de Kaspiscbe zee en in
de Wolga, die goeden kaviaar oplevert.
Sterling , eng. (ontstaan uit easterling,
d. i. eig. oosterling, munt uit bet Oosten,
benaming eener munt in de middeleeuwen,
die Richard I. in 1199 het eerst door duit
muntmeesters liet slaan ; vgl. esterlin,-scbe
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het echte geld naar den engelschen munt
wettelijke muntvoet, van daar een-voet,d
pond (of livre) sterling, eene vooreen werkelijk gemunte, nu slechts ingebeelde of gefingeerde munt 20 eng.
shillings, ongeveer 12 gulden, thans weder als sovereign geslagen ; — ster
-ling,
ook in 't alg. voor echt, geldig, beproefd.
Sternum,n. gr. (stérnon) het borstbeen;
— sternalgïe en sternodynie , f.
borstpijn ; z. v. a. s t e n o k a r d i e.
Sternut tie (spr. tie tsie) f. lat.
(sternutatio, van sternutdre, sternuére, niezen) het niezen ; — sternutatorium,
n. nw.lat. een niesmiddel, niespoeder, nies
— sternutatief, adj. niezing ver -kruid
-weknd.
Ster–pagóde, f. eene indische gouden zilvermunt met eene ster op de voor
te Madras, 4 gl. 2 6 cents aan-zijde,n.
waarde, z. v. a. pagode, z. ald.
steso moto, it. (steso, gerekt, van sténdere = lat. ea tendére) Muz. met langzame
beweging, langzaam, gerekt.
Stethodésmis, f., of stethodesimurn, n. gr. (van stéthos, n. de borst,
en desmós, band) Chir. een borstverband; stethoskoop, n. Med. een borsthoortuig
of een g hoorbuis tot onderzoeking van de
borstholte, vóór weinige jaren uitgevonden
door professor L a e n n e c te Parijs; —
stethoskopie, f. de borstonderzoeking,
de kunst om het stethoskoop te gebruiken.
Steven, z. S t e p h a n u s.
Steward, m. eng. (spr. stjóéwurd ; ijsl.
stivardr, angels. stiward, naar men wil ontstaan uit s t e d e w a r d, d. i. plaatshouder,
plaatsbekleeder) een huishofmeester , rentmeester, bestuurder, ontvanger; proviand meester, bottelier op een schip ; — lordhigh–steward (spr. — hai--), de opper
voorzittende lord, een der hoogste-recht,
rijksbeambten in Engeland.
Sthenïe, f. gr. (van sthénos, n., kracht)
de krachtigheid, kracht, volkrachtigheid ,
sterkte, verhoogde levenswerkzaamheid van
bet ligchaam, in tegenst. met asthenie;
-- sthenisch, adj. volkrachtig, krachtvol, met verhoogde krachtuiting; — stenop-rra, f., of sthenische koorts,
eene koorts met vermeerderde wederwerking, ontstekingskoorts; — sthenizeeren, de levenswerkzaamheid verhoogen,
sterkere krachtuiting opwekken, in tegenst.
met asthen izeeren.
Stheno, f. gr. (Stheina), eene der Go rg o n e n (z. ald.).
stibium, n. lat. (gr. stibi, stimmi) spiesglans of spiesglas, z. V. a antimonium;
- , stibialia, n. pI. nw.lat. Med. van of
met spiesglans bereide geneesmiddelen.
Stichomantie (spr. t ts) f. gr. (van
stichos, m. rij, regel, vers) waarzeggerij door
verzen, loten of briefjes: men schreef ver
uit de sibyllijnsche boeken op briefjes,-zen
--

;

--

--
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mengde die door elkander en trok er een
uit om zijn toekomstig lot te vernemen ; —
stichomantiseh, adj. die waarzeggerij
betreffende; — stiehometrïe, f. de vers
— stichomé--meting,vrsku;
trisch, adj. versafinetend , versmeetkunstig ; — stichomythie, f. het regel voor
regel of vers voor vers opzeggen en elkander antwoorden, het onafgebrokeij voortverhalen.
Stiefeletten, pl. (hoogd. van stiefel,
laars, stevel, met een' franschen uitgang)
slopkousen, overkousen, knoopkousen.
Stigma, n., pl. stigmata, gr. (van
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 van de
uitwendige werktuigen der rupsen ; — stigmatizeerFen, met likteekens, inz. met
de 5 likteekens van den gekruisigden Christus kenmerken ; brandmerken, oneig. lasteren, aantijgen, schandvlekken, kwaadspreken;
— stigmatizátie (spr. tie tsie) f. de
merking met likteekens; brandmerking; —
stigmatograaph, m. een puntenschrijver, iemand, die door middel van punten
zijne gedachten uitdrukt; — stigmatographie, f. de kunst om met punten te
schrijven, puntschrijfkunst; — stigmeologie, f. (van stigmé, f. het punten, stip
merk) z. v. a.-pen;odrschigtk,
accentuatie; — stigmiet, m. een
stippelsteen ; ---- StiXis, f. het steken ;
brandmerken.
Stijl, m. (van 't lat. stilus, eig. de schrijfstift) de schrijfwijze, de bijzondere wijze,
waarop men schriftelijk zijne gedachten uit
voorstellingsmanier, uitdrukkingswijze,-drukt,
voordracht en uitdrukking in het schrijven;
het gebruik, de gewoonte ; in de beeldende•
kunsten : de kunstsmaak, de voorstellingsvorm ; inz. de zuivere, edele, ongekunstelde,
natuurlijke voorstelling, in tegenst. met m an i e r; ook de tijdrekening, b. v. d e o u d e
en nieuwe stijl, z. juliaansche ka1 e n d e r, ond. J u l i u s; -- stilus curiae, z.
curiaal- en kanselarij - stijl; — Stilist, m. een schrijver met betrekking tot
zijne schrijfwijze, b. v. een goed stilist,
kenner en meester der beste schrijfwijze,
die de goede uitdrukking in zijne macht
heeft; -- stilistiek, f. de kunst der
schriftelijke voordracht of der goede uit
— stilisticum, n. eene voor -druking;
kunst der schriftelijke uit -lezingovrd
oefening daarin ; — sti--drukingofe
listika, n.pl. dingen, die tot de leer van de
schrijfw ij ze betrekking hebben; — stilístisch,adj. deze kunst betreffende, tot de goede schrijfwijze behoorende; —stilizeeren,
barb.lat. inkleeden, voordragen, door woorden,enz. uitdrukken; goed gesti11zeerd,
goed gesteld, goed geschreven; — stilet,

STILBE
n. (fr. stilet, it. stiletto) een kleine dolk,
moordpriem, stokdegen ; het steekijzer, de
peilnaald der wondheelers.
Stilbe, f. (van 't gr. stilbé, glans, schittering) een uitheemsch plantengeslacht met
dubbelslachtige bloemen op den eenen en
mannelijke bloemen op den anderen stengel;
—. stilbiet, m. blader -zeolith, eene soort
van z e o l i t h (z. aid.).
Stilet, stilist, stilistiek, enz., z.
ond. stijl.
Still tie (spr. t=ts) f. later lat. (stil
van het lat. stilliire, druppelen, stilla,-lat2o,
de druppel) de druppeling, het zijpelen, doorzijpelen ; — stillicidium, n.lat. het druppelen; het recht der dakafwatering; stilli-cidium lacrymárum, het tranendruppelen ;
stillicidiurn urinae, bet pisdruppelen.
Stilpnosideriet, m. gr. (van stilpnós,
blinkend, en sid ros, ijzer) slakachtige bruinijzersteen.
Stimulus, m., pl. stimuli, lat. de
prikkel, spoor, stekel, opwekking, aanvuring,
drijfveer; — stimuleeren (lat. stimuláre)
prikkelen, sporen , aandrijven , opwekken,
aansporen, aanzetten, nopen, ophitsen, gaande
maken ; — stimulans, n., pl. stimulantia (spr. t—ts) of stimuleereude
middelen, prikkelende, opwekkende middelen;— Stimulatie (spr. t = ts) f. (lat. stimulatio) de opwekking, aansporing, prikkeling.
Stink, m. (lacerta stincus, lat., liever
scincus, scincus marinas, van het gr. skingos, skinkos) Bene soort van hagedis in Arabië,
Egypte, enz., die men, gedroogd zijnde, als een
tot wellust prikkelend middel gebruikt.
Stióro, m. it. (outst. uit stajoro, sta
van stajo, schepel, z. ald.)-juor,stal
eene veld- of vlaktemaat in Tlorence; zoo
veel grands, dat men daarop een vierde
schepel graan kan zaaijen.
Stipátie (spr. t=ts) f lat. (stipatio,
van stip /re, stoppen) stopping, verdichting,
dichtmaking; volksgedrang, gewoel.
Stipendium, n., pl. stipendia of
stipendiën, lat. (samengetr. uit stipi-pendium, v. stips, genit. st).pis, geldbijdrage,
en ])endre, betalen)bij de oude Romeinen
de soldij, belooning; opbrengst, cijns (t r i b u u t) , tegenwoordig ondersteuningsgeld,
stichtingsgeld, gelden uit eene stichting voort
aangewend worden ten be--spruitend,
hoeve van minvermogende, inz. studeerende
jongelingen ; bij de R. Kath. ook een legaat
of eene erfmaking om missen te laten lezen ; --- stipendarius, in. een soldij trekker, soedenier, soldaat; een cijnsplicbtige, cijnsbare, ook z. v. a. stipendiaat,
n. iemand, die stichtingsgelden geniet, daar
studeert.
-vor
stipites, pl. m. lat. (van den sing. stipes,
genit. stipitis) steel, stengel ; cum stipitTbus,
met de stengels of stelen (op recepten afgekort c. stip.)
stipuleeren, lat. (stipukiri) eig. zich
iets laten beloven ; afspreken, vaststellen, be-

--
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palen, bedingen, bij verdrag overeen komen
of het eens worden ; beloven, zich tot iets ver
ges t i p u 1 e e r d,adj.vastgesteld,-plichten;—
afgesproken, bepaald, bedongen, beloofd, enz.;
stipuláta manu, onder handslag, b. v. iets
beloven ; — stipuláant, m. een bepaler,
vaststeller, voorwaardemaker; — Stipulãtie (spr. t=ts) f. de vaststelling, overeenkomst , bepaalde afspraak ; toezegging,
belofte, gelofte; het verdrag, vergelijk.
StirÓsis, f. gr. (steirdsis, van stëiros,
stijf, dor, onvruchtbaar) z. v. a steriliteit (z. ald.).
stirps, f., pl. stirpes, lat. de stam, stronk ;
in stirpes, z. in capita, ond. caput; — per
stirpes, volgens de stammen (niet naar de
hoofden), b. v. bij het verdeelen van erfma
-kinge.
Stixis, f. gr., z. ond. stigma.
Stoa, f. gr., eig. eene zuil, een pilaar,
pijler; eene zuilenzaal, inz. de bonte of veel
zuilenzaal (stoa poikilé, z. p oec i l e)-kleurig
te Athenen, waarin de wijsgeer Zeno en
zijne opvolgers leeraarden ; van daar : de
stoïcijnsche school of de stoïcijnen, de door Zeno gestichte oud. -grieksche
school van wijsgeren, die zich door strenge
deugd en verloochening van alle gevoel onderscheidde ; van daar oneig. stoïcijn, m.
een standvastig, gestreng, onverzettelijk, koel
onaandoenlijk man ; — stoïCIS--bloedig,
mus, n. de leer der stoicijnen, de leer der
gelijkmoedigheid, standvastigheid, koelbloedigbeid, onverschilligheid, ongevoeligheid in
de grootste smarten, enz. ; -- stoïcijnsch,
adj. tot de leer van Zero's volgelingen behoorende; hun gelijk, onverschillig, gelijk moedig, standvastig, koelbloedig, onverzette-

lijk, onwrikbaar, gelaten, onaandoenlijk.
stoccáto, it., z. v. a. staccato.
Stochastika, f. gr. (van stochádlzesthai,
bedoelen, op iets mikken, gissen, raden, van
stdchos, doel) de gissingskunst, leer der waar
stochástisch, adj, ver -schijnlked;
-moedijk,
waarschijnlijk.
Stock, in. eene inhoudsmaat te Bamburg
voor de gerst en den haver
3 n' i spels of 3158,76 liter.
Stock, n. eng. ( het duitsche stock,
stok, hoeveelheid of verzameling van zekere voorwerpen) de geldstok, het stamgeld
(kapitaal); inz. het staatskapitaal; pl. stocks,
in Engeland de in omloop zijnde staatsschuld brieven ; ook z. v. a. actiën, z. ald. ; —
stockbroker, m. een engelsch makelaar in staatspapieren ; -- Stockholder,
ni. (spr. —hoolder) de houder, eigenaar van
staatsschuldbrieven ; —. stockjobber, m.
(vgl. jobber) actiewoekeraar, iemand, die
op onbetamelijke wijze winsten zoekt met
den actiehandel, windhandelaar; -- stock—
jobbery, f. ongeoorloofde schijnhandel met
staatspapieren, windhandel.
Steebe, f., of stcebekruid, n. (lat.
stoebe, van 't gr. stoibé, d. i. eig. het stoppen, vullen, omdat de bladeren dezer plant
—
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tot het vullen van kussens, enz. dienden)
een plantengeslacht met samengestelde bloemen, die uit trechtervormige bloempjes bestaan, met een' schubbigen kelk.
Stceeharium, n. nw.lat. en nw.gr.
een witte koorrok der boogere grieksche
geestelijkheid.
S tcechaskruid of wel stocheskruid, n. (lat. stoechas, van 't gr. stoichás;
naar men wil van de 3 S t m c b á d e n, eilanden bij Marseille; waarschijnlijk rechtstreeks
van 't gr. stoichás, op rijen staande, wegens
de op rijen tegenover elkander staande bladeren), eene soort van lavendel met vierkante aren.
Steechiogenie of steechiogonie,
f. gr. (van stoichéïon, oorspr. staf, stift ;
letter, boekstaaf, en van daar pl. stoichë(a,
oneig. voor de eenvoudigste grondbestand
aanvangsgronden) de vorming of het-deln,
ontstaan der grondstoffen (elementen) ; --stceehiolog e, f. de leer der grondstoffen, z. v. a. chemie ; -- stcoehiometrie, f. de meetkunst der grondstoffen, chemische meetkunst, leer van de verhouding
der chemische verbindingen , — stODchiométriseh, adj. de chemische meetkunst
of verhoudingsleer betreffende ; s tae c h i om é t r i sc h g e t a 1, een mengingsgewicht,
ook atomen - gewicht of chemisch
wquivalént.
Stoeterij, f. (hoogd. stuterei, V. stute,
merrie) de paardefokkerij.

stoffeeren (nederd. met vreemden uit
fr. étoffer, oudfr. esto/fer, hoogd. stof-gan.
met stof of toebebooren voorzien, uit -firen)
bezetten, omzetten ; versieren, op--rusten,
tooijen, an huisraad voorzien, meuheleeren;
Pict. met bijwerk opsieren ; gestoffeerde kamers, van huisraad voorziene kamers ; — s tof Bering, stoffagie of
stofaadje, de optooijing, voorziening,
toerusting (b. v. van eene kamer met meuheien, enz.); bezetting van een kleedingstuk,
opstijving van eenen hoed, enz. ; Piet. de
opsiering, aanvulling eerier schilderij met
afzonderlijke figuren of geheele groepen van
menschen, (lieren, enz ; deze 6gurcu zelven;
-- stofaadje, ook bij kooplieden de
omkleeding, omhulling tot liet inpakken van
droge waren ; -- stoffeerder, m. een
aanstrijker, vergulder, kannerschilder.

S toïcísmus, stoïeus,s toïcijnsch,
z. oud. stoa.

Stola, stool, f. lat. een lang vrouwe kleed bij de oude Koineinen ; een breed
lint, dat de dames over het kleed om den
hals dalgen ; de priesterkleeding, koorrok, de
lange, breede. over de schouders tot op de voeten af hangende band der r. kath. priesters;
van daar jura stolae, geestelijkheidsrechten.
St,Oliditeit, f. lat. (stoliditas, van stol(dus, a, urn, onnoozel, dom) onverstandigheid,
onnoozeiheid; domheid, verstandszwakte.
Stbinik, m. russ. (v. stol, tafel) de
huishofmeester, een voornaam hofbeambte bij

----
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de oude Czaars, die voor hunne tafel te zorgen bad.
Stomachále, n. nw.lat. (van stoma'ch s, gr. stóinachos, de mond der maag,
maag) een maagmiddel, iets maagsterkends;
de maagversterking; stomachaal - dropp e l s, enz. maagdroppels, maagsterkende
middelen ; — stomachalgie, f. gr. de
maagpijn ; — stomachika, n. pl. maag
stomacheeren, nw.lat.-mideln;
aan de maag lijden, met maagpijnen behebd
zijn; — gestomacheerd zijn (fr. s'estomaquer) zich ergeren, boos worden, zich
vertoornen.
Stomakáce of stomalgïe, f. gr. (van
stoma, n. de mond) Med. de mondpijn ; het
mondbederf, het bederf in de mondholte,
mondverzwering -- stomatika, n. pi.
mondmiddelen, geneesmiddelen, die op eenig
deel van de mondholte worden aangewend;
-- stomatophyma,n.gezwel in de mond
— stomatitis, f. de ontsteking der-holte;
mondholte; — stomatorrhagie, f. het
moudbloeden ; — stomographie, f. de
beschrijving van den mond of de mondholte.
Stone, n. eng. (spr. stoop) steen, een
engelsch gewicht, geldende `oor vleesch 8,
voor wol 14 eng. ponden.
Stonehenge, n. de Druïdentempel bij
Salisbury in Engeland.
S tongiew, z. s t a n g i e w.
Stoof, eene russische vochtmaat, verdeeld in 10 tsjarken, = 1,229 liter.
Stool, z. stola.
Stoop, n. eene voorin. nederl. vochtmaat, T steekkan, verdeeld in 2 mengelen
of 4 pinten, voor wijn = 2,425o6 liter,
voor bier (dordsche stoop) 2,0 4 6 4 liter.
Stooter, in, eene voorin. nederl. zilveren
rekenmunt, 2- stuiver of 122 cent.
stop ! eng., houd. op ! staak ! stuit ! (van
s t o p p e ‚i, d. i. stuiten, doen stil staan)
stop kim! houdt hem! houdt hem vast!
Stoppíne, f. it. (stoppino, van stoppa
= lat. stupppa, werk, vlas) de uit vlas of
katoendraden samengedraaide lont; ook eene
blikken zundpijp.
Stopy, m. eene poolsche lengtemaat, T£
duim of 0.002068 meter.
Storax, lat., of gr. styrax, ni. liever
n. een batsemach tig, gomhars van den s t or a x b o o m in het Oosten en in Z. Europa.
Ile vloeibare storax (storax liquidus)
of vloeibare amber komt van den amberhoom (liquidárnbar styraciiva) in Mexico
;

en Virginia.
Store, 1) U. eng. (spr. stoor) eig. de
voorraad, een voorraadshuis, magazijn ; inz.
iu N.Amerika een winkel, waarin allerlei
levensbehoeften te koop zijn.
Store, 2) ni. fr. (v. 't lat. storea, raat)
vensterscherm, rolgordijn, zonnescherm voor
vensterramen of koetsglazen, die men kan
ophalen en laten vallen.
storneeren, it. (stor°náre, eig. afwenden, tot wijken brengen) Kmt. in orde bren-
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gen, regelen, rangschikken ; verbeteren (eerie
schrijf- of rekenfout, doch niet door uitschrappirig of doorhaling, maar door eenen
tegenpost (contrapost) te maken, door af- en

bUschrijven); - storno, m. vertietering
van eenen verkeerd geboekten post door afen bjschrjven; z. ritorno.
Storthing, n. zweecisch (van stor, groot,
en ling, gerecht, geding) de rksdag, de
rijks- of standenvergaderirig in Noorwegen.
Strabo, in. lat. (van 't gr. strabön of
slrabós) een schele, scheelziende; --- stra-

bismus, in. gr. (strabiunös) of straboziteit, f. nw.lat. Med. liet sctieelzien, verdraaijen der oogen —strabïtisch, adj.
scheelziend

StracehIno, m. it. een zeer goede,
vette ital. kaas, inz in LombardUe.
Strâctie (spr. tie=tsie) f. (woarseli.
van 't n w.lat. extract to, het uittrekken) Typ.
het lichten of het onderleggen van regels
of woorden, die met eerie andere kleur moeten gedrukt worden.
Stradioot, ni. (it. .stradiôtto, van 't gr.
tratiötTs, soldaat) een stroopruiter, licht
albaneesch ruiter' uit Morea in de middeleeuweo, inz. in venetiaansche dienst.
Strait, f. eng. (spr. street) de zeeëngte.
StrÉilcio, ni. it. (spr. straltsfo) Knit.
be t minuielijk vergelijk, de overeenkomst, uiteenzetting ; - stralciëeren (it. stralciáre),
vereffenen, schulden en vorderingen in orde
brengen (bij het ontbinden of liet aangaan
van eenen handel).
Stramien, m. (van 't lat. stramen, it.
straine, stioo, kaf, leger) fijne c a n e v a S
(z. aid.) tot borduren van tapijten , borduurgaas, borduurpapier of -karton.
Strangalle, f. gr. (strangalia, s t re n g,
snoer, van strângei.n, snoeren, sarnendraai
de beklernrning (van eerie breuk); eene-jen)
door bekierriming ontstane verharding ; -

strangailden, p1. melkknolibeis in de
vrouweborsten ; . strangurïe, f. de

moeijelijke wateriozing, koude pis.
stranguleeren, lat. (slrangulãre, I r.
étranpler, gr. stranqalidzein, sfrangaloen, verwant met ons s t r e n g) met eerie streng of
eenen strik de keel toehalen, verwurgen,
ophangen ; - strangulätie pr. tts),
ide verworging ; bekieniming van eene breuk.
Strangurïe, z. orid. stran galie.
Strapâtze, t. hoogd. (slrapdzc, v. 't it.
strapdzzo) eerie vermoeUende inspanning, almatting, een zware arbeid; - strapatzeeren (hoogd. .strapaziren, it. .clrapazzáre, eig. bovenmate plagen, bespotten, v.
.vtra = lat. extra, zeer, buitengemeen, en
pazzo, dwaas, nar) verachtelijk of hard behandelen, mishandelen ; plagen, kwellen, afmatten, verrnoeijen ; zich strap , zich
(„;,

afwerken, afbeulen, enz.
strascicd;zdo, strasci'ndndo, it. (spr. stra
&ii—; van strascicáre, ,ctrasc'jnáre, sleepen)
Muz. sleepend.
Strass, m. boogd. (Ir. sties) hard kris-

taiglas, dat tot bazis van de gekleurde glasvloeden dient ; een nagemaakte diamant (naar
zijnen uitvinder, eenen Straatsburger kunstenaar, zoo genoemd).
Strata, a. on!. stratum.
Stratáreh, m. gr. (strat-árch5s, van
stratös, leger, en drchein, heerschen) een
heervoerder, opperbevelhebber, veldheer, gen e r a a l ; -- strat-arithmetka, t. de
legerscbaar -berekening ; -(niet s t r a t a g e e. m ; gr. stratpma, van
stratt'gIn, heervoerder zijn ; eerie krijgslist
gebruiken) iii. de krijgslist ; eene list, een
listige aanslag, eene kunstgreep; - stra–

tegïe, strategika of strategetika,
I, de heervoering, de beervoerderskunst, veldheerswetenschap, krijgskunst ; - stratë–
gisch of strategëtisch, adj. krjgs
kundig; -- stratographïe, t. de legerbeschrijving, krijgsbeschrijving, geschiedenis
der oorlogen in 't algemeen ; - stratokratie (spr. tie=tsie), f. de legerheer
-

scliappij, soldatenheerscbappij ; - strato–
thka, t. de krijgskunst ; - stratope
die, f. (gr. stralopedeia, het legeren, legeropslaan) de kunst van een leger op te siaan,
de leer van de keuze eerier legerpiaats voor
troepen en de wijze van inrichting daarvan.
Stratum, n., 1,)t. strata, lat. (van sier.
nIre, strdvi, stratum, uitstrooijen, uitbreiden)
eig. liet uitgebreide, uitgespreide, de laag,
schicht ; - siratem super stratum, laag op
laag, schicht op schicht, laagsgewijze ; stratificeeren, nw.lat. laagsgewijs op
elkander leggen ; - stratifleatie (spr.
tie=tsie), I. de laags- of schicbtsgewijze ligging (der delfstoffen, enz.)
sirazza f. it. Kint., z. v. a. b r o u i 1 1 on.
Streblôsis, t. gr. (van strebloen, draaijen ; verdraaijeri) Med. de verstuiking, verrekking, liet verdraaen der ledematen, de
onvolkomene ontwrichting.

Stre].itz, m., p1. Strelitzen, russ.
(sing. strieliez, van strielá, pijl, van 't slavoniseli .strieliti, schieten) schutters, voorm.
russ. soldaten van de lfwacht, sedert de
laatste helft der Hide eeuw tot op de iegeering van Peter den Groote.
Stremma, 1) n. gr. (van strpheu,
draaijen) Med. verrekking, verdraaijing van
een lid.
Streinma 2) of stremme, f. eene
nieuw -grieksche eldmaat = 1000 ned. J
meters.
Strenuiteit, t. lat. (strenutas, v. sirenIius, (i, urn, lustig, vrolijk, enz.), wakkerheid, bedrijvigheid; dapperheid; naauw
righeid.
-keu
strepius, m. lat. (van strepre, gedruisch
maken, tieren) het gedruisch, geraas; sirepUus aurcuin, het oorgesuis ; - strepitóso
(spr. soo), con strépito, con istrépito, it.
Muz. ruischend, tierend, met gedruisch.
siretto, it. (= lat. sirctus) naauw, eng,
smal ; Knit. schaars, zeldzaam ; naauwkeurig, naauw bepaald; Muz. kort, snel, gezwind.
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S tría, f. lat. de streep, groef ; — striatuur, f. " lat. (striatura, van strii re, groeven, kerven) de uitholling, groeving.
Stribord, m. fr. (gevormd van ons
s t -u u r, sturen, stieren; vgl. starboard),
angels. steórbord) het stuurboord, de rechterzijde van het schip, tegenover het bakboord.
strict, enz., z. ond. stringeeren.
stridor, m. lat. (v. stridere, striáére, knarsen, krassen) het sissen, knarsen ; stridor
dentiun, het tandeknarsen.
Strigeliánen, m. pl. aanhangers eener
secte onder- de Hervormden, die in het leerstuk der genade en bekering afweken (zoo
gebeeten naar S t r i ge 1, een' godgeleerde
uit de 1óde eeuw).
stringeeren, lat. (stringére) schavend
aanraken, bezeeren, kwetsen ; eng samentrekken, samensnoeren ; naauw, naauwkeurig nemen ; in het schermen : de kling van
de tegenpartij opvangen; stringeerende
m i d d e 1 e n, samentrekkende middelen ; —
stringént, adj. bondig, scherp, nadruk
gestreng, b. v. zulk een bewijs; —-kelij,
strignéndo, it. (spr. stri njéndo) Muz. samen
verkortend, eene eenigszins snelle-treknd,
beweging aanwijzend; -- strict, adj. lat.
(strictus, a, um) als adv. ook stricte, eng,
naauwkeurig, gestreng, puntelijk ; -- _s t r i cte observantie, z. observantie; —
stricto jure, naar het gestrengste recht; —
stricto sensu, in den naauweren zin, streng
genomen ; – strictissime, op het .naauwkeurigst, in den engsten of bepaaldsten zin des
woords; — strictissimo sensu, in den aller
zin ; - non stringit, het hindert-beprkstn
niet, het gaat de zaak niet aan ; — strictuur, f. (lat strictura) bet langsschaven ;
de samentrekking, vernaauwing van een natuurlijk kanaal, b. v. van het darmkanaal
en inz. van de pisbuis.
strisciándo, it. (spr. stri-sjándo; van strisciáre, strijken, langs wrijven) Muz. sleepend,
den eenen toon in den anderen overhalend.
Strobilus , ook strobilu.s, m. gr.
(strobilós, van strobPin, in eenen kring draai jen, stróbos, dwarreling, maalstroom) ee n gedraaid ligchaam, tol -- strobiloidisch,
adj. kegelvormig; —StrobOSkoop,n.schijfbeeld, draaibeeld, draaigezicht, een optisch
speelgoed ; — stroboskopisehe schijven, optische draai - of tooverschijven (door
S ta m p Ier uitgevonden).
Stroma, n. gr. (van strónnynai, uitspreiden) het onderliggende; stroo, bedek
tapijt ; de tweede zaadbodem ; pl.-king,
stromáta, tapijten, inz. bont gewerkte
tapijten ; van daar oneig. boeken van gemengden inhoud; — stromatika, f. de
tapitweverlj, tapijtwerkerskunst.
Strombieten, pl. gr. (van strómboes,
stróbos, kring, dwarreling) versteeningen van
éénschalige, langwerpige schelpdieren.
Strontiaan -aarde (spr. tits), eene
nieuwelings ontdekte aardsoort, die, met
koolzuur verbonden, voorkomt in den stron;
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tianiet, eene asperzie-groene, doorschijnende en vezelige steensoort bij Stro nt i a n in Schotland, die ook aangetroffen
wordt in verbinding met zwavelzuur in den
c ee l e s t i e n, een' grijsachtig blaauwen of
geelachtigen vezeligen steen in Sicilië, enz.;
-- strontium, n. de metallische bazis
der strontiaanaarde, door Seebeek en Davy
van 1807 tot 1808 ontdekt.
Stróphe, f. gr. (stróphë, van stréphein,
wenden) eig. de wending van het zingende
en dansende koor bij de oude Grieken, en
de afdeeling van het koorgezang, dat gedurende zulk eene dansbeweging werd gezongen; in 't alg. de versafdeeling, verskop
doorgaans verkeerdelijk vers gehee--peling,
ten, elke afdeeling in een gedi!,bt of lied:
vgl. couplet en stanze; Muz. de ver
herhaling van de melodie: —stro -ander
f. de regels-afmeting, afmeting der-phika,
versleden in de poëtische boeken van het
0. T. . — strophus, m. (gr. stróphos)
Med. buikpijn, darmkoliek, waarbij de lijder
zich wendt en keert.
Structor, m. lat. (van struere, samenvoegen, bouwen, enz.) een bouwmeester, metselaar, timmerman ; een hofmeester, opdis
tafelbedienaar en voorsnijder bij de-scher,
oude Romeinen ; -- structuur, f. (lat.
(structura) de wijze, waarop een huis, enz.
een ligchaam gebouwd of samengesteld is,
de bouw, bouwwijze, bouwtrant, bet bouwwerk; de samenstelling, inrichting, rangschikking der deelen ; de samenhang van
eene rede; vgl. constructie
Struma, f. lat. het kropgezwel, hals
(lat. stru--kliergzw;—stum,adj.
mósus, a, um) Med. met eenen krop behebd,
daartoe behoorende ; —. strumoziteit, f.
nw.lat. de opzwelling van den hals, het
halsgezwel.
Strychnine, n. gr. (van strchnos,
nachtschade, een plantengeslacht) een bijzon
vergiftig nader bestanddeel in-derbazisch
de ignatius–boonen, in de braaknoten, in
het slangenhout (strychnus colubrina) enz.
Stryphna, n. pl. gr. (stryphnós, ón, samentrekkend, wrang), z. v. a. lat. a d s t r i ngentia.
Sti behen of sti bgen, n. hoogd. eene
duitsche inhoudsmaat : - in Hannover 12 vat
bier = 3,92 12 ; voor brandewijn = 1, e 6 o 8 ;
in Mecklenburg 3,6 2 ; te Lubeck
3, 7 5 ; te Bremen 3,221k; voor het
bier aldaar 3,, ,15 ; te Brunswijk
3, 7 3 9 9 ; te Hamburg = 3,6 5 liter.
Sti ber, m. hoogd. een stuiver, eene
zilvermunt in de Rijnprovinciën
thaler.
Stucco, it. of stuc, fr. m. (eng. stuck,
sp. estuque, van 't' oudhoogd. stucchi, korst)
gips, pleisterkalk, uit gezeefd wit marmer
en kalk bestaande, en die tot versieringen
in verheven werk gebruikt wordt ; — StucatOre, it., stucateur, fr., stuka-door, m. arbeider, kunstenaar in gipswerk;
;

1.

--

-
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----- stucatuur of stucwerk, stukadoorwerk , allerlei werk en figuren van

stupreeren (lat. stupr°áre), schenden, onteeren. verkrachten ; — stupráta, f. eene

gipskalk.

onteerde, geschondene, inz. eene met geweld
verkrachte maagd ; — stuprator, m. een

studeeren,

lat. (studére, zich beijveren, streven, zijn best doen) zich op eene
zaak toeleggen, haar zoeken te doorgronden,
naauwkeurig onderzoeken of nadenken ; inz.
zich op de wetenschappen toeleggen, zich
daaraan toewijden of overgeven, iets leeren,
beoefenen, daarmede geheel bezig zijn ; zich
met geleerden arbeid bezig houden ; —
studeerkamer, het werk- of schrijfvertrek van eenei geleerde ; --- studént, m.
(van 't lat partic. stüdens, zich bevlijtigend)
of studiosus (lat. studiïdsus, a, um, ijverig, vlijtig) iemand, die zich op de wetenschappen toelegt, een leerling of kweekeling

op eene hoogeschool, muzenzoon, akademieburger ; — studie, f., lat studium, n.
in 't alg. ijver, streven, bemoeijing ; inz. de
vlijt, leerijver, zucht voor de wetenschappen,
aanhoudend nadenken over iets, geleerde of
wetenschappelijke aanleering, inspanning, bezigheid, onderzoek, navorsching; pl. studiën of stud a, geleerde bemoeijingen,
pogingen, navorschingen ; wetenschappen, verworven kundigheden, geleerdheid ; de geleerde of wetenschappelijke loopbaan, leef
scholen ; Pict. kunstproeven, oefe--tijdop
nings- of proefstukken, voorbeelden tot nateekenen, el,z.; pro studio et labóre, voor gedane moeite en arbeid.
Stuiver, m. eerre nederi. rekenmunt
5 centen of 2 gulden.
stultus, a, um, lat. dwaas, onnoozel, zot;
--- stultus, m. lat. een dwaas, nar, zot, onverstandig mensch ; — stulte, adv. dwaas,
enz.; duin vitant stulti vita, in contrara
currunt, als dwazen fouten willen mijden,
vervallen zij doorgaans in een tegenovergesteld uiterste (naar Horatius).`
Stupefaciëntia (spr. t= ts), pl. lat.
(van stupe fac^re, verbazen, ontzetten, bedwelmen , van stuplére, verbaasd, ontsteld, ver
verdoofd zijn) verdoovende middelen;-schrikt,
--- stupefáctie (spr . t ts), f. nw.lat. de
verdooving, bedwelming, verbazing, ontstel
verslagenheid; stupëfait, fr. (spr. —fe)-tenis,
verbaasd, onthutst, ontsteld ; — stupide,
adj. fr. (lat. stup$dus, a, um, eig. verdoofd, gevoelloos) dom, bot, stomp, log en traag van
geest, stompzinnig; — stupiditeit, f. (lat.
stupiditas) de domheid, botheid, stompzinnigheid ; -- stupor, in. lat. gevoelloosheid,
verdooving; domheid, botheid; verbazing,ontsteltenis; st. artuum, het slapen of de ver
ledematen ; — st. mentis, de-dovinger
stompzinnigheid ; st. vi eilans, de zinvang,
beroerte in 't hood.
Stuprum, n. lat. de schending, onteering, verkrachting van eene maagd, jonge
---

dochter of vrouw ; ontucht ; stuprum sub
spe matrimonii, verkrachting onder belofte
van huwelijk ; st. voluntarium, vrijwillige
onteering met toelating van de onteerde;
st. violéntum, gewelddadige verkrachting ; ---

maagdescbender, vrouwescbender, onteerder.
Stuurboord , n. (fr. stribord, eng. starboard) Mar. de rechterzijde van het schip,
als men van den achtersteven naar voren
ziet.

stygisch, Stygius, z. ond. Styx.
Styliet, m. (gr. stylitês, van stijlos, zuil;
griffel) pilaarheilige, benaming der kluizenaars en dwepers, die als boetedoening het
grootste gedeelte van hun leven op den top
van hooge zuilen doorbrachten ; de eerste
van die soort was een syrische- monnik S im e o n in de 5de eeuw ; — stylobaat,
m. Arch. een zuilstoel, voetstuk; -- stylódiseh of styloidisch , adj. griffel - of
priemvormig, staftachtig ; — styloglósSu.s (stil. 7nusculus), m. Anat. de priem
uitsteek -tongspier,dvahmwjze
slaapbeen begint en tot aan-selvanht
den wortel der tong loopt ; -- stylométer, m. een zuilmeter, zuilverhoudingsmeter, werktuig om de verhoudingen aan de
zuilen gemakkelijk te vinden ; — stylometrie, f. de zuilmeetkunst, kunst om
zuilen te meten; — stylopinakia, n. pl.
(gr. sing. stylopindhion) zuiltafereelen, zuil reliefs, die mythologische en historische ta
-ferln
voorstellen.
Stylus, in. lat. de stijl (z. aid.);

stylist, stylistisch, enz., z. and s tij 1.
Styma, n. gr. Med. de oprichting (ere ct ie) der roede, zonder gevoel van wellust;
---- stylnatÓsis, f. (kwalijk gevormd v.
styma) bloedvloeijing uit de roede, doorgaans met erectie en wellustige gewaarwording, ook urethrorrhagie.
Stymphalíden, p1. gr. (stymphdlídes)
fabelachtige, ontzachlijk groote roofvogels
met ijzeren klaauwen en snavels, die zich
in de dichte wouden aan het meer Sty m—
p h l i s in Arkadid ophielden en groote
schade aanrichtten, totdat zij door Hercules

gedood werden.
Stypsis, f. gr. (van st' hein, samentr ekken, verdichten) Med. het stijfmaken, samentrekken, verstoppen ; de hardlijvigheid ;

-- styptisch , adj. Med. samentrekkend;
verstoppend, bloedstillend ; — styptika,
n. pi. Med. stoppende, bloedstillende middelen.
Styrax, gr., z. v. a. storax (z . ald.) .
Styx, m. liever f. gr. (eig. de gehate,
verfoeide, van stygéin, haten, enz.) Myth.
eene bel-rivier, een stroom der onderwereld,
bij welks wateren de goden een' onverbrekelijken eed zwoeren (vgl. Acheron, P h 1 egethon en Kocytus); bij den Styx

zweren, een' verschrikkelijken, duren eed
doen: den ,Styx of de boorden van
den Styx bezoeken, sterven; -- Stygiseh, adj. wat tot den Styx en in 't alg.
tot de onderwereld behoort ; gebaat, geschuwd, verfoeid, vreeselijk ; Chem. bijtend,
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invretend, gelijk b. . sterkwater (wegens
het giftbevattend en bijtend water van den
Styx, nu Mavronero, in Arkadíë; — Styg1uS, m. een bijnaam van Pluto.
Suáda, f. lat. (v. suadëre, toespreken,
overreden) of Suade ook Suadéla, gr.
P e i t h o, Myth. de godin der overreding;
welsprekendheid, overredingsgave, redevloed,
eene aangenaam vloeijende voordracht; in
verachtelijken zin; het gesnap, gekakel; —
suasóriseh, adj. (lat. suasorius) overredend, aanradend ; — suasoriën, pl. (lat.
suasoria) overredingsmiddelen, - gronden.
sua sponte, lat., z. sponte.
Suasse, n. in 0. Indiè, een natuurlijk
metaalmengsel van koper en goud; ook een
kunstmengsel uit koper, staal en goud.
suave, z. soave; — suaviteit, f. (lat.
suavitas, fr. suavity) liefelijkheid, aangenaamheid, bevalligheid, zachtheid, geurigh eid; — suaviloquéntie spr. (t=ls) f.
(lat. suaviloquentia) liefelijkheid in 't spreken, zoetvloeijende welbespraaktheid.
sub, lat. voorz.: onder, bij, tegen, om;
ook in vele samenstellingen, ais wanneer
bet voor eene c gew. in suc—, voor eene f
in suf— voor eene p in sup— verandert.
Sitba, f. bong. (spr. sjoeba; aan het
slay. ontleend ; russ. sjoeba) de pels, inz.
,

der boeren.
Subactie, f. lat. (subact o, van subige`re, d. i. onderbrengen ; doorwerken, doorkneden) de doorwerking, vermenging.
subacuut , adj. nw.lat. (vgl. acuut)

eenigszins heet, matig heet (van de koorts).
Subeerd ten, pl. lat. (van subaerátus,
a, um, inwendig van koper, van Ices, erts,
koper) overzilverde munten, of koperen munten met zilver bekleed; de inwendig ijzeren
munten heeten subferraten.
Subah of soebah, m. een uit vele
districten bestaand perzisch landschap ; ook
z. v. a. subah - dar, soebdar, stadhouder of onderkoning eener provincie, inz.
in Indië.
subaltérn, adj. mid.lat. (subaltérnus,
fr. subalterne) afhankelijk, ondergeschikt, onderhoorig, onder een ander staande; — een

subaltérn, m. of subaltern ambtenaar, een onderan;btenaar; — subaltern officier, ieder officier beneden den
kapitein ; — subalterniteit, f. de ondergeschiktheid, onderhoorigheid, de rang
van ondergeschikte — subalternatie
(spr. tie—tsie) I. Log. de verhouding van
een algemeen oordeel tot de bijzondere daarv an afhankelijke of daaraan ondergeschikte;
Muz. de plaatsing van een algemeen stuk
onder de bijzondere.
;

subarrendeeren, mid.lat. (vgl. a rr e n d e e r e n) onderpachten, weder in pacht
nemen ; -- subarrénde of subarren dátie (spr. t=ts) f. de onderpacht, wederpachting, berpacbting -- subarrendátor, m..de herpachter.
Subbas, m. lat. -it. (vgl. sub en bas)
;

SUBFEUDUM.
d. i. onderbas, een houten gedekt orgelregister in het pedaal, van 16, ook 3 voet toon.

Subcollectátie of subcollécte
(spr. t=ts) f. nw.lat. (vgl. collecte, enz.)
eene onder-inzameling
sub coldre juris, z. oud. color.
sub conditidne, lat., onder voorwaarde.
Subconréctor, ir,. nw.lat. (vgl. conrector) een derde of vierde leermeester
aan eene geleerde school, onder-conrector.

Subconsequentie (spr. t=ts) f. nw.
lat. (vgl. consequentie) de gevolgtrekking uit een gevolg; onder - gevolgtrekking,
tweede gevolg.
subcontraheeren, nw.lat. (vgl. c o nt ra h e e r e n) een nieuw verdrag aangaan,
door een nieuw verdrag (co n t ra c t) ver
-binde.
subcutanéus of subcutaan, adj. nw.
(van het lat. sub, onder, en cutis, de-lat.
huid) bet naast onder de huid of het vel
gelegen.

subdelegeeren, nw.lat. (vgl . d e 1 ege e r e n) in de plaats van een ander afvaardigen en volmachtigen, ondervolmacht
,even, tot ondergevo^rnachtigde benoemen ;
— subdelegaat of gesubdelegeerde, m. een ondergevolmachtigde, onderaf
bijgezant; -= subdelegatie-gevardi,
(spr. t=ts) 1. de onder-volmachtiging.
Subdiakonus, m. lat.-gr. (vgl. dia k o n u s) een geestelijke onderhelper, tweede
hulpprediker.
Subdiále, n. lat. (v. sub dio, onder
den vrijen hemel) eene niet overbouwde,
opene of vrije plaats, een a l t a a n.
Subdistinctie (spr. tie=tsie), f. nw.
lat. (vgl. distinctie) de fijnere onder
-scheidng,orafl.
subditil2us, a, um, lat (van subdere, on-

derleggen) ondergeschoven, onecht; subdi
een ondergeschoven kind;-tiusnfa,
subd. liber, een ondergeschoven boek.

subdivideeren, lat . (subdividére, vgl.
d i v i d e e r e n) onderverdeelen, iets, dat afgedeeld of verdeeld is nader af- of verdeelen, onderafdeelingen maken ; — subdi
-vize,f.donralg
sub divo, sub dio of sub Jove, lat., onder
den vrijen hemel, in de open lucht.
subduceeren, lat. (sub-duc) re, eig.
van onderen wegtrekken) onttrekken, ongemerkt wegnemen of verwijderen ; — subductie (spr. t=ts) f. (lat. subductio) de
onttrekking; de afvoering of afleiding der onzuiverheden in het ligchaam; ook doorzijging.
Suberaat, n. nw.lat. (van het lat. suber, ' kurk), kurkzuur zout; -- subereus,
adj. kurkachtig.
sub- et oreptio, z. s u b r e p t i e.
subferráten, pi . nw.lat. (v. Eerrum,
ijzer, en sub, z. aid.) zilvermunten, met
ijzeren kern; vgl. su ba ra t en.
sub feudum, n. mid.lat. (vgl. f e u d u m)
een ach terleeu ; -- sub feudatio (spr t ts)
f. Jur. de achterbeleening.

SUB ITA.0 VOCE
ond. vox.

sub hac voce, z.

subhasteeren,

lat. (cubhastáre) of sub
hasta verkoopen, (1. i. woordelijk: onder
de piek of spies (basta ; omdat in het oude
Rome bij gerechtelijke verkoopingen, ver
piek in den grond ge--pachtingez.
stoken werd) gerechtelijk bij opbod erkoopen, aan den meestbiedende verkoopen ; —
subhastátie (spr. tie—tsie) f. de openbare
verkooping, z. V. a. a u c t i e.
sub hodiérno dië, z. ond. vlies.

Subiet, z. subito.
subigeeren, lat. (subigére) onder het
juk brengen, overweldigen, onderwerpen ;
Med. door elkander werpen, vermengen (vgl.
subactie); van daar op recepten : subige,
afgek. .sub., d. i. verwerk of vermeng het.
Subingréssie, f. nw.lat. (van 't lat.
ingressio, het ingaan) de intreding in eens
anders plaats.

subintelligeeren, lat. (sub-'in(elliu('re,
van intellitl(re, inzien, verstaan) daaronder
verstaan.
Subfntrans, m. nw.lat. of subiYitrant, fr. (spr. subentrdn) Med. eene koorts,
welker aanval reeds begint vóór nog de vorige geheel geweken is.
Subintroducta, f. nw.lat. (vgl. i nt r o d u c e e r e n) naam, dien men, na de
invoering van het caelibaat, aan iedere vrouw
gaf, die eenen geestelijke ter waarneming
van zijne huishouding vergund werd bij zich
te nemen.
subito, lat., subiet, adj. plotseling, eens
onverwachts ; Muz. snel, gezwind. -klaps,
subjieiëeren, lat. (subjic(re, van jacére, werpen, leggen) onderwerpen, onder
onder of lager zetten of stellen;-platsen,
inblazen, iiifluist.eren ; — subjéct, n. (lat.
subjéctumn) eig. het ondergelegde ; Gram. het
onderwerp, hoofd -, of grondwoord van eenen
zin of een voorstel, het grondbegrip, de handelende persoon of dat gene, waarvan in een
voorstel iets gezegd, bevestigd of ontkend
wordt, in tegenst. met p r w d i c a a t) ;' ook
een persoon, in tegenst. met het object
of de zaak ; een mensch met betrekking tot
zijne bekwaamheid of geschiktheid voor eenig
(ondergeschikt) werk ; inz. een hulp in eene
apotheek ; — subj ectie (spr. t=.ts) f. lat.
(subjectio) de onderwerping; Log. -1e zelfondervraging: — subjectief, adj. onder
onderwerp betreffende ; per--werplijk,ht
soonljk, innerlijk, wat zijnen grond en zijn
wezen in den persoon heeft, niet in de zaak
(in tegenst. met objectief) — subjectiviteit, f. de gesteldheid en bijzondere
geaardheid van een onderwerp ; persoonlijkheid, innerlijkheid, het aanwezig zijn in ons
voorstellings- en kenvermogen.
-

;

sub Jove, z. sub divo.
sub judice, z. ond. j u d e x.

Subjugale toon, m. nw.lat. (v. 't lat.
subjugi re, d. i. onder 't juk brengen) een
ondergeschikte toon. .

subjungeeren, lat. (subjung?re) on-
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dergeschikt verbinden, bijvoegen, aanknopen
subjunctie (spr. t--ls) f. nw.
lat., de bijvoeging, toevoeging, verbinding;
-- subjunctief, adj bijgevoegd; verbonden ; aanvoegend, verbindend ; -m. (subjunctcvuuus modus) Gram.
z. V. a. conjunctief, eonjunetivus, z.
n1 o d u s.
SublapsaHen, m pl. nw.lat. (van sub
en lapsus, val) naam, welken men aan zulke
Calvinisten gaf, die alle niet geprwdestineerde menschen beschouwden als gedoemd
tot een onvermijdelijk verderf, ten gevolge
van Adams val, en dat ondanks hunnen
doop. Hen, die meenden, (lat God den val
van den eersten mensch onvermijdelijk had
gemaakt, om zijne gerechtigheid en lankmoedigheid jegens liet menschdom te tonnen,
heette men Supra1apsarien.
subleveeren, lat. (sib-leviire) onder
verlichten, bijstaan, opbeuren, de-steun,
hand reiken ; inz. ambtshulp verleenen ; --sublevánt, m. een verlichter, helper,
ambtshulp --- sublevamen, n. nw.lat.,
eene verlichting, ondersteuning — sublevatie (spr. t ts) f. de ondersteuning,
dienst- of ambtshulp.
; —

;

;

--

subliem, z. sublimis.
Subligaculum, n. lat. (van sub-ligare,
onderhinden, van onderen binden) schort,
onderbroek of zwachtel der oude worstelaars;
Chir. een breukband; -- subligátie (spr.
t ts) f. de ot,derbinding.
.cublfmis, lat. (fr. sublime), subliem,
verheven, hoog (van zedelijke of verstandelijke zaken) ; -- sublimiteit, f. (lat. subli,mitas) de verhevenheid, het verhevene,
booge en groote in de rede, in de schoone
kunsten, enz.; - sublimeeren (lat. subli.máre), opheffen, omhoog heffen, naar
boven drijven, vervluchtigen, door de kracht
des vuurs de vaste deelen van een ligchaam
als damp in de hoogte drijven, om ze dan weder op te vangen en op nieuw den vasten staat
te doen aannemen; — gesublimeerd, adj.
in de hoogte gedreven, vervluchtigd; — sublimaat, n. het opgedrevene; n a t u u rlijk of gedegen sublimaat, eerste
chloorkwik, zoete kwik; bijtend sublimaat of bijtend kwiksublimaat,
tweede chloorkwik, uit een mengsel van
zwavelzuur kwikoxvde en keukenzout bereid;
— sublimatie (spr. tits) f. nw.lat., de
opdrijving, opwaartsvoering, vervluchtiging;
-- su.blimatorium, n. de plaats, ook
het vat (helm, retort), waarin de sublimeering plaats heeft; ook het middel, waarmede
men haar bewerkstelligt.
Sublinguál.e, 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 speekselklieren.
sub liltcra, lat., z. littera.
subloceeren, nw.lat. (vgl. l o c e e r e
ond. b e u s) weder verhuren, in onderpacht
—

.
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onderhuur geven ; — sublocatie (spr.

roer, b. v. sub numero 1, 2, 3 etc., onder
nommer '1, 2, 3, enz.
sub oblatibne ad rec2pri5ea, z. o b 1 a t i e.
Subofficiaal, m. nw.lat. (vgl. off ic i a a l ond. o f f i c i u m) een p?aatsbekleeder,
plaatsvervanger, iuz. de keurvorst bij de
voormalige kroning van duitsche keizers
subordineeren, nw.lat. (van 't lat.
ordindre, rangschikken, in orde brengen) onderschikken, onderplaatsen, onderwerpen, in

t ts) f. de onderpacht, onderhuur.

sublunárisch , adj. nw.lat. (van sub,
onder, en luna, maan) ondermaansch, onder
de maan aanwezig, aardsch; vergankelijk,
veranderlijk.
Subluxatie (spr. t—ts) f. nw.lat.
(vgl. 1 u x a t i e) Med. de verrekking, ver
verstuiking , onvolkomene ont--draijng,

wrichting.

submarijn of submarinisch, adj.
nw.lat. (van sub, onder, en mare, zee) onder
-zesch,
onder de zee aanwezig.
submaxillair, adj. nw.lat. (submax illi ris; vgl. rn a x i l l a i r) onder een kinne,

bakken, inz. onder het beneden kinnebakken aan den hals gelegen.
submergeeren, lat. (sub -mergére) on derdompelen, doen zinken, verdrinken ; overstroomen, onder water zetten ; -- submersus, m. een verdronkene, drenkeling;
submérsie, f. (later lat. subroers o) de
onderdompeling, geheele overstrooming.
subministreeren , lat. (sub-mini
strire,vgl. minister en ministreeren)
behulpzaam zijn, dienen ; ter hand doen komen of stellen, verschaffen, leveren, bezorgen, voorschieten; — subministr^tie
(spr. tie==tsie) f. (later lat. subministratio)
de levering, toereiking, behulpzaamheid, het
voorschot, sla, ondersteuning; handreiking,
hulpbieding tot sluikerij, de sluikerij - zelve.
submitteeren (zich) , lat . (sub-mit-

tére) zich onderwerpen, verootmoedigen, ver -

nederen, zwichten ; — submis (lat. submissus, a, um) `r. soumis (spr. soemi), adj.
onderdanig, o+»J'-rworpen, gehoorzaam, deemoedig, ootmoedig; — submissie, f. (lat.
submissio) de onderwerping, verootmoediging;
ootmoed, onderdanigheid, onderworpenheid,
gehoorzaamheid, lijdeljkheid; — (fr. soumission) de levering van een werk of eene
zaak voor een' bepaalden of den geringsten
prijs; -- submissarius (ook s u m m i ss a r i u s), m. nw.lat., eig. een plaatsvervanger van eenen r. katb. dombeer; een geestelijke, die in de plaats van een' dombeer
eene kerkelijke verrichting uitoefent; hier
en daar ook de benaming van eenen leeraar aait eene geleerde school ; --- submit—

tent, m. (fr. soumissionnaire), bij, die de
levering van eenig werk voor een bepaalden
prijs op zich neemt of wil nemen, aannemer, inschrijver.

submoveeren, lat. (sub-movêre) terug drijven, verwijderen, plaats of ruimbaan maken.
subnecteeren, lat. (sub-nectére, v.
nectére, knopen ; vgl. n e x u s) _ aanknopen,
aanbinden, bijzetten.
Subnormále of subnormaal - lijn,
f. nw.lat., hoogere Math. het door de normale (z. aid.) en de ordinaat begrensde
stuk van eene abscissen-lijn, voor eenig
punt eener kromme lijn.
sub numéro, lat., onder het getal of nom-

gezach, rang, waardigheid onder een ander
e e r d, adj. onplaatsen ;— g gesubordineerd,
esu
dergeschikt, onderdanig, onderworpen, op ondergeschikte wijze ; — subordinatie (spr.
t=ts) f. de onderschikking, de tusschen personen of zekere dingen vastgestelde orde,
die hen afhankelijk van elkander maakt;
afha.nkelijkbeid, onderworpenheid, ondergeschiktheid, dienstgehoorzaamheid, inz . bij
den soldatenstand.
suborneeren, lat. (sub-ornáre, d. i.
eig. uitrusten, versieren) tot het kwade africhten, verleiden, vervoeren, heimelijk aanstoken, omkoopen ; — subornátie (spr.
t=ts) f. nw.lat., de heimelijke africhting,

verleiding tot net kwade; inz. heimelijke
omkooping.
Subox, de, n . lat.-gr. (vgl. o x y d e)
Chem. een metaalkalk met een te gering
gehalte aan zuurstof, dan dat het zich met
zuren tot zouten kan verbinden ; vgl. h yperox yde.

sub petfto remissiónis, z. ond. p e t i t i e.

subplanteeren, lat. (sub- of supplantáre, eig. onderplanten, onderplaatsen)
iemand den voet lichten, hem een beentje
zetten, doen vallen, door list verschalken,
ondersteek doen, ondermijnen ; — subI

plantátie (spr. t—ts) f. nw.lat., voet
verschalking, listige ondermijning,-lichtng,
onderkruiping.
Subplumbáten, pl. nw.lat. (van sub,
z. als., en plumbum, lood) zilvermunten
met boden kern.
sub pana, enz., z. ond. pcena; — sub
praetéxtu, z. ond. p r m text.

Subprior, m. nw.lat. vgl. prior) een
onder-prior of onder- opzichter; — sub-

priorés, f . de onder-opzichtster (in kloosters).

sub quocímque tit ilo, lat. onder eiken
titel, onder welk voorwendsel het ook zij.

Subréctor, m. nw.lat. (vgl. rector)
onder-rector of derde leermeester op latijn
scholen en gymnaziën, minder dan-sche
conrector; — subrectoraat, n. het
ambt van derde leermeester; zijne woning.
subrepiëerén, lat . (subrepére, van repre, kruipen) langs slinksche wegen ver
heimelijk ontsnappen, wegnemen;-krijgen;
— subréptie (spr. t ts) f. (lat. subreptio) Jur. sub- et obreptio, de verkrijging,
bemachtiging door het verzwijgen of ver
waarheid, door verrassing, ver -minkedr
per sub- et obreptiónem, ook-schalking;
subreptitie of sub- et obreptitte, steelswijze
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verkregen, langs slinkselie wegen verworven,
ter sluik, heimelijk, bedriegeik; -- sub—
reptie—fouten, fouten in het denken en
oordeelen, die uit zinsbegoodheling, uit gebrek aan opmerkzaamheid, uit overjling of
onbezonnenheid ontstaan.
Subrevïzie, r. nw.lat. (vgl. r e v i z i e)
de herhaalde naziening.
subrogeeren, lat. (subrog7îre) onderschuiven, in de plaats van een ander stellen ; aan een ander zijn recht afstaan ; subrogdtie (spr. tts) f. nw.lat., de
onderschuiving, plaatsvervanging, liet stellen
in eens anders plaats.
sub rosa, z. rosa.
subscribeeren, lat. (sub-sciibre), fr.
so u sc r I r e (spr. soeskrii-') onderschrijven,
onderteekenen, schriftelijk zich verbinden;
- subseribént, m. (lat. subscrThens),
fr. s o u S c r i p t e u r (spr. soeskriept-- ), een
onderteekenaar, inteekenaar ; -~
(spr. t=ts) f. (lat. subscripAo).
fr. s 0 u 5 C r i p t i 0 0 (spr. sOeskri J).ijó), de
onderschrjving, onderleekening, inteekening.
Subsecieve uren of werkzaamheden (tat. 1empIra subsecfta, oprae
subsecivae, V. suhsecvus, ei g . van onderen
afgesneden, van daar : wat aan de hoofdzaak
onttrokken wordt, wat nog hovendien gebeurt) btjuren, bijwerk; -- subsectie,
r. nw.lat. (vgl. sectie ond. seceeren)
de onderafdeeling
subsecutief, adj. nw.lat. (van 't lat.
subsequl, navolgen) navolgend; - subsè-.
quens, n lat., het navolgende, dat op iets
voorafgaands betrekking heeft.
Subsellia of subselliën, p1. tat.
(sing. subsellum, van sub, onder, en sella,
stoel, zetel) lagere banken, banken voor aanschouwers en toehoorders, inz. in tegenst.
met de hoogere zitplaatsen en stoelen ; ook
de rechterstoel.
Subsenior, in. uwlat. (vgl. senior)
een onderoudste, die in jaren op den oudste
volgt.
Subsequens,z.ond. subsecutief.
Subsidéntie (spr. i=ts) f. lat. (subsidentga, van subsid!re, zich nederzetten.
zinken) Med. het nederzinken, inzinken inz.
der pupil,; het bezitiksel, de droesem.
Subsidum, ii. lat., of subsIde, r.
(van subsfd(i'e, zich ergens nederzetten, in
eene hinderlaag leggen) eig. het achtergehoudene, bewaarde, de spaarbenden (re, se rve); in 't alg. de bijstand, hulp, ondersteufling; onderstandsgelden; p1. subsidiën
(lat. subsidia). hulp- of ondersleuningsmid
onderstandsgelden, h. V. tot het-deln,iz.
voeren van eenen oorlog; - subsidiëntractaat, m. een verdrag tot onderstand
bijstandsverdrag ; --- in subs t--verlnig,
drum Jars, ter rechtshulpe, tot gerechtelijke
medehulp, ondersteuning, ens.; - subsidiair, adj. (lat. subsidiarus, a, urn, fr.
subsidiatre), ondersteunend, hulpverleenend,
behulpzaam, helpend, wt tot nadere hulp,
-

on(lerstand of verzekering dient, ii. v. eene
subsidia iie hypotheek, eene nadere
pandstelling, in geval de eerste niet beretkend mocht zijn.
sub sigillo, enz., z. s i g I 1 urn.
subsigneeren, lat. (subsignâre, vgl.
sign eeren) onderteekenen, onderschrijven,
iets teekenen ; - subsignãtie (spr. t=
ts) f. de onderbeekening van zijnen naam.
i

sub signo, z. ond. S I g n u m.
subsisteeren, iaL (subsist) re; vgl.
sisteere n) bestaan, voortduren, in wezen
zijn of blijven, bestendig zijn ; geneg om
te leven hebben, zijn onderhoud of bestaan
hebben, zijn levensonderhoud verdienen ; subsisténtie (spr. t'ietsie) f. nw.lat.,
Ie voortduring, het blijvend aanwezen van
iets ; het onderhoud, levensonderhoud, bestaan, leveusmiddel.
cub Ole, lat., onder de zon ; -- S S. nThil
perfectum, er is niets volmaakts onder de zon.
sub specie, z. ond. species; - sub spe
rati, z. ond. ratus.
Substântie (spr. tie=tsie) f. lat. (substanta. van substgre, er zijn, bestaan) het
wezen, een zelfstandig, op zich zelve staand
ding, de zelfstandigheid, de stof, het geheel
van een ligchaam, in zoo verre het beschouwd wordt als uit gelijksoortige deden
samengesteld te zijn (dus nicer chemisch
dan ni e C Ii a n t s c Ii) onderscheiden van m assa; de wezenli(jkheid, het wezeutljke, gewichtigste, de wezenttijke inhoud of het
werkelijke gehalte, (le hoofdkracht, de kern,
pit, of het hoofdbestanddeel ; het beste, krachtigste van eene zaak ; p1. substantiën,
stoffen, besbanddeelen : wezentljkheden, zelfstandigheden ; - salva substantga, Jur. zonder dat de stof of zelfstandigheid zelve aangelast. of verbruikt mag worden ; - sub—
stantiaal (spr. t=ts'i) lat. substantidlis,
e) of gew. substantiëel (spr. ti=si)
(fr. substantiel), adj. wezentlijk, zelfstandig;
voed zaam, krachtig; ook substantiëus
-

(spr. ti=tsi), nw.lat.; - substantialUer, adv.

wezentlijke wijze, wezentlijk, zelfstandig,
volgens het wezen, den wezenttijken inhoud
of de hoofdzaak ; - substantialiteit
(spr. ti=tsi) t. de wezeritljkheid, zelfstandigheid; - substantïvum of substantief, n. Gram. een zelfstandi g naamwoord, hoofdwoord, zaakwoord (in tegenst.
met attributief, adjectief); ---substantief (later lat. substantivus) adj., als
adv. ook substantive, zelfstandig, als zelfslandIg naamwoord voorkomende of gebruikt; substantieve kleuren, die zich met
de stoffen vereenigen krachtens hare eigene
verwantschap met het doek; vgl. adjeclieve kIen ren.
Substilaire lijn, r. nw;lat. (van sub,
onder, en stilus, stift) de wijzrlijn op zon0 1)

newijzers.
substitueeren, lat. (sssbstiture, van
statzz)re, stellen) eig. onderplaatsen of stellen; in de plaats van een ander of iets an-
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ders stellen, onderschuiven, (Iemand) eenen
onderambtgenoot toevoegen, aanstellen ; Jur.
tot na- of tweeden erfgenaam (vgl. heres
substitutus) aanstellen of benoemen, b. v. in
geval de eerste erfgenaam vóór den erfmaker
komt te overlijden ; cum facultáte (of jure)
substituéndi, Jur. mei de bevoegdheid of het
recht, eenen plaatsvervanger te benoemen,
b. v. in volmachten ; -- substituut, m.
(lat. substitutus) een plaatsbekleeder, ambts-

verzorger, bij- of toegevoegde persoon in
den post of het ambt van een ander ; —
substit.utie (spr. tie=tsie) f. (lat. substituulio) de onderaanstelling; de plaatsvervanging, inplaatsstelling, toevoeging; Jur.
de aanstelling tot erfgenaam na den dood
des vruchtbruikers of des eersten erfgenaams;
de navolmachtiging.

Substratum of substraat, n. lat.
(van substernére, onder uitbreiden) eig. bet
onderuitgebreide; de grondslag, de ten grond
liggende stof, het grondvoorwerp, het gegevene, tegenwoordige of voorliggende geval
(vgl. casu subsírato); de laag, schicht ; — pro
substrata materia, met betrekking tot bet gegevene, het beschouwd wordende voorwerlp.
Substràctie (spr. tie=tsie) f. lat. (sub.
struct.io, van substru^re, onderbouwen) het
onderbouwen ; de onderbouw, grondbouw, bet
grondgebouw, de grondslag.
subsumeeren, nw.lat. subsum^re, van
sumére) eig. daaronder riemen, er mede in
(

begrijpen, onderplaatsen ; afleiden, besluiten,
gevolgtrekken, bet bijzondere op het alge -

meene of dit op bet eerste terug brengen
en toepassen ; ook z. v. a. pre s u mee ren;
-- subsumtie (spr t ts) f. de mede
onderplaatsing, onderrangschik--opnemig,
king; gevolgtrekking, terugvoering of aan
bijzondere op iets alge -wendigvabt
onderstelling, aanneming; -----mens,z.;
subsumtief, adj. onderstellend.
Subtangens, f. nw.lat. (vgl. tangen s) hoogere Math. het door de tangens
en ordinaat begrensde stuk der abscissen lijn voor Benig punt eener kromme lijn.
sub tecto coeli, z. ond. tectum.
-

Subterfugium, n., pl. subterfugia, nw.lat. (van het lat. subter- fugére, onder de band of heimelijk ontvluchten, ontsnappen) de uitvlucht, het voorwendsel, de
ijdele verschooning, uitweg, het doekje voor

het bloeden.
subtiel, adj lat. (subtrlis, e) fijn, teeder, dun, naauwkeurig, scherp; listig, spitsvindig, sluw, fijn, scherpzinnig, snedig, kunstig, behendig; — subtiliteit, f. (lat.
subtilitas) de fijnheid, teederheid; de naauwkeurigheid, scherpzinnigheid; de sluwheid,
spitsvindigbeid, baarkloverij ; '--- subtilizeeren, barb.lat., fijner, dunner maken,
verdunnen, verfijnen; haarkloven. rr,uggeziften, de dingen fijn uithalen, uitspinnen, uit
zijn; -- subtilizátie-pluizen,stvdg
(spr. tie=tsie) f de verfijning, verdunning.
su.btraheeren, . lat . (subtrah.ére, eig.

---

SUCCEDEEREN.
daaronder wegtrekken) aftrekken, afrekenen,
een getal van een ander getal afnemen, het
verschil tusschen twee getallen zoeken of
vinden ; --- subtrahéndus, subtra

subtractor, m. bet af te trek-hént,
ken getal, het getal, waarmede een ander
moet verminderd worden, afirekgetal, aftrek -

k er, in tegenst. met m i n u é n d u s; --- subtractie (spr. tie—tsie) f. nw lat., de aftrekking, afrekening, de arithmelische hoofd
een getal met een ander leert-regl,di
verminderen, het verschil lusschen twee
getallen leert vinden ; — subtractief,ac:j.
aftrekbaar, wat zich laat aftrekken, afrekenen.
Subularia, f. nw.lat. (san 't lat.
subizzla, de priem) waterpriemkruid of -plant;
— subui risch, adj. priem- of els%ormig, in eerre zeer fijne punt uitloopende; —
subuliróstrum, n. priemsnavel, etssnavel , eenti soort van musschen met spits uit
snavel.
-lopend
sub una specie, z ond. species.
Suburbánum ( scil. praedi?gym), m. lat.
(van suburbdnus, a, um, nabij de stad gelegen, van sub, z. aid., en urbs, stad) een
landgoed nabij de stad, in de voorstad ; —
suburbánus, m. een bewoner der voor stad; inz. een geestelijke, die zijne ambtsverrichtingen in de voorsteden of de nabij
dorpen heeft te verrichten.
-geln
sub utraque etc., z. ond. species.
Subvasal, m. midlat. (subvasallusá
vgl. va sa I) een onder- of achterleenman.
subveniëeren, lat. (sub-venire) te
hulp komen, ondersteunen, bijspringen, bij staan, bijstand geven — subvéntie (spr.
t= ts) f. nw.lat , de hulp, bijstand.
subverteeren, lat . (subverttre) omke ;

ren, omverwerpen, omiooten, verwoesten,
vernielen, 't onderst. boven keren ; — subvérsie, f. (later lat. subversie) de omstorting, omkering , omverw erping, ondergang, het
verval; -- subversio stomachi, Med. eig.
omkering der maag; sterke braking; —
subversief, adj. nw.lat., omstortend, ver
verwoestend.
-nield,
sub voce, z. ond. vox.
Succáde, f. (it. succada, van 't lat.
succus, sap) dik gekookt fruitsap; ingemaakte
vruchten, enz., in natte en droge gedaante..
succedeeren, lat. (succedfre, van sub
en cedére, eig. onder iets komen of gaan,.
ingaan) opvolgen, volgen in ambt, regering,
erfenis, enz.; ook wel uitvallen, gelukken,,
slagen, goed van de band gaan; -- SuCcedaan, adj. (lat. succedanéus, a, um,),.
opvolgend, plaatsvervangend — succeda;

neus, m. een plaatsvervanger, z. v. a. v i c ari u s; -- suceedartéum, n. het nood middel, de noodhulp; Pharm. een middel,
dat men in de plaats van een ander kan
geven, als hebbende ongeveer de zelfde
krachten, een surrogaat; -- SUCCés, n.
(lat. succé.sus, fr. succès) het gelukkig ge-volg, de goede vooruitgang, uitslag of afloop,.
het geluk, de bijval ; — succès d'estime, fr-

SUCUIF
(spr. su -hsè destiém') eene vereerende maar
niet buitengewone goedkeuring, die een werk
verkrijgt, een bijval van den tweeden rang;
-- succès de vogue (vgl. v o g u e,, een schitterende, geruchtmakende bijval, die evenwel
meer van de mode en de tijdsgesteldheid,
dan wel van de wezentljke verdienste eens
werks afhangt; — succéssie, f. (lat.
successio) de opvolging, volgreeks, inz. troonsopvolging van regenten, ambtsopvolging ; erfopvolging; de erfenis, nalatenschap; s u eeess i e- poeder, eig. erfenis- op opvolgingspoeder, d. i. giftpoeder, vergift, in zoo
verre het soms is toegediend om eene erfenis meester te worden of eene troonsopvolging te bewerken ; — successieverdrag, z. pactum successorium ; -- u n i
successie, erfenis van bet-versl
gansche vermogen; — singuliere s u cc é s s i e, erfopvolging in eene enkele of bij
zaak ; — successie ab intestáto, de-zonder
wettige of natuurlijke erfopvolging zonder
testament; -- s. exclusfva, uitsluitende opvolging; S. feuddlis, de leensopvolging; s. in
capita, erfopvolging volgens de hoofden, d. 1.
in ,gelijke deele ;, S. pactitia, de verdragsgewijze erfopvolging; s. simultanéa, gemeen
erfopvolging --- successief,-schapelijk
adj. (lat. successivus, a, urn,) en als adverb.
ook successive, allengs, langzamerhand, opvolgend, onmiddellijk volgend, op of na elkander volgend; — successor, m. de opvolger, ambtsopvolger, erfgenaam; troonsop
volger ; successor allodidlis, opvolger of erf
een vrij goed ; s. feuriiilis, een-genamv
leensopvolger; -- successorium edictuin, n.
verordening, uitspraak of vonnis omtrent de
erfopvolging.
Succie, f. (van 't lat. succus, vocht,
sap) bet zuigen van tegennatuurlijke vochten
uit het ligchaam door bloedzuigers.
Sucein, succinaat, z. succinum.
succinct, adj. lat. (succinctus, a, um,
van succingére, opschorten, opgorden) eig.
opgeschort , kort, beknopt, ineengedrongen,
bondig, kernachtig; -- succinctorium,
H. een gordel, inz. aan de priesterkleeding;
een reukband.
succinum, n. lat., of fr. suCCin (spr.
su-ksèn) m. de barnsteen, het amber; —
;

succinaat, n. nw.lat., barnsteenzout, barn
steenzuur zout; — succiniet, m. eene
soort van granaat van barnsteengele kleur.
Succubus, m. nw.lat. (van succubdre,
onderliggen) een booze (peest, die, naar men
voorgeeft, in de gedaante tiener vrouw des
nachts de mannen bezoekt en lastig valt;
vgl. incubus.
succulent, z. ond. succus.
succumbeeren, lat. (succumbére) onderliggen ; bezwijken, onderdoen ; 'verliezen
(een proces) -- suecumbéntie (spr. t=
ts) I. nw.lat., het bezwijken, onderdoen; —
in casum succumbentiae, Jur. in geval van
het verlies des rechtsgedings.
succurreeren, lat. (succurrére, van
;

SUFFICIT.

--
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sub en cicrrére, loopen) te hulp komen, bij
bijstand verleenen, helpen ; ---springe,
suCCilrs, n. nw.lat. (fr. secuurs) de hulp,
bijstand, versterking, ondersteuning ; inz.
hulptroepen ; — succursalen, pl. (s uccursiiles, stil. ecclesiae) hulp- of bijkerken;
vgl. filiaal.
succus, m. lat., bet sap, vocht ; pi. succi;
succus gastrTcus, het maagsap; succus inspissãtus, dikgemaakt sap; iets in succum
et sanguï ncm verteren, het in sap en bloed
doen overgaan, d. i. het zich geheel eigen
maken; -- succulent, adj. (lat. succuléntus, a, um), sappig, saprgk ; voedzaam,
krachtig; -- succulentie (spr. t=ts) f.
nw.lat., de sappigheid, saprijkheid; voed ,

zaamheid, krachtigheid.
SuccUssie, I. lat. succussio, v. succutére, opwaarts of in do hoogte schudden,
opschudden) de opstanding; Med. bet geweldig schudden van een' zieke, om zekere
kwalen te erkennen of te verlichten ; -succussórisch,adj. (nw.lat. succcussorius)
opwaartsschnddend, stootend, schokkend, b. v.
s u c c u s s o r i s c h e beweging van eene aard
te ginst. met u n d u l a t o i i s c h. -beving,
Sucrerie, f. fr. (van sucre, su ker, it.
ziicchero, sp. aziccar, v. 't arab. soekkar, perz.
sin/car, sanskr. car/card, gr. sdkchar, sakcharon, lat. sacchárum) eene suikerraffinaderij;
suikergoed, suikergebak, banket.

Sudamina, pl. nw.lat. (van 't lat. sudáre, zweeten) 1ed. hitte- of zweetblaartjes;
-- sudarium, ti. lat., de zweetdoek; het
zweetbad --- sudátie (spr. t= ts) f. (lat.
sudatio) het zweeten; — sudatorium,
n. eene zweetkas; -- sudoriferum, n.,
pl. sudorifera, nw.lat. (van bet lat. suflor,
zweet) Med. zweetmiddelen, ook su.do;

rifica.
Sudéten, pl. een bergrij tusschen Bo-

henien en Silezië.
sudétto, it. (spr. soe—; van su, boven,
en detto lat. dictus, enz., gezegd) boven
gemeld, boven gezegd; als subsi. de boven
-genomd.
Sudorifera, sudori$ca, z. oud.
sudamina.
Sudra, z. s o e d r a.
suerllia.tn, z. svegliato.
Sueldo, m. sp. (spr. soeél(to ; it.
saldo, fr. sou, van 't lat. solidus) eene spaan
rekenmunt = 19 d i n e ro s, doch van-sche
ongelijke waarde; ook eerre goudmunt, ongeveer = 1 dukaat.
Sufven, pl. (lat. Suévi) een oudduit-

sche volks tam, later Z w a b e n geheeten.
Suf@nus, m. naam van een' middelma
maar verwaand' en bedilziek', hekelend'-tig',
dichter in het oude Rome; van daar soms
voor een' bediller, vitter.
Sufféten (hebr. sjófetim. sing. sjófèt,
V. sjdfat, richten, heerschee) pl. de hoogste
overheidspersonen in het oude Kartbago, ongeveer z. V. a. de consuls te Rome.
su f Icit, lat. (van sul cére, verschaffen;
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,toereikend voorhanden zijn) het is genoeg
of voldoende ; het sufficit, als subst., het
toereikende, genoegzame, voldoende;
sufficiént, adj. (lat. suficiens), toereikend,
genoegzaam, voldoend ; — sufficiéntie,
(spr. t ts) f. de toereikendheid, genoegzaam —.

beid;
suisánce, f. (spr. su-F-záns') de
trotsche zelfgenoegzaamheid, zelftevredenheid,
bet zelfbehagen, de ingebeeldheid, laatdunkendheid, eigenwaan ; — su.sánt, adj.
(spr. su -fi -zán), zelfgenoegzaam ; ingebeeld,
trotscb, laatdunkend; voldoende, genoegzaam,
toereikende; een s u f f i s a n t men s c b, een
ingebeeld, verwaand, laatdunkend mensch.
suffigeeren, lat. (su figére) onder of
achteraan hechten, aanvoegen; ---' suf
Gram. eene aan-fixum,n.psía
lettergreep, een aanhangsel achter-gehan
een woord (in tegenst. met p r ae ti x u m).
Suffimént, Suffimen, n. (lat. su f7néntum) reukwerk om te branden, berooking.
suffoqueeren, lat. (su fl'ocare, van sub
en faux, genit. faucis, de keel) door toesnoering van de keel verworpen ; in 't algemeen
verstik ken ; -- suffocatie (spr. t=ts) f.
(lat. sulfocatio) de verstikking.
Suffraglum, n. lat., pl. suffragia
of suff'ragien, de stem (in eene verkiezing) kiesstem, goedkeuring; suffragta sanctórum, de voorbede, voorbidding der heili g en ; — suffrageeren (lat. su f fragi ri)
iemand door zijne stem begunstigen, tot een
ambt . verkiezen, bevorderen, aanbevelen ; —
suffraganéus of suffragaan, m. nw.
lat. ieder tot zitting en stem gerechtigd medelid van . een collegie van _geestelijken ; inz.
de aan eenen aartsbisschop ondergeschikte
—.

bisschop ; — suffragaan–bisschop,
onder- of wijbisschop.
Sufihizie, f. lat. (suffusio, van sufj'undére, ondergieten) de ondergieting, uitstorting, onderlooping (b. v. van bloed); — suf
Med. de verdonkering van het-fusiocrnea,
hoornvlies in het oog;
s. lentis crystallinae, de verdonkering der kristallens, de
graauwe staar; — s. sanguinis, onderlooping van bloed.
suggereeren, lat. (suggerére, eig. onderbrengen, onderleggen ; ook ophoopen, ver
sub en gerere) iemand iets-bogen;va
inblazen,. ingeven, aan de hand geven, insteken, influisteren , hem overhalen, bepraten, verleiden ; -- suggestie, f. (lat. suggestio) de influistering, inblazing, heimelijke
ingeving, enz.; — suggestief, adj. nw.
lat. ingevend, inboezemend, bepratend, verleidend; suggestieve vragen, strikvragen des rechters aan den aangeklaagde, di.
zulke, waarin de te bekennen daadzaken
reeds zijn opgesloten ; — suggestus, m.
verhevene optrede, spreekgestoelte.
sugilleeren, lat. (sugiliè re, ontstaan
uit subcilliire, van sub, onder, en cilium,
oogharen) bont en blaauw slaan; ook hoonen, beschimpen, bespotten ; — sugillá—
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tie (spr. t=ts) f. (sugillat`io) de uitstorting, onderlooping van bloed onder de huid,
het bloedgezwel, de blaauwe plek ; eene
beschimping, bespotting.
Suicent, z. s w i e e n t.

Suicide, m. nw.lat. (suicida; fr. suicide,
v. 't lal. sui, zijner, van zich, en caedere,
dooden caedes, vermoording) een zelfmoordenaar, zelfmoordar; -- suieidium, n.
de zelfmoord.
sui juris (zijn), z. ond. jus.
Suikerij, verbastering van cichorei,
z. aid.
suisse, adj. fr. (spr. swies') zwitsersch ;
— Suisse, als subst., Zwitser, Zwitsersche
vrouw, inz. een deurwachter, portier, dewijl inzonderheid Zwitsers zich vroeger als
zoodanig in Frankrijk verhuurden; — à la
suisse, op zijn zwitsersch, op zwitsersche
;

wijze.

Suite, f. fr. (spr. swiet ; van suivre,
volgen) het gevolg, de begeleiding, stoet,
nasleep van een' grooten heer; de volgreeks
van kamers; de voortzetting, samenhang,
rij, reeks; — à la suite, . in 't gevolg, van
officieren, die voor 't oogenblik niet bij eene
bepaalde legerafdeeling dienst doen, maar
zich in 't gevolg des veldheren, inz. des
konings bevinden, of die voorshands tot eene
andere taak dan den wapenhandel geroepen
zijn ; — de suite (spr. d'swiet'), op de r ij
af, achter elkander, achtervolgers; terstond,
dadelijk ; — en suite (spr. an--), vervolgens, daarna; — suivánte, f. .(spr. swzvánt') de begeleidster, volgjuffer, kamenier,
kamerjuffer, halve vertrouwde.
Sujet, n. fr. (spr. suzjè; van 't lat.
subjëctum, vgl. s u b j e c t) het onderwerp, de
stof van eene rede, van een geschrift, van
een kunstwerk, enz. ; de onderdaan, onderzaat; de aanleiding, gelegenheid, oorzaak,
reden ; Muz. de hoofdvoorstelling, z. v. a.
thema ; een slecht sujet , een slecht
mensch ; -- sujetten, pl. de gezamentlijke dienstdoende personen, het personeel
b. v. van een tooneel.
Sukmana, poolsch (van sukno, laken)
de uit grof laken vervaardigde boererok der
Polen en Galliciërs.
Sulamith, hebr. (van sjdll6m, vrede,
heil ?) vr.naam : de vredelievende.
Sulfur, sulfer of sulphur, n. lat.
de zwavel, een bekend enkelvoudig, niet
metallisch ligchaam; sulfur auriituin antimonti, goudzwavel, roodgeel zwavel -antimonium ; s. praecipitizturn, neergeploft zwavel,
ook magisters um sul furis; sulfas ammonTae,
m. nw.lat. zwavelzure ammoniak, (G i anhers) geheime salammoniak; s. lixïvae,
zwavelzure potasch (duplicaat- of p oljchrest zout); — sulfaten., n. pl., z.
v. a. vitriolen, zwavelzure zouten ; — sulfs
ammoniae, m. zwaveligzure ammoniak ; —
sulfiten, pl. zwaveligzure zouten ; —
sulfuríde, f. zwave l - verbinding, inz. zwavelmetaal; -- sulfureeren, lat. (sul fu-
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ráre) zwavelen, niet zwavel verzadigen ; —
gesulfureerd, adj. gezwaveld; --- sulfureus of sulphureus, adj. (lat. sul
zwavelig , zwavelachtig,-furns,am)
zwavel bevattende; — sulfurátie (spr.
t ts) f. zwaveling, verbinding met zwavel.
Sulióten, z. so e l i o ten.
Sultan, in. arab. (soeltán, d. 1. etg. hevigheid, hevige opwekking, van salita, hard,
hevig zijn; vervolgens macht, inz. koninkl ijke ; koning, vorst) de turksche machthebber, beheerscher, groote heer, keizer, ook
—

groot-sultan ; — sultan-achmed,
sultan-mehemed , sultan-scum,
drie der voornaamste moskeën in Sta,nboel
(of Constantinopel); --- sultáne, f, naam
van de gemalinnen en dochters des turkschen keizers; -- sultáne, f. ook eene
turk. vrouwekleeding van rijke stof gemaakt
en van voren open, gelijk de turk. vorstinnen dragen ; een groot turksch oorlogschip,
turksche galei; eerie turk. goudmunt, ook
sultanlne, f. van t tot 6 guld. waard ;
— sultane assaki, liever chasseki
of k h a s s e k i (arab. khásselii sultan) z.
C chasseki -- sultane-valide (turk.
walideh sultan, v. 't arab. wdlideh, d. i. de
barende, en dit van walada, bareel) de moe
regeerenden sultan; ook eene-dervan
der voornaamste moskeén in Slumboel ; —
sultánisch, adj. ;rootheerlijk , opper
-machtig,dwnelsyraich,vlekeurig.
Sumak, m. crab. (fr. en prove ‚‚ c. su
sp. zurnaque, it. sorninaco, v. 't arab.-mac,
soemmdk, v. sarn(Ika, hoog, lang zijn), ook
smak, de looijersbootn in Z. Europa, welks
bladeren, bezien, loten, wortels en bast tot
looi - en verfstof, ook ter Bereiding an het
cord u a a rl (z. aid.), gebruikt worden. Men
wil, dat de k o p a 1 go Ui van eerie soort van
sumak,len kopal - su in a k, komt(z. k ot a 1).
Sumáter, ni. Mar. een naam, dien men
aan zekere stormwinden geeft, welke in de
nabijheid an Sumatra ontstaan.
Summa, f. lat. (van summ1.cs, a, u(fl,
de of het bovenste, hoogste, voornaamste ;
van daar: suinma, sell. res, de hoofdzaak ;
vervolgens het geheel eener zaak) de som,
bet verzamelgelal, geheel, beloop, bedrag,
de inhoud; in summa, in 't geheel, in 'l a lgemeen, te `amen genomen ; sulnina su11l1nLlruin, de som der sonin)en, liet gezainentlijk
bedrag, alles in alles, alles samen of bij
elkander genomen ; — ad su1n1rrOm, in de
soon ; — summair, summarisch, n w.
lat., of summier, adj. naar den hoofdinboud, volgens de hoofdtzaken. saanige al, afgekort, l ‚eknopl, bondig, — summarium,
n. lat. pi. summaria of summarién,
opgave van den hoofdin houd; de korte inho'ad van een geschrift; ook een I,riesleroverhenol, koor - of rnls( ew,‚ a ‚I ; — summeeren, nw.l;it. salinentetlen, otptellen, de
soni otpI aken, tot een geheel samenrel; ken;
--- summátie (spr. t—ts) of summee;

,-

1037

SUOVETAURILIA.

--

ring,

f. het samentrekken, optellen, bij
rekenen, vgl. additie; —summa obser--en
vant ia , onder brieven afgek. S. 0., roet de
grootste of meeste hoogachting; in summa
gradu, in den boogsten graad, op de hoogst mogelijke wijze; ad summum, op zijn hoogst,
boonstens; summum borium, n. bet hoogste
goed ; summum jus, etc., z. jus ; summus
episebpus, de hoogste bisschop (in evangelische duitsche stalen de vorst); — summiteit, f. (lat. summ'itas) de top, kruin,
tinne, de grootste hoogte of oppermacht;
een aanzienlijk man.
Summánus, m. lat. een oorspronkelijk etrurische, vervolgens romeinsche godheid, naar men wil een bijnaam van P l u to,
als opperste gebieder over de manes of
zielen der overledenen.

summarisch, summarium, summeeren, summiteit, summum, summus, enz., z. ond. somma.
summuteeren, lat (summuti re) wis
-seln,
ruilen, verruilen, veranderen.
Sumtie of liever sumptie (spr. t
is) f. lat. (sumptio, van sumere, nemen) eig.
het nemen ; de aanneming, onderstelling;
Gram. een voorwaardelijk voorzindeel van
een bepaald wordend nazindeel, bij voor
indien ik niet wist —, dan —;-beld:
bij de R. Math. het nemen en gebruiken
van de gewijde hostie door de mispriesters;
-- sumtorium, n. nw.lat. een lepeltje
voor den avondmaalsvvijn in de gr. kerk ;sumptum, n. eig. tiet genomene ; mid.
lat. een afschrift (cop ie), in tegenst. met
het o r i g i n e e l; van daar eene tweede afgifte of uitvaardiging in de pauselijke kan
als de eerste verloren is geraakt;----selarij,
sul?(tus of liever surnptuc, pl. lat. de kosten,
onkosten, uitgaven , sum/Thus peténtis, Jur.
op kostera an den Manzoeker; sumt. publ)cis,
op openbare of 's lands kosten; — sumtueus, adj. (lat. sumptuOsus, a, um) kost baar, kostelijk, prachtig, weidsch; — sumtuoziteit, f. (later lat. sumptuositas) de
pracht, kostbaarheid, de groote en prachtige
vertering of uitgave.
Sun, m. eerie voorm. pommersche rekenmunt, schelling lubsch.
Sunna, f. (arab. soennah, v. sanna, vormen, inrichten, als wet voorschrijven) handelen leefwijze, wet, regel ; Muiiameds redenen en daden, als goddelijke wet voor
zijne aanhancers; van daar Sunnieten,

z. oncl. Schiïeten.
Sunna 2), f. noord. Myth. de godin
der zon, wier broeder M a n a of de maan is.
sun conto, a. and conto.
Suomi of Su.omen -maa, m. de
inheeIrlsche naam voor Finland; — Suomalainen, pi rte Finnen.
Suoveíaurilia, pl. lat. (van sus, zw ( n,
ovis, schaap, en tartrus, stier) het zoenoffer,
slat t‚ ij rte oude Romeinen na eend afgeloopen volkstelling in gebruik was, en slat. in
een zwijn, een schaap en een rund bestond.
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super, lat. voorz. : over, in sommige samenstell:ngen ook met nederduitsche woorden, b. V. superfijn.
Superabundantie (spr. t=ts) f. nw.
lat. (vgl. abundantie ; fr surabondance)
overvloed, zeer groote overvloed, overtolligheid ; — superabundánter, adv. ten overvloede.
superarbitreeren, nw.lat. (vgl. a rb i t r e e r e n, onder arbiter) over iets besussen in hooger instantie, nadat er reeds
eenmaal uitspraak is gedaan; — superarbitrium, n. de beslissing in booger
instantie.

superaseendeeren, nw.lat. (vgl. as c e n d e e r e n) overstijgen, overklimmen.
. Superátie, z. ond. supereeren.
superbe, fr. — niet superber —,
lat. supérbus, eig. trotsch, hoovaardig, boog moedig, fier; prachtig, kostbaar. aanzienlijk,
voortreffelijk, heerlijk, zeer schoon;

— su-

perbiloquéntie (spr. t=ls) f. lat. (su
grootsprekerij, praalbanzerij.-perbiloqunta)
Supercargo, z. ond. cargo.
Supercessien,pl.nw.lat.vrijsprehingen.
Supercherie, f. fr. (spr. supersj'rié;
sp.; supercheria, it. superchieria, soverchieria, V. soverchio, overvloedig, overmatig, als
ware 't lat. superculus, v. super, boven)
bedrog met list gepaard, schelmerij, valscbheid, streek.
superciliëus, adj. lat. (superciliiisus,
a, um, van supercilium, n. wenkbraauw,
oneig. voor ernst, trots) te ernstig, somber,
gestreng; trotsch, aanmatigend, laatdunkend;
-- supercilioziteit, f. nw.lat. aanmatiging, laatdunkendheid.
supereminént,adj. lat. (super-emnens,
vgl. e m i n e e r e n) bovenuit stekend, verre
overtreffend, alles te boven gaand; — Su—

per— eminentie (spr. t--ts) f. de boogere waardigheid, hoogste rang, voorrang.
supereeren, lat. (superere) overstijgen, overschrijden ; overtreffen, de meerdere,
sterkere, machtigere zijn ; — superátie
(spr. t=ts) f. (lat. superatio) het overstijgen, overtreffen, de voorrang; Astron. bet
meerdere van den loop eener planeet, dat
gene, wat zij zich sneller beweegt dan eene
andere.

supererogeeren, lat. super-erogZ re,
eig. overmatig uitgeven of uitbetalen, vgl.
e r o g e e r e n, nw.lat., ook: supererogatief handelen, meer doen dan noodig
is of plicht gebiedt, ten overvloede geven
of doen, de maat doen overloopen ; — Supererogátie (spr. t=ts) f. de overplicht,
de ruimschootsche, te ver gedrevene plichtsvervulling, overdrijvirng ; — opus supererogatiónis of o. supererogáturrt, n. een overvloedig. overtollig goed werk; bij de scholastieken : de verdiensten der heiligen, die zij
zich verwerven door de goede werken, welke
de menschen boven de van ben gevorderde
mate doen.
Super eies, f. lat. (van super en fa-

ties, z. ald.) de oppervlakte; buitenzijde;
Jur. de bovenbouw., alles, wat op de oppervlakte eens gronds of bodems gebouwd of
geplant is; -- superficialiteit, f. nw.
lat. de oppervlakkigheid, ongrandigheid; —
super$eiarius, m. later lat. Jur. de bebouwer van eens anders grond, bij, die grond
en bódem van een ander bebouwt en bet
daarop gebouwde of geplante tegen eene
jaarlijksche betaling of erfpacht mag gebruiken; — superfiieiëel, adj. (lat. superficidlis, e, fr. superficiel) oppervlakkig, niet
grondig, b. v. s u p e r f i c i ë e l e kennis, oppervlakkige, geringe kennis.
Superf41n, lat -nederl., overlijn, buitengemeen of bijzonder fijn, extra -fijn.
Superfluum, n., pl. super/ida, lat.
(van super- fluere, overvloeien) iets overvloedigs, overtolligs, de overvloed, bet teveel ;
— super/ida non nocent, bet overtollige, de
overvloed schaadt niet, beter te veel dan
te weinig.

Superf<Btdtie (spr. tie—tsie) f. nw.
lat. (vgl. fee t u s) de overbevruchting, overof nabezwangering, het ontvangen van meer
dan één foetus in den moederschoot op
verschillende tijden ; ook een welige wasdom, de weelderige plantengroei.

Superhumerále, n.. nw.lat. (van super
en liumérus, de schouder) eene soort van
priesterlijk kleed, z. V. a. p a 11 i u m ; de
ephod der joodscbe hoogepriesters.
Superieur, enz., z. ond. superior.
Superimproegnátie, f. nw.lat. (vgl.
i m p r ae g n a t i e, enz.) overbezwangering, z.
v. a. superfoetatie.
Superinduct, n. nw.lat. (van superinducëre, eig. daarover trekken) eene buiten
belasting, bijbelasting, die opgelegd-gewon
wordt, wanneer de gewone belasting niet
toereikt om de staatsuitgaven te dekken.
Superindumént, n. later lat. (v.
superinduére, daarover aantrekken) het overkleed, opperkleed.
Superinspiciëeren, later lat. (vgl.
i n s p i c i ë e re n) het oppertoezicht voeren.
Superinteudént, m. nw.lat. (van
super-intend?!re, over iets het opzicht heb
; vgl. i n te n d e e r e n) een opperpriester,-ben
kerk- of schoolopziener in een district; —
superintendentuur, f. bet ambt, de
waardigheid, ook de woning en het district
van eenen opperopziener, het oppertoezicht.,
Superinventarium, n. nw.lat. (vgl.
i n va n t a r i u m). de overvoorraad ; dat gene,
wat een pachter aan landhuishoudelijke zaken verbeterd of vermeerderd heeft.
superior, lat. (compar. van superus,
verheven, hoog) de of het hoogere, meer
verhevene, meerdere, voornaam, voortreffelijk,
uitstekend, sterker, machtiger, overtreffend;
de superior, lat., of superieur, fr. m.
de opperste, eerste, oudste, meerdere, voor
kloostervoogd, vader-namste,ovr;d
of pater van een klooster; het superieur,
bet overwicht, de overhand, b. v. een su-

SUPERCATHOLISCII
perieur op iemand hebben, d. I. de overband op hem hebben, hem de baas zijn;
-- superioriteit, f. nw.lat. (fr. cupériorité) de meerderheid, overmacht, overhand,
bet overwicht, voorrecht, de voorrang, meerdere voortreffelijkheid, het hooger gezach;
superioritas territoridlis, de oppermacht Van
den landheer. ,
Superkathólisch, adj. lat.-gr. overdreven katholiek.
Superlativus (stil. gradus) of superlatief, m. lat. Gram. de overtreffende trap,
hoogste graad, z. g r a a d ; in superlativo, in
den hoogsten graad.
Supernatántie f. (spr.tie= tsie) nw.lat.
(van 't lat. supernatdre, boven of overheen
drijven) Med. overvolheid van vochten.
Supernaturalísmus of supranaturalísmus, n. nw.lat. (vgl. natura1 1 s m u s) het bovennatuurgeloof, het geloof
aan eene onmiddellijke, bovennatuurlijke,
boven den toets der menschelijke rede ver
goddelijke openbaring; in tegenst.-bevn
met naturalismus en rationalismus;
-- supernaturalist, m. een openbaringsgeloovige, iemand, die aan open baringen gelooft (in tegenst. met natura 1 i s t
en rationalist).
Supernumerarius, m. lat (vgl. n um e r u s, enz.) of supernumerair, fr.
surnumerair, een overtallige, iemand,
die boven het gewone of bepaalde getal van
beambten, bedienden, enz. is aangesteld; —
supernumerair, adj. boven het gewone
getal, boventallig.
superorthodóx, lat.-gr. liever h ype rorthodox (z. aid.); — superoxygeniseh,adj.,z gehyperoxygeneerd
ond. hyperidrósis.
Superpórten, pl. nw.lat. (van 't lat.
super porta, boven de deur) deurstukken,
versieringen of schilderijen boven deuren.
Superpozitie (spr. t=ts) f. lat. (van
superponére, daarover zetten) over- of opelkander- zetting, op- elkander- passing, •b. v.
van figuren in de meetkunde.
Superproportie, f. nw.lat (vgl. proportie) de tevergaande verhouding, oververhouding, overmaat.
Superpurgatie (spr. t ts) f. nw.
lat. (vgl. p u r g e e r e n, enz.) eene te sterke,
bovenmatige zuivering of afvoering; — SUperpurgatief, adj, overmatig zuiverend.
Superrevizie, f. nw.lat. (vgl. rev i
herhaalde naziening, het-dern,z.
nogmaals onderzoeken, inz. van rekeningen.
Superroyaal– papier, n. lat. - fr. -nederl. (van 't lat. super, over, bet fr. royal,
z. aid.) een zeer groot papierformaat, het
midden houdende tusschen royaal- en imperiaal- papier.
supersatureeren, nw.lat. (vgl. sa.
t u r e e r e n) oververzadigen -- supersaturdtie (spr. tie tsie) f oververzadiging.
Superscriptie (spr. i=ts) f. nw.lat.
;

—

--_-
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(van superrscribre, daarover schr ( ven) het
bovenschrift, opschrift.
supersedeeren, lat. (supersede re, eig.
over of op iets zitten) zich van eene zaak
ontheffen, haar uitstellen, verschuiven, nalaten ; — supersedatief, adj. barb.lat.
uitstelbaar; ---- supersessie, f. nw.lat.
het uitstel.
Superstitie (spr. tie=tsie), f. lat.
(superstitTo, van super-stare, dus eig. het
staanblijven over of bij iets, het getroffenzijn, de angst voor iets) het bijgeloof, dwaal
superstitiëus, adj. (lat. su -gelof; perstitiosus, a, u ‚n) bijgeloovig.
Superstructie (spr. tire=tsie), f. nw.
lat. (v. 't lat. superstruére, daarover bouwen) de overbouwing, de bovenbouw.
Supertunica, f. nw.lat. (vgl. tun tea)
een overkleed, overrok, inz. de van goudstof gemaakte voor eenen koning van GrootBrittanje bij zijne kroning.
Supinum, n. lat. (van supinus, a, um,
rugwaarts gebogen) Gram. de doel- en eigen
lat. werkwoorden, dien men-schapvormde
in het nederlandsch door den inliinitivus niet
t e of o m t e uitdrukt ; -- supinatie
(spr. t=ts), f. lat. (supinatio, van supindre,
r ug waarts buigen) de terugbuiging, rugw'aartsdraaijing; het liggen op den rug; inz.
de beweging van het spaakbeen om de ellepip, waarbij de rug der hand beneden
is gekeerd, in tegenst. met p r o n a--warts
t i e ; -- supinetor, m. nw.lat. de ach
naam van twee spieren,-terovka,nl
welke die beweging volbrengen.
Suppedaneum of supplantanéuxn, n. nw.lat. (van 't lat. sub, onder, en
pea, voet, planta, voetzool) Med. eene pap
aan de voeten ; -- supplantale middelen, voetzool-middelen — suppediteeren, lat. (suppeditãre) eig. onder' den
voet geven ; aan de hand doen (b. v. een
hulpmiddel), overgeven, aanbieden, behulp
zijn, 'verschaffen, beschikken, leenen,-zam
bijspringen -- supplanteeren (lat :supplantdre), den voet lichten, iemand onder
doen vallen, hein een beentje zet--kruipen,
ten, verdringen.
suppleeren, lat. (supplére; fr. suppléer, aanvullen, voltallig, volledig of vol
maken, bijvoegen, bijdoen, er bij den--komen
ken; --- suppleánt, m. fr. een aanvul ier, plaatsvervuller, plaatsvervanger, hij, die
eens anders plaats in diens afwezigheid vervult — supplemént, n. lat. (supplemn.ér4tum) een aanvulsel, toevoegsel, aanhang
se], bijvoegsel en voiledigmaking van een
boek ; Math. de aanvulling van eenen hoek
tot twee rechte hoeken; — in supplementuin, ter aanvulling, volledigmaking ; ---suppletórisch., ad). of als adv. suppletorie, nw.lat., aanvullend, toevoegend, volle
als toevoegsel, bij wijze van aan -digmaken,
-hangsei.
suppliciëeren (lat. suppl icdre, eig. nederknielen, de knieën buigen, van sub en pli;

; 6

;

,

1040

SUPPONEEREN

--

SURON.

suppliëeren, fr. (sup-

tare, berekenen, meenen, gelooven, enz.) re-

plier) ootmoedig bidden, aanzoeken, een
smeekschrift indienen, smeeken ; — Sup-

kenen, narekenen ; overrekenen, eenen overslag maken, ramen ; — supputátie (spr.
tie=tsie), I. de narekening, overrekening,
overslag, laming.
supra, lat. boven, bovenop, op; ut supra,
afgek. u. s., als boven : — supranatu-

eire, vouwen),

plicánt of fr. suppliant, een aanzoeker, verzoeker, bidder, indiener van een ver
wie eene-zoekschrift,qua;J.
supplicatie (z. aid.) voordraagt; iron.:
een rare suppliant, een wonderlijk

mensch ; — supplicatie (spr. t= ts), f.
(lat. supplicatio) de verootmoediging, inz.
voor God, een dankfeest, boet- en bededag
bij de oude Romeinen ; thans gew. z. v. a.
so p p l i e k, n. (fr. supplique, stelling, een
verzoekschrift, aanzoek ; Jur. herhaald onderzoek van het recht eens beklaagden na
eene voor hem nadeelige uitspraak ; — Supplieum, n. lat., fr. suppliCe, eig. liet
nederkuielen, ootmoedig bidden of verzoeken ;
de tij fs- of levensstraf, doodstraf, terecht
marteling, mishandeling.
-steling;
supponeeren , lat. (supponére), fr.
suppozeeren (supposer) , onderleggen, onderschuiven ; onderstellen, aannemen, vermoeden, meenen, gelooven, daarvoor hou den, wanen ; --suppositum (spr. si. zi),
n. het onderstelde, aangenomene; -- Sup•

posita of suppositia (spr. — zi, --zitsia), ondergeschoven dingen — SUppo;

sitie (spr. zitsie), f. (lat. suppositio) de
onderschuiving ; onderstelling, aanneming,
het vermoeden, de gissing, de aangenomen
stelling (hypothese); suppositie partus,
de onderschuiving van eenen pasgeborene;
-- suppositorium, n. Med. eene steekof zetpil ; suppositorium uterïnum, zetpil
voor de baarmoeder
supporteeren, fr . (supporter) dragen,
ondersteunen, onderstutten, schragen ; ver
lijden, duiden ; -- support, n.-dragen,
(spr. supór) steun, steunsel, stut, ondersteuning, hulp, bijstand, onderstand; — supportbel , adj. fr. (supportable) verdragelijk, lijdelijk, dragelijk, draagbaar.
Suppórto m. it. (spr. u oe) interest
op wissels voor de maand en den dag.
—

suppositum, suppozitie, suppozeeren, enz., z. end . s u p p o n e e r e n.

supprimeeren, lat. (suppriin re, van
premére, drukken) onderdrukken, dempen,
inhouden, weglaten, uitlaten, doorstrijken ;
verbergen, verheimelijken, achterhouden, afschaffen, opheffen, vernietigen, te niet doen ;
supprésso nomine, met verzon ijging van den
naam ; -- suppréssie, f . (lat. suppressio)
de onderdrukking, terughouding, opstopping
van stoffen, die ontlast moeten worden ; ver
verzwijging, achterhouding, ver--heirnljkg,
heling; afschaffing, opheffing.
suppureeren, lat. (s uppuráre, V. pus,
genic. purls, de .etter) etteren, etter geven,
zweren, dragen, rijp worden; -- SUppurant a (spr. t = ts), pl. en suppuratieven., n. bevor^lering-zmirldelen voor liet
etteren ; — suppurátie (spr. t.— is), I.
lat. (suppuratTo) Med. de ettering, zwering.
supputeeren, lat . (supputdre, van pu-

ralísmus, z. supernaturalismus.
Suprèmus, m. lat. (supri mus, a, um,
superl. van supérus, a, um, boven) de opperste, hoogste, — suprematie (spr.
t=ls), f. (fr. supréinatie) en supremaat,
n. nw.lat. het opperopzicht en de opper
paus over de bisschop-macht,inz.vde
kerken; ook het recht van opper -pen
kerkelijke zaken, dat zich de ko--machtin
ningen van Engeland (en ook koninginnen,
die zulks door geboorte waren) hebben toe-

geëigend ; — suprematie-eed, m. (eng.
oat/i of supremacy) een eed, dien men den
koning van Engeland als opperhoofd der
kerk moest zweren, en door welken men
zich van Romes geestelijke opperheerschap
moest ontslaan (door Hendrik VIII. in--pij
gesoerd en in 1791 afgeschaft).
sur, fr. (spr. suur, van 't lat. super) over,
op, enz., in samenstellingen zoo als s u rcharge, su rporte, enz. (z. aid).
sur, fr. (spr. suur; van 't lat. securus, enz.)
zeker, gewis, zekerlijk, ongetwijfeld.
Sura, z. soera.
Surabondantie, fr., z. v. a . s u p e r abundantie, z. aid.
Suradsjy , z soeradsji.
Surcharge, f. fr. (spr. suursjárzj'; vgl.
c h a r.g e) overlast, overlading ; -- sur
(fr. surcharger), overladen.-ehargn
Surcoup, m. fr. (spr. suurkóé; vgl.
c o u p) in het kaartspel : het leggen van een'
hoogoren troef op den troef van een ander,

de overtroeving ; — surcoupeeren (fr.
surcouper), reet een' boogeren troef iemand
eenen slag afnemen, overtroeven.
Surditeit, f. lat. (surdtas, van surdus,
a, um, doof) de doofheid, het slecht gehoor;
surditas nervgsa, de doofheid, die haren oor
-sprongide
zenuwen heeft; s. organ ca. de
doofheid, dle haren zetel in de gehoorwerk
heeft; — surdomutitas, f. nw.-tuigen
lat. de doofstomheid.

Sur - emini of surah - emini , z.
loer - enr:ni, enz.

Suren, z. loeren.
Surface, f . fr. (spr. suurfáss', vgl. face)
de oppervlakte, buitenzijde.
Surintendánt, m. fr. (vgl. inten

-

d a n t) een opperopziener (superintendant);

-- surintendance, f. (spr. su -rèntandán.c') het opper toezicht.

Surlo of zurlo, m. een gewicht in
Aleppo, ongeveer = 63 kilo.
Surmulot, ni. fr. (spr. suurrnuló, van
mulot, veidinui-) ale grootti woud- of trekrat.
surnumerair, adj. fr. (surnaméraire)
Z. v. a supernumerair.
Suron, n. fr. (vgl. het sp. sera, seron,
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SURPLIS —
groote korf ter verzending van koopwaren)
eene oostindische ongelooide ossenhuid tot
het inpakken van droge waren, b. v. amandelen, indigo, enz.; zulk een goederenbaal zelve.
Surplis, m. fr. (spr. suurpli, voor sur
provene. sobrepelitz, nw.lat. su-pelis,
ald.) het koorhemd der r.-perlicum,z.
kath. geestelijken.
surplomb, fr. (spr. suurplón; v. plumb,
lood ; eig. over het lood uit) scheef; hellend,
overhellend, niet loodrecht.
Surplus, m. fr. (spr. suurplu; v. plus,
meer) het overschot, overblijfsel, overige,
de rest.
Surpoids, n. fr. (spr surpoá; v. poids,
gewicht) het overwicht, dat gene, wat op
het bepaalde gewicht wordt toegegeven.
Surporte, n. fr. (spr. suurpórt', d. I.
eig boven de deur) Pict. het deurstuk ; vgl.
su p er por te.
surpreneeren (spr. suer—; fr. sur
verrassen, overvallen, overrompe- -prend)
len; verbazen, verwonderen, ontstellen ; —
surprenánt, adj. (spr. suurpr'náhi) ver
verwonderlijk, k onderbaar, zonder -rasend,
verbazend; — surprise, f. (spr.-ling,
suurpriéz') de verrassing, overrompeling,
overval; de bevreemding, ontsteltenis, verhazing, de dwaling, het verzien,de overijling.
Sura, f, z. soera.
Surrah–emini, z soera e m i n i.
surripiëeren, (lat. surripere; van rapre, rapen, rooven) heimelijk wegnemen,
ontfutselen, onl.kapen.
surrogeeren, lat., liever s u b r o g e er e n (z. ald.); van daar surrogaat, n.
nw.lat. een plaatsbekleeder, iets, dat men in
de plaats van een ander ding stelt of gebruikt, plaatsvervangend middel.

Surséance, f. fr. (spr. suurse -áns; van
surseoir, uitstellen, verschuiven) uitstel, opschorsing, termijn, verlengde betalingstermijn.
sursum, lat. opwaarts, in de hoogte ; -sursum corda ! lat. de harten omboog, ver
harten ! in de r. kath. Kerk eene-heftd
opwekking tot de gemeente, die daarop antwoordt : habémus ad dominum, d. I. wij
hebben ze tot den Heer (gericht); --- sur
-sumvérie,
f. nw.lat. de opwaartsheffing,
inz. der oogen ; kortzichtigheid.
Surtout, -n. fr. (spr. suurtóé) eig. een
overallee–heen ; een groote overrok, overjas;
een tafelstel, dat suiker, zout, peper, enz.
bevat.
Surtur, m. oud-noordsch (van 't ijsl.
surtr, deensch sort, zwart) Myth. een reus,
gewapend met een gloeijend zwaard, die in
M u s p e l h e i m (z. ald.) regeert en een onverzoenlijk vijand van de A s e n is ;-- sur
(ijsl. surtar brandr, deensch-turband
sortebrand), eene in IJsland gevondene delfstof, die voor versteend hout wordt gehouden en waaruit men kolen brandt, hout
-achtige
bruinkool.
surveilleeren, fr. (surveiller, spr. suurwelj—; van veiller, waken) over iets wa-

ken, het bewaken, een waakzaam oog daarop houden, opzicht hebben, acht geven, toezien ; — surveillance, f. (spr. suurweljáns') het opzicht, toezicht, de bewaking,
waakzaamheid ; inz. het toezicht der politie;
-- surveillant, m. (spr. suurwelján) een
toeziener, bewaker ; — surveillé; m. (spr.
suurweljé) een bewaakte, onder toezicht ge
-steld.
Survivance, f. fr. (spr. suurwiwáns;
van survivre, overleven) de overleving, beloofde opvolging van iemand in geval men
hem overleeft; het recht om een' persoon
na zijn' dood in zijn ambt op te volgen, vgl.
expectantie.
suscipiëeren, lat. (suscipére) ' opnemen, op zich nemen, aan- of overnemen;
— suscéptie (spr. t ts), f. (lat. susceptio) de overneming, ontvang, aanneming,
inz_ van eene geestelijke ordening; — SuSceptxbel, adj. nw.lat. (fr. susceptible) ontvangbaar, vatbaar om zekere wijzigingen te
ontvangen, gevoelig, prikkelbaar; — susceptibiliteit, f. de ontvankelijkheid, vatbaarheid, gevoeligheid, prikkelbaarheid, licht
-geraktbid.
susciteeren, lat. (suscitdre) verwekken, berokkenen, aanrichten, stichten; opwekken, aansporen, opeischen, opruien, aanstoken ; — suscitãtie (spr. tie=tsie), I.
opwekking, aansporing, aandrijving, opruijing.
Susette, f. of Suze, n. vr.naam.: ver
-klw.van
Suzanna.
sus Minervam (docet), lat. sprw., eig. het
zwijn leert Minerva, d. i, de dommere onderwijst den wijze, het kind den vader, of
het ei wil wijzer zijn dan de hen.
suspéet, adj. lat. (suspéctus, a, umm,
van suspicére, d. i. eig. van onderen af aanzien; vervolgens verdenken) verdacht; in
kwaad vermoeden, in verdenking; — Suspicie, f. (lat. suspicYo) de verdenking argwaan ; — suspiciéUS, adj. (lat. suspiciösus, a, um) verdenkend, argwanend, wantrouwend, argwaan of verdenking koesterend.
suspendeeren, lat. (suspendére) eig.
ophangen ; verschuiven, vertragen, onbeslist
laten, opschorten, b. v. zijn oordeel; voor
een' bepaalden tijd uit een ambt of eersen
post zetten, iemand schorsen, voor , eerien
tijd lang buiten dienst stellen ; Kmt. de betalingen staken, uitstellen ; iets in suspénso
late-n, het onbeslist, hangende, in twijfel,
onuitgemaakt laten ; — suspénsie, f.
nw.lat. het uitstel, de vertraging, opschorting, afbreking, stremming; onzekerheid, besluiteloosheid, twijfel, bedenkelijkheid; tijde
dienstontzetting, ambtsberooving, schor -lijke
figuur, waardoor men de-sing;Lo.e
verwachting der toehoorders gespannen houdt,
Bene korte schorsing, afbreking der rede;
-- suspensief, adj. uitstellend, opschortend, vertragend ; — suspensorium, n.
Med. een draagband, breukband.
--

-

Suspicie, suspieleus, z. ond. suspec t.
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susque Wque, lat. op- en neèr, boven en
onder, oppervlakkig, onverschillig.
sustenteeren, lat. (sustenUire) onder
onderhouden, voeden, verzorgen, ver -steun,
tie -- tsie),-p!egn;—sutái(pr.

f. (sustentatio) de ondersteuning. onderhou
verpleging, verzorging, het onderhoud.-ding,
sustineeren, lat. (sustin^re) of SOUteneeren, fr. soutenir (spr. soe--), eig.
onder– of ophouden, ondersteunen ; verdragen , lijden ; beweren, staande houden, van
gevoelen zijn, meenen, denken; verdedigen,
weerstaan ; — sustine et abstine ! lijd en
mnid ! verdraag en ontbeer! -- susten.t ,
n. Get beweerde, de meening, het gevoelen,
dat iemand voorstaat.
Suttieh of sutti, f., pl. sutties
(naar eng. schrijfwijze, van 't sanskr. satï,
d. I. eig. de goede, deugdzame vrouw, van
sat, waar, goed, enz.) in Indië: weduwen,
die zich met het lijk van haren man laten
verbranden of levend begraven. (De ver
zelve heet in het pal! : satya.)
-richtng
Sutuur, f. (lat. sutra; van sure, naai jen) de naad, voeg, verbinding, b. v. van
de beenderen der hersera pan, van de lippen
eener wond ; pl . suturen, n aden, voegen.
suurn cufque, lat. aan ieder het zijne, elk
wat hem toekomt; suus cutque mos, elk
heeft zijne wijze van doen.
Suzánna, bebr. (sjoesjan, sjoesjanndh, lelie) vr.naam : de blanke, lelie–reine.

Suze, z. S u s e t t e.

Suzerain, m. fr. (spr. su–z'rèn) de opperleenheer; — suzereiniteit, f. (fr. suzeraineté) de opperleenheerschappij, opper–
leenheerlijkheid.
Suziërs,m.pl.naam eener mubamedaansche secte, die gelofte van barmhartigheid,
ook jegens de dieren, heeft gedaan.
sz'egliato, it. (spr. sweljáto;. v. svegliare
fr. éveiller, opwekken, verlevendigen) Muz.
vrolijk, opgewekt, levendig, lustig.
svelte,fr., it. svelto (van svéllere,svégliere,
uit-, losrukken, van 't lat. exvellére, voor
evellére) slank, spichtig; Pict. vrij, ongedwongen, los en zwierig, stout, koen, met
los penseel.
Swaga (bengaalscb sóhdga; sanskr. soebhaga), z. borax.
Swanboy, m. eng. de zwanenbaai, een
engelsohe zeer zachte en fijne baai.
Swanenburgen, m. pl. naam, dien
men in Nederland vaak aan de makers van
holklinkende, hoogdravende, maar zinledige
verzen geeft (naar S w a n e n b u r g, die zich
door zijne bombastische verzen eene
blijvende vermaardheid heeft verworven).

Swan-pan, m. de reken- machine of
rekenaar der Chineezen, bestaande uit bal
koperdraden op verscheidene-leijs,dmt
kolommen zijn geregen, waarvan de eerste
de eenheden, de tweede de tienbeden, de
derde de bonderdheden, enz. aanduidt. De
zelfde decimale opklimming nemen zij in
acht bij de maten, gewichten, munten, enz.

Swántowit of Swántewit, m sla
vonisch (vgl. het poolsch swienty, heilig,
en wid, het zien) het heilige licht, bij de
de Slavonen en Wenden een god der zonen
des oorlogs.

Swarga, m. ind. Myth., bet paradijs
der Indiërs, het verblijf, door de goden en
vergode menschen bewoond. Het is het
rijk van Indra, en ligt, gelijk dat van
Brahma, op een der kruinen van den berg
Meroe.
Swastika, f. ind., een geheimzinnig
teeleen, dat men op eenen persoon of eens
zaak maakt, om geluk aan te brengen.

Swedenborgiánen of Swedenborgísten, m. pl., aanhangers van het

swedenborgianismus of swedenborgismus, de mystieke en theozophische
leer eener school, die den naam van nieuw
Jeruzalem aanneemt en zich grondt op eens
openbaring, die de Zweed Swedenborg (geb.
1686, gest. 1772) zou ontvangen hebben.
De Swedenborgianen zijn vrij talrijk in Zweden, Duitschland, Engeland en de Vereenigde
Staten.

Sweepstakes, pl. eng. (spr. swiépsteehs; van to sweep, vegen, wegnemen, weg
stake, de inzet, z. aid.) eene-strijken,
soort van weddingschappen bij de landhuis
vergaderingen in Engeland, waar --houdelijk
bi de eigenaars van de naar den prijs dingende dieren zekere sommen inzetten, welke
ten deel vallen aan hem, die eigenaar is
van een dier, dat door de prijsrechters voor
bet beste verklaard wordt.
Swieént, m. eens soort yan rooktabak
van 't west-ind. eiland St.-V i n c e n t (v. a.
uit het eng. sweet scent, d. i. aangename
geur, ontstaan).
Swita, f. russ. een uit bruine schapewol gemaakte dikke mantel met eens kap,
dien de herders in Z. Rusland dragen.
Swod, russ. (eig. overeenstemming, ver
nieuwe, sedert 1835 ingevoerde-gelijkn)ht
russische wetboek.

Syalísmus, z. si a 1 i s m u s.
Sybariet, m. gr. (Sybarites) eig. een
bewoner der oud-gr. stad S y b á r i s in Be-;
neden- Italië, die wegens hare weelde, ver
goede sier berucht was; van-wijfdhen
daar in 't algemeen voor wellusteling, weekelin;, verwijfde, aan zingenot verslaafde; —
sybarietisch, adj. weelderig, weekelijk,
verwijfd, vertroeteld, wellustig; -- syba-

ritfsmus of sybarísmus, n. de weekelijke , wellustige levenswijze; verfijnde
wellust, de volslagen vertroeteling.
Syeniet,m.eene uit veldspaath en hoorn
gemengde korrelige delfstof (naar de-blend
stad S y ene in Opper-Egypte) ; — 5yenietporphyr, m. p o r p h y r (z. aid.),
welker grondstof uit syeniet bestaat.
Syffert, m. eene oostfriesche rekenmunt,
__ 13- cent.

Sykóma, n gr. (van sykon, n. vijg)
Med. een vijgvormig vleeschuitwas, vijgzweer-

SYLLABE-tjes, vijgw ratten, eene h e r p e t i s e li e ruwheld der oogleden, welker inwendige oppervlakte met knobbeltjes is bezel, die naar
vijgkorrels gelijken ; — syk®sis, f. de
vorming der vijgwratten; ook vijgwratlenziekte, z. v. a. v a w s (z. aid.) of sicnsis
indIca ; vijgachuige wratten aan den aars
en in den omtrek van de schaamlippen ; ---sykomantie (spr. t=ts) f het waar
uit vij ehladeren ; ---- sykomóre,-zegn
f. (vr. sykórnoron, an sikon, vijg, en móron,
moerbezie ; sykómoros, f. moerbezieboom) de
moerbezie- of adams'ijg, de wilde egyptische
vijgeboom en zijne vrucht; -- sykophánt,
m. (gr. sykopphánl?s, van pha?rein, wijzen,
aanloonen) eig. een vijgen - aanbrenger, vijgen
bij de regeerins;-verkli,dnAth
aanbracht, wanneer iemand tegen het verbod
onverimposte vijgen uitvoerde of verkocht;
in 't alg. een aanbrenger, verklikker, ver
oorblazer, pluimstrijker, kwaadspreker-rade,
(vgl. calumniant en chicaneur); —
sykophantie (spr. t=ts) f. de aanbrenging. verklikking, oorblazerij, enz.; -- sykophantisch, adj. verklikkend, aanbrengend, pluimstrijkend, kwaadsprekend.
Syllábe, f. (lat. sylldba, van 't gr. syl1abê, d. i. eig. samenvatting) klankvereeniging, woordlid, lettergreep, de verbicding
van vele letterklanken tot eenti eenheid, in
't algemeen ieder woordlid, dat met ééne
stembeweging wordt uitgesproken ; ---- Syllabarium, n. nw.lat., een ABC-boek;
--- syllabeeren, letters te samen of bij
lettergrepen uitspreken, spellen; --- Syllabeering, f. de letlergreepvorming, het
uitspreken, plaatsen der lettergrepen ;
syllábisch, adj. (gr. syllabikris, ê, ón),
lettergreepsgewijs, in of volgens afzonderlijke

lettergrepen: syllabisch gezang, zulk
een gezang, waarbij elke noot met eene lettergreep oereen komt — syllabikoideográphisch, slechts lettergrepen en
woordbeelden schrijvend (gelijk b. v. de chineesche taal).
;

Syllegon, m. gr. (syllégdn, van syllégein, samenlezen) een verzamelaar.
Syllépsis, f. gr. (van sylla.nbánein, samen netoen, vgl. syn-----) Gram. de samenvatting van velerlei voorwerpen door één
woord; samentrekking van twee lettergrepen
tot ééne; Log. de figuur, waardoor de rede
of de uitdrukking meer aan onze gedachte
dan aan de spraakkunstige regelen beantwoordt, b. v. het is zes uur, in plaats
van: het is het zesde uur: ook het
gelijktijdig gebruiken van een woord in den.
eigentlijken en den figuurlijken zin.
syllogizeeren, gr. (syllorlidzesthai, v.
syn, z. ald., en lvgidzesthai, rekenen, besluiten) bijeen rekenen, in den geest samenvatten, gevolg trekken, besluiten, gevolgtrekkingen, besluiten of , sluitredenen maken ; ----syllogrsmus, n. (gr. syllopismós) eene
sluitrede, vormelijke of redekunstige gevolg
bestaande uit 9 voorstellen : bet-treking,
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hoofdvoorstel of meerdere voorstel (major)'
bet ondervoorstel of mindere voorstel (minor)
en het besluit. (eonclusho) ; syllopismnos contrdctus, lat., eene samengetrokken sluitrede,
waarin het minder-begrip slechts kort aan
onderstellingen volkomen-geduisn
aangegeven zin, b. v.Cajusis als mensch
S t e r f e 1 ij k; syllogismus cornutus, eene gehoornde sluitrede, in welker meerdere voorstel het nazindeel veelledig is (men bedient
zich vaak daarvan om de tegenpartij te toonen, dat zij iets ongerijmds heeft beweerd);
syll. crypt'cus, eene bedekte sluitrede, waaraan eene der praemissen ontbreekt ; -- syllogistïka, f. gr., de leer der sluitredenen,
aanwijzing om sluitredenen of redekunstige
gevolgtrekkingen te maken; -- syllogíStisch, adj. in den vorm eener sluitrede,
daartoe behoorende.
Sylphe, m. (waarscb. van 't gr. silphé,
mot, door Paracelsus zoo geheeten) fabel
luchtgeest (vgl. elementair-gees--achtige
te n) ; -- sylphide, f. vrouwelijke lucht
-gest.

Sylvéster, sylvester- avond, z.
silvester.
Symblepharon, n. ofsymblepharosiS, f. gr. (van syn. en blépharon, ooglid)
Med. de vergroeijing van bet ooglid met den
oogappel.
Symbool of lat. symbolum, n. (v.
't gr. symbólon, van symbállein, samen werpen of samenbrengen, vergelijken, besluiten,
gevolg trekken, raden, enz.) een teeken,
waaruit men iets besluit of kent, kenteeken,
merk, onderscheidingsteeken ; zinnebeeld, zin
voor een begrip; een afge--nelijkt
sproken of bepaald mondeling teeken (paroot), leuze, wachtwoord; de lijfspreuk,
zinspreuk; geloofsbelijdenis (sylnbólum hidéi);
symbolum apostolicum, de apostolische geloofshelijdenis; — symbolisch, adj. zinnebeeldig; ook de s v m b o 1 i e k of de s y mb o 11 sc h e boeken betreffende, daartoe behoorende; — symbolische boeken, boeken
of geschriften over geloofsbelijdenis, belijdenissctiriften van eene godsdienstpartij, die
dat gene bevatten, wat hare leer van andere onderscheidt; — symbolika, f. de
leer der zinnebeelden; ook het onderzoek
en de verklaring van de leerstellingen der
christelijke kerk; de wetenschap van de
beljdenisscbriften (symbolische boeken) eener
kerkelijke partij — symbolismus, n.
de vereeniging, toetreding, samenwerking
van velen tot één doel ; -- symbolizeeren, verzinnel'jken, zinnebeeldig voor
zeker verband met iets staan,-steln,i
verwant zijn, bi elkander passen;— Symboloklastiek, f. gr. of symbolokláasmus, m. het vernielen of verbrijzelen der zinnebeelden, beeldenstorm ; —
symbololatrie, f. de vereering der zin
overdrevene vereering der sym--nebld;
bolische boeken ; — symbolologie, r.
leer der kenteekenen , inz. van ziekten;
;
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--- symbolomaehie, f.

bestrijding der
zinnebeelden ; strijd tegen de syn-ihol.ische

boeken.

stemming, welluidendheid ; een veelstemmig
muziekstuk voor speeltuigen, ook sin tosymphónisch,
n i e (it. sin fonia)
adj. (gr. syinphónós, on) , samenklinkend,
; —

Symmachus, gr. (sy^nmachos, v. syn
en ndcM, :strijd) mansn.: een medestrijder;
— symmachie, f. (gr. symmachío, eig.
het . medestri, den) een aanvallend en verdedigend verbond der grieksche staten onder
elkander.
' Symmetrie , f. gr. (symmetria, v. syn
en mélron, maat) de evenmaat, gelijkmatigbeid, de overeenstemming of de afgemeten
verhouding van de deden eens gebeels; —
symmetrisch, adj. (gr. symmetros, on),
evenmatig, gelijkmatig , overeenstemmend,
evenredig -- symmetrizeeren, evenmatig of gelijkmatig maken, in eene behoor
-ljke
verhouding. brengen.
-Symm kta, n. pl. gr. (syminikta) gemengde dingen, een mengelmoes, allerlei,
inz. gemengde 'opstellen, kleine.ge-schriften.
Sympasma, n. gr., z. v. a. kat a,

;

pasma.

Sympathie, f. gr . (sympatfie'ia, van
syinpathês; medelijdend ; - vgl. pathos) het
medegevoel, de overeenkomst en betrekking
van inborst en neiging tusschen 2 personen, in, 't alg het gevoel, waardoor men deel
neemt an de smarten en vermaken -van
anderen, wederkerig gevoel, medeli„dendheid,
deelneming, natuurlijke gevoelsovereenstemming, zielenverwántschap, geheime neiging,
aantrekking tot een ander; de gewaande

geheime. of in '.t verborgen werkende kracht
en invloed van het eene lichaam op het
andere, enz . ; =--- sympathétisch, adj.
medegevoelend, geltjkgewaarwordend, deel
-nemd;ghikract,ebmwnd;
--- sympathetische kuren, genezingen
door. de • gewaande geheimvolte kracht van
ligchamen, die geene artsenijen zijn ; —
sympathetische inkt, geheime of wonder-inkt, welks trekken niet dadelijk, maar
eerst na zekere teweeggebrachte veranderingen (b. V. door middel van de warmte
of. ook 'door het papier in eene vloeistof te
doppen, enz.) zichtbaar worden; --- s y mpathet i sch poeder, z. pandre de sympath-ie ; sympathisch , adj. Med.
medelijdend, medevoetend, aan het lijden of
de gewaarwording van een ligchaamsdeel,
enz.. deelnemend; --- sympathizeeren,
met iemand gelijke gewaarwordingen, gevoelens, neigingen hebben, mede gevoelen,

mede lijden, overeen stemmen..

Sympepsis, f. gr. (van- syn en pep s i S) Med. eig. de samenkoking, verkoking.;
vertering, _ bereiding der vochten in het
menschelijke ligchaam; Med. de zoogenaamde
rijpwording of rijpheid van een ettergezwel.
sympetálisch , adj. gr. (van syn en
péta'lon, z. ald.) Bot. met de bloembladeren
verbonden of saamgewassen.
Symphonie, f . gr. (symphonia; van
syn. - en phóni , toon, stem) de samenstemming, samenklinking, samenklank, overeen-

samenstemmend ; — symphoníst, m.
hij, die symphonién zet (componeert), ook

die ze uitvoert ; — symphoniást, m.
een, toonzetter (componist.) voor het kerk
-gezan.

Symphorésis, f. gr. (van syrnphoré n,
samendragén) de bieenbrenging; de ophooping, inzonderheid van het bloed of andere
vochten.
Symphyrsis, f. gr. (van symphyein,
samengroeijen) Med. de vergroeijing, de onbewegelijke vereeniging van twee beenderen
door eerre kraakbeen- of peesachtige zelf
-standighe,•brvng;–.
f. de scheiding der schaam
beenderen in den schaamboog; -- sym.ph Ttiseh, adj. samengroeijend, de samen
bevorderend; -- symphy'tum,-groeijn
n. iets samengegroeide; verwassens ; ook
smeerwortel, - waalwortel , eene plant, die
het heelen der wonden bevordert.
Sympiesis, f. gr. (ran sympiédzein,
samendrukken) het samendrukken, persen;
-- sympiesométer, ni . een luchtdruk
soort van barometer. -kingsmetr,
Symplegáden, pl. gr. (symplêgádes,
van sympl"PSsein, samen slaan) Myth. twee
tot elkander hellende rotsen bij de invaart
in de Zwarte zee in den thracischen Bos
welke Orpheus gezegd wordt door-porus,
zijn . snarenspel onbewegelijk gemaakt te
hebben.
Symplegmáta, n. pl. gr. (sJmplegona,
van symplékein, samenvlechten) standbeelden
van worstelaars, die elkander met de armen
omvat en omstr engeld hebben ; groepen uit
verscheidene beelden en reliefs (z. ald.)
samengesteld, b. v. Laokoon, Niobe; verbonden koppen en borstbeelden op munten,
b. v. van den vorst en zijne gemalin.
Symploce, f. gr. (synzploké, van symplékein, samenvlechten) de ineenvlechting
samenknoping; Gram. gedurige herhaling of
samentrekking van woorden.
Sympodia, f . gr. (v. syn en poes, genit. podós, voet) de vergroeijing der voeten,
eene misgeboorte niet visch– of sirene -achtige samenvatting der voeten.

Symposion of symposium, n. pl.
symposiën, gr. *(symposion, van syinpinein, samendrinker, smullen) een gastmaal,
eene smulpartij, een drinkgelag; -- Symposiáreh, m. de bestuurder of voorzitter
van een gastmaal.
Sympsychie, f . gr. (van syn, z. ald.,
en psyche, de ziel) de zieleneendracht, de
overeenstemming der gemoederen.
Symptoom, n. (gr . symptóma, eig. toeval; van sympiptein, samenvallen of samen
zich toedragen) aan wijzing, kenteeken,-trefn,
voorbode, omstandigheid, inz. ziekteteeken,
ziektetoeval, –verschijnsel of omstandigheid,
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waaruit men tot den solgemlen gang der
ziekte besluit ; - symptomôtisch, adj.
aanwijzend, kenteeIenend, tot tie symptomen
eener ziekte belioorende ; ook ; van kwade
Ieteekenis (b. V. symptomatische buikloop);
symptomatisch e behandeling, zulk
eene, die slechts tegen tie symptomen, niet
tegen de ziekte–oorzaak is geiicht;-- symptomatographie, f. beschrijving der ziekte –teehenen en –toevallen ; - symptomatologie, f. de leer der ziekten, leer
van de aanwijzingen en toevallen in bijzondere ziekten,vgl. pathologie; - symptösis, 1. het samenvallen; Med. de invalling of samentrekking der vaten na ontlastingen, b. v. na eene bloedvloetjing, na de
maandstonden ; de vermoeidheid en zwaarte
der ledematen, verstapping.
syn—, voor eene 1 syl—., voor b, rn
en p sym—, voor .c en z Sy—, gr. voorzetsel in vele samenstellingen, beteekent
met, samen, te gelijk, gemeenschappelijk (=
lat. cum, con—).
Synserésis, gr., synairésis, r. (van
syn-airTn, samenvatten) of SyniZsiS, f.
gr. (van synjdzein, samenzetten) Gram , de
samenvatting of samentrekking van twee
klinkletters in déne lettergreep.
SynetIe f. (spr. tts), of syneton
(spr. tts), n. gr. (syn–aitja, syn-aítion,
V. aitja, ajtion, oorzaak) de medeoorzaak.

Synagôge, r. gr. (synagög?, v. syná
samenbrengen) de vergadering, gemeen--gein,
te, inz. de jodenschool, jodenkerk, odentem pel ; - synaktika, n. p1. gr. Med. samentrekkende middelen ; - synaktisch,
adj. verzantelend, samentrekkend; - Sfl–
axarium , n. in de grieksche Kerk
een heiligenboek, dat de levensbeschrijvingen
der martelaars en heiligen bevat, welhe bij
godsdienstvergaderingen, voorgelezen worden;
- synaxis, f. de vergadering, samenkomst,
inz. kerkelijke.
Synallage, f., synallágma, 'i. gr.
(van syn-alldssein, met iemand iets ruilen,
wisselen, enz ) een wederzijdsch verdrag;
synallagmâtisch , adj. wederzijdsch,
onderling verbindend.
Synaloiphe of synalcephe, f. gr.
(synaloiph, van syn-aleiphein, samensmelten) Gram. het samenvloeijen, ineensmelten
of vereenigen van twee klinkletters of tweeklanken aan het einde van 'teene en aan
't begin van 't volgende woord, b. V. d e z e
aarde alleen, uitgesproken: deezaard
alleen, z. V. a. krasis.
Synanachrösis, f. gr. (van syn-anachrdnnai, de kleur mededeelen, aansteken)
de besmetting door aanraking.
Synanastomôsis, t. gr. (vgl. a n astomosis) Med. inmonding, verbinding of
smenhang der bloedvaten.
Synânche, f. gr. (van syn en dnchein,
toesnoeren) Med , de keelontsteking, ontsteking van de inwendige oppervlakte des slokdarmslioofds, ontsteking van den raak ; -
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synánchisch, ailj. de heelontsteking betrelteitti , die bewerkend of daaruit voor-

komend.

Synarchïe, f. gr. (synarchja, van syn(ircitein, medeheerschen) de inedeheersehappij,
gemeenschappelijke regeering.
Synarthrösis, f. gr. (vgl. a r t h r o s s
en d ia r th r 0 5 S) Med. gewrlchtsverbinding,
(Ie onhewegelijke vereeniging tier beenderen,
gelijk h. v. die van het bekkeneel.
Synathrcesîs, f. of synathrms

-

mus, in. gr. (synât/tro'isis, synatltroisrnds,
van syn-atltroidzein, verzamelen ) Med de
opeenhooping of verzameling van vochten
en dgl.; vgl. con g e s t i e ; Log. de ophoo–
ping, b. v. van bewijsredenen, enz.

Synaxarium, synôxis, z. ond. sy11 agoge..
Syncéllus, ti. gr. -lat.(van t lat. cello,
de cel, en 't gr. syn, z. ald.) een celbroe
der, een huipgeestelijke, een huisgeestelijke,
een ambt in de grieksche en romeinsche

kerk.
Synchitôn, m. gr. (v. syn en cltitön,
7. aId.) het bindvlies, verbinding.svlies, gelijk
dat van 't oog ; -t.
eene ontsteking van het bindvlies des oogs.
Synchondrôsis, t. gr. (van chOndros,
kraakbeen) de kraakbeenvereeniging, kraakl)eenband, de onbewegelj ke samenvoeging
van twee beenderen door kraakbeen of banden; - synchondrotomie, f. de scheiding of doorsnijding van de schaacnbeensvereeniging bij moeijeljke geboorten.
SynchronIsmus, m. gr. (synchronisflt(S, van snchronos, gelijktijdig, van chrônos, tijd) de geiijktijdigheid, tijdssamenloop,
de samenstelling van ge
lijktijdige gebeurte
nissen in de geschiedenis ; --- synchro–
nIstisch, adj. gelijktijdig; synchronist t 5 C h a ta b e 1 1 e n, historische tafelen, waarin de gelijktijdige gebeurtenissen bijeen ge-

bracht zijn.
Synchtsis, f. gr. (van syn–chéein, sa
mengen ) Med. vermenging of-mengit,
versmeiting, b. v. van inwendige oogdeelen;
ook ontmenging, de oplossing van hOt glasachtig ligchaam (des oogs) ; Gram vermenging der te scheiden Woorden, verplaatsing
van woorden, waardoor de orde in de deelen eens volzins wordt gestoord
Syndesis, f. gr. (van syn-dëein, samenbinden) bet samenbinden, de binding;
- syndésmus, m. het verband, gewrichtverband; - syndesmitis, f. le outsteking der banden; - syndesmologïe,
f. de bandenleer, leer van de banden der
menschelijke beenderen ; - syndesmo–
logisch, adj. tot de bandenleer behooren
de; - syndesmopathie, f. het lijden
of de ziekte der banden ; - syndesmo-

pharngeus (scil. musculus), m. Anat
de bandkeelspier, een gedeelte van de onderste toesnoerende spier van het keetat;
- syndesmotomie, t. de leer van de
ontleding der banden.
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Syndicus, m. lat., pl. syndici (van
't gr. sy'ndkos, d. i. voor 't gerecht bijstaand,
pleitbezorger; van syn en dik, recht, enz ),
een stads- of raarls--gesolmachtigde, landsof stads - pleitbezorger, burger- voorstander,
woordvoerder, raadgever, rechtsverdediger
van eene stad, hoofdman van een gilde, enz.
ook schrijver van den stadsraad, gerechts
titel van de eerste regenten-schrijve;
der republiek Geneve , stadsrechter; --syndicaat, n. nvww.lat., het ambt of de
waardigheid van syndicus ; eertijds te
Geneve het ambt van stadsrechter.
Syndrome, f. gr. (syndromë, van drómos, loop) eig. samenloop; het samentreffen,
samenloopen van vele omstandigheden ; led.
de ophooping van vele ziekte - toevallen, de
gezamentlijke ziekte-verschijnselen.
Syndyásmus, m. gr. (syndyasmós, v.
syn-doeadzein, paren ) paring, koppeling ,
verbinding tusthen twee voorwerpen ; de
bijslaap.

synéchisch en synéktisch, adj.
gr. (synechës, és, en synektikós, P, (in., van
syn-échein, samenhouden, bevestigen, vasthouden) Med. samenboudend, samenhangend;
blijvend; — syneehie, f. (;r. synécheia)
samenhang; Med. ziekelijke verbinding of

vergroeijing, inz. van het regenboogsvlies,
hetzij naar voren met het hoornvlies of
naar achteren met bet beursje van de linze — syneehiologie, f. de leer van
den samenhang der dingen, van de duur;

zaamheid der dingen in de ruimte, of van

den samenhang der stof.
Synedrium, n. gr. (synédrion, van
synedros, samenzittend, van hédra, zetel) de
raadszit ling of raadsvergadering; inz. het
voorm. joodsche gerechtshof of de hooge
raad te Jeruzalem, uit 72 leden bestaande,
ook s a n h d r i n, m. hebr. ; -- synedrium.
ecclestiasticum; de kerkeraad
Synedruonta, pl. gr. (v. synedreüein,
samen zijn) Med. de niet wezentlijke ver
ziekte (in tegenst. met-schijnel r
sym ptonien).
Synekdoche, f. gr. (synekdoché, van
synekdéchestlaai, mede opnemen, opvatten of
verstaan) eig. het medeverstaan ; Log. de
woordenwisseling, eene figuur, door welke
men bet meerdere te kennen geeft, terwijl
men bet mindere zegt of omgekeerd , of
door welke men het geslacht voor de soort
of de soort voor bet geslacht, het geheel
voor het deel of bet deel voor het geheel
neemt, b. v. honderd kielen voor honderd schepen; de stervelingen voor
de menschen, enz. ; -- syn.ekdóchiseh, adj. woordverwisselend, op zulk
eene wijze gesproken.
Synekdrome, f. gr. (van syn en ekdrom? , het uitloopen) Gram. het gemeen
uitgaan van ver -schapelijkutonf
woordbegrippen uit één punt.
-scbeidn
Synekphonësis, f. gr. (van .cyn-ek„lakonPin, te gelijk uitspreken) de samen-
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trekking der lettergrepen, vereende uitspraak
van gescheiden geschreven klinkletters of
lettergrepen van een woord.
Synephében, n. pl. gr. (v. éph? bos,.
z. o p h e b e, en syn) medejongelingen, medeopgegroeiden, gezellen der jeugd.

Synergie, f. gr. (synergia, van syner-gós, mede arbeidend, van ergon., werk, arheld ) de medearbeid, medewerking, hulp;
-- synergëtisch, adj. (vaan synergcfn,.
medearbeider), behulpzaam, medewerkend ;
— synergísmus, m. de medewerkingsleer of de leer van de vrije medewerking
der menschen tot hunne verbetering en zaligheid ; --

synergíst,

n. een aanhanger

van die leer, een medewerker tot zijne bekering; --- synerglstisch, adj. in die
leer gegrond of daarop betrekkelijk, b. v.
synergistisebe oneenigheden in de
1óde eeuw.
Syxiesis, f. gr. (van cyMFini, eig. ik
breng samen ; dan : ik verneem, vat, begrijp)
begripvermogen ; verstand, beleid, oordeel.
wijsheid; Gram. die woordvoeging, waarbij
niet op het woord, maar op de meening of
de gedachte van den volzin of de uitdruk
wordt gezien ; — synesius, m. een.-king
schrandere, verstandige, wijze.
Syngenezie of syngenésis, f. gr.
(syngénesis, van syn-ginesthai, samen ontstaan of zijn) het mede - ontstaan, gelijktijdig
ontstaan; -- syngenesia, n. pl. samen
planten, welker helmknopjes tot-geroid
een hol kokertje zijn samengewassen, uit
welks opening van hoven het stampertje
-uitsteekt, zaadhelmigen (de 19de klasse ir i
bet stelsel van Linnaeus).
Synglósse, f. gr. (von glossa, tong,
taal) gezamenlijke taal; onderzoek naar den
samenhang van de begrippen en vormen der
menschelijke taal ; aanwijzing van de ver
talen uit de wortelwoorden-wantschpder
van gelijken klank en gelijke beteekenis.
Syngrápha, f. lat. (van 't gr. synrgrapM, van syn-gráphein, opschrijven, schrif-telijk opstellen) een handschrift, eene schuldbekentenis, een schuldbrief -- syngraphie, f. de kennis der schrijvers.
Synizë sis, f. gr. (van syn-idzein, sa
zinken of - smelten) Gram., z.-menzit,
s y n a re sis; Med de sluiting van den oog
;

-apel.

Synkámpe, f. gr. (synkampé, buiging , .
van synkáinptein, samenbuiger) Med. een
zeer buigzaam gewricht, inz. het elleboogsgewricht. t
Synkatathése, f. gr. (syn-kafátliésis,
v_ syn-katatithén.ai, samenstellen, toestem

-men)ovrbgiademns
Benen met die des anderen ; goedkeuring of
bijval, aan het gevoelen van een ander ge-

schonken.
Synkategoréma, n. gr. (vgl. kat eg o r e, enz ) het in gemeenschap met anderen van eenen persoon of eene zaak gezeg-

de ; liet stopwoord, om b. v. een vers vol

-SYNOVIA.

SYNKLONUS
te rnaeii

;

synkategôrisch,

adj.

beperkt, bepaald.

Synklónus, in. gr. an syn.klonn,
door elkander schudden ) cciie algemeene
kramp over alle deden van het ligehaam.
Synköpe, f. gr. (synk9, van aynkOptein, sarnenslaan, in stukken slaan ; afkorten, samentrekken) Gram. de woordverkorting, sarnentrekking van een woord door
wegwerping van eene midden-lettergreep of
van eene klinkletter tuschen twee consonanten (b. v. meèdoogen, voor mededoogen, dierbre voor dierbare) Muz.
het aanslaan van eenen toon in een licht
maatdeel en het aanhouden daarvan tot op
het volgende zware maatdeel ; Med. de
plotselinge machteloosheid, onmacht, flaauw
het vermogen der zinnen geheel-te,warbij
opgeheven is en pols en ademhaling zeer zwak
zijn ; — synkopeeren, samentrckken (een
woord, door weglating van eene of meer
letters) ; - synkopIst, in: de woordver
; - Sfl--korte.af,smnkr
kóptisch, adj. krachteloos, onmachtig.
synkrnisch, adj. gr. (vgl. k r a ti i on)
Med. met den seheedel verbonden.
Synkrsi, f. gr. (vgl. k r a s is) de
sanienmenging, vermenging.
Synkratïe (spr. tts) f. gr. (V. synicratatn, mede heerschen) medeheerschapptj,
eene staatsinrichting, krachtens welke het
volk door zelfgekozene middelpersonen aan
de uitoefening der hoogste macht aandeel
neemt.

SynkretIsmus, m. gr. (synkrtisrnOs,
waarsch. van krtjdzein, als een Kretenzer
of bewoner ven Kreta spreken of handelen,
d. i. liegen en bedriegen) de vereeniging
van twee strijdende partijen tegen eenen
derden vijand ; inz. de vereeniging of overeenbrenging van verschillende geloofspart(jen,
godsdienst– of geloofsvermengi ng, vereenigiitgszucht ; .- synkretIst, m. een vereenigingsstichter of overeenbrenger van tegenoverstaande geloolspartijen, godsdienstvereeniger, geloofsvermenger; —synkretIstisch,
adj. vermengend, overeenbrengend, geloofvereen igend.
Synkrsis, f. gr. (van syn-krinein, samenstellen, vergelijken, bijeen houden) de
vergelijking, vergelijkende beoordeeling ; synkrItisch, adj. vergelij kend, samenstellend ; - synkritka, n. p1. Med.
verbindende of vereenigde geneesmiddelen.
synneurösis, f. gr. (v. syn en nT5ron,
pees, band, enz.) verbinding of vereeniging
van twee beenderen met peesachtige banden of vliezen
Synöcha, f. gr. (synoch, samenbang,
van syn–chein'; vgl. synechisch ) Med.
eene aanhoudende loorts, welke eenige dagen afwisselend toe– en afnemend duurt
- synochus, m. eene ontstekingkoorts;
bij sommigen ook : rotkoorts.
Synôde of lat. synöthis, f. (van 't
gr. sjnódos, v. spa en hodOs, f. weg, gang)
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de samenkomst, l)ijeeUkOOst, vereeniging of
verga(leriug, inz. van geestelijken in religieof kerkelijke aangelegenheden ; algemeene
kerkvergadering, inz. bij de hervormden (vgl.
C 0 0 c i I i e) ; - synodaal, adj. (later lat.
synoclãlis, e) , die vergade ri ng betreffende,
van haai uitgaande ; - synodaal –de–
creet, besluit eener algemeene kerkvergadering ; -- synodisehe maand (van
't gr. synódion, het samentreffen van de
maan met de zon ten tijde der nieuwe
maan), de volledige duur van eene maansverwisseling of de omloopsujd van de eene
nieuwe maan tot de eerstvolgende nieuwe
maan, nl. 29 dagen 1 2 uren 4ï minuten
(vgl. siderische maand); - SyflOdieten, p1., z. v. a. cunobieten.
synoisch, gr. (sn-oikos, van ?iikos,
buis) samenwonend, inwonend.
Synólke, f. gr. (syn- o10, van syn-1kein,
sanientrekken) Med. het samentrekken, de
kramp.
synoniem, adj. gr. (syndnynsos, on,
van syn en Onyima = Onoma, naam) eig.
van gelijke benaming of beteekenis; zinverwant, in beteekenis geljkende; - syno-

ninon of synoniem, n., p1. synonma of synoniemen, zinverwante
woorden, zulke woorden, die ongeveer de
zelfde beteekenis hebben of die in het hoofdbegrip overeen komen en enkel door bij
begrippen onderscheiden zijn, b. v. d r o e fheid, verdriet, bartzeer, kommer,
smart, leedwezen,enz.;—synonymie, f. de zinverwantsdhap, overeenkomst

-

in beteekenis; - synonymika, r. de
leer der zinverwantsehap, verzameling en
verklaring van zinverwante of in beteekenis
geljkende woorden.
Synopsis, c. gr. (vgl. o p s is) bet overzicht ; eene schets, een ontwerp, het kort
begrip eener wetenschap, uittreksel ; synôptisch, adj. bij wijze van overzicht,
beknopt, ontwerpmatig, kort, bondig, saamgevat ; - synoptci, m. p1 benaming, die
men aan de 3 eerste evangelisten geeft, omdat hunne berichten zich tot een overzichteljk geheel laten samenvoegen.
SynorganIsmus, m. gr. (z. 0 r g a n i sm us en spa) een organ isch wezen, dat uit
een dierljk ligchaam is voortgekomen, b. V.
een in ewandsworm.
g

SynosteographIe, f. gr. (vgl. os teogra phie, enz.) Med. beschrijving der beenverbindingen ; - synosteologie, r. de
beenderverbind ingsleer, gew richtsleer ; synosteotomïe, f. scheiding of ontleding
der beendergewrichten ; - synostôsis, f.
beenderverbinding, aaneengroeijing van twee
beenderen door de verheening van de kraakbeenachtige zelfstandigheid, door welke zij
verbonden waren.
Synova, f. gr.-lat. (van 't gr. syn, en
't lat. ovum, ei, eisto) ledewater, gewrichtswater ; - synoviale klieren , ge-

wrichtsklieren ; -- -- synoviale beurs,

1048

SYNSARKOSIS

het vlies,- dat het gewricht omgeeft en het
gewrichtswater afzondert.
Synsarkósis of liever syssarkósis, f. gr. (van syssarkoen, met of door
vleesch vereenigen, van syn en sari, genit.
sarkós, vleesch) Med. de verbinding van vleezige deelen of van beenderen door vleeschdeelen.
Syntágma, n. gr. (van syn-tássein, samenvoegen) het samengestelde, een verzame lwerk, verzameling van allerlei schriften,
opmerkingen, enz., een allerlei ; — syntagmatieus, m. een verzamelaar, samensteller, rangschikker; — Syntaxis, f. de
samenvoeging, rangschikking, ordelijke plaatsing der woorden, woordvoeging; de leer
der woordvoeging, de regels van de samen
volzinnen (periodenbouw) vol--stelingdr
gens de regelen der spraakkunst ; syntáxis
orniita, de versierde woordvoeging, de ver
verklaring van zekere eigen -zameling
uitdrukking, welker gebruik-ardighen
aan de rede haar nationaal voorkomen geeft;
syntáxis reguldris, de regelmatige woordvoeging; — syntáktisch, adj. samenstellend of rangschikkend, woordvoegend, tot
de .woo; dvoeging behuí;, end, daarin gegrond.
Syntasis, f. gr. (van synteinein, inspannen) inspanning, spanning; — syntatika, n. pl. spanningwekkendé middelen.
Syntaxis, z. ond. syntagma.
syntéktiseh, adj. gr. (syntéktikós, é,
ón, van syntékein, eig. samensmelten, oplossen, verteren) Med. verterend, uitterend;
— syntektikopyra, f. eene uitteringkoorts;. — syntexis, f. de tering, uit
-tering,z.
bij oude lieden.
Syntenósis, f. gr. (van ténón, band,
pees) Med. de verbinding door gewrichtsban
knieschijf.
-den,iz.r
Synterésis, f. gr. (van syn-térrin, mede
bewaken) Med. het bewaren, behouden ; —
synteretika, f. de behoudingskunst, de
kunst om de bëstaande gezoudheid te onderhouden.
.Syntexis, z. ond. syntektisch.
Synthéma, n. gr. (s jnthi ma, van syntithénai, samenstellen, verbinden ; syntithesthai, afspreken) een afgesproken teeken, eene
korte, duistere spreuk, welker zin men schier
als een raadsel moet gissen ; het verdrag
— synthemátiseh, adj. op verdragen
berustend ; — synthematographie, f.
het geheim teekenschrift, aanwijzing om zich
door afgesprokene teekens zoo duidelijk als door
eene taal uit te drukken; — synthesis
of syntheze, f. de samenstelling, begripsverbinding- of aaneenknoping, voort
eenvoudige tot het samenge--ganvhet
stelde, overgang van de beginselen tot de
gevolgen ; in tegenst. met a n a 1 y s i s; Chem.
de samenstelling van een ligchaam uit zijne
gescheidene elementen ; Pharm. de samen
geneesmiddelen; — synthe--stelingdr
tisch, adj. samenstellend, verbindend, in
tegenst. met analytisch; — synthe-

--

SYRTE.

t i s c h e methode, de leerwijze, die van
de gronden of oorzaken tot de gevolgen
leidt, ook synthetísmus, n.
Syntomie, f. gr. (syntomia, van syntémnein, samensnijden, besnijden, afkorten)
kortheid der uitdrukking, korte, beknopte
uitdrukking.
Synulotika, n. pi. gr. (van synoelô-tikós, toeheelend) geneesmiddelen, welke de
vorming van het likteeken bevorderen.
Synusiásten, m. pl. gr. (sing. synoesiastés, eig. gezelschaphouder, v. synoesiádzein, samen zijn) leden van eene secte,
die eene vermenging der beide naturen in
Christus aannamen.
Syphilis, f. (in de middeleeuwen van
't gr. sys, zwijn, en philos, lief, gevormd. De
naam schijnt het eerst voor te komen in
het latijnsche gedicht van Hieronymus Fracastoro, 153 0, getiteld S y p h i 1 i s, doch als
eene reeds gangbare benaming, die de dicbter van zijnen verdichten held, eersen herder S y p h i l u s, afleidt) Med. de venerische
ziekte, venusziekte (z. and V e n u s) ; -syphilítisch, adj. met die ziekte behebd,
daartoe behoorende (venerisch, ven eri e k) ; — syphilíden, pl. venerische
huidziekten ; — syphiloklinieum, n.
eene geneeskundige inrichting voor de zulken , die aan de venusziekte lijden ; -- syphilomanie, f. eene soort van hypochrondrie, waarbij de lijder zich zonder oor
voor venerisch houdt.
-zak
Syrlgma, n. gr. (van syridzein, syrittein,
fluiten) bet fluiten, gefluit, de fluittoon ; -syrigmus, m. (gr. syrigmós) Med. bet
fluiten, de fluitende of suizende toon in het
oor, het oorgesuis; — syrigmophonie,
f. de piepende stem ; — syrinx, f. gr.
(syrinx, genic. syringos) buis, pijp, roer,
spuit, rietpijp, herdersfluit, pansfluit; Myth.
eene najade, die de vervolging van Pan
(z. ald.) ontvluchtte en in riet veranderd
werd ; aan dit riet ontlokte de wind liefelijk klagende tonen, die het hart van Pan
troffen, waarom hij zich daaruit eene fluit
sneed, aan welke hij den naam van sy
rinx gaf ; Med. eene fistel, pijpzweer;; —
syríng, f„ z. I i 1 a c — syringotomie, f. Med. de kunstbewerking van de
pijpzweer, fistelsnede ; — syringotoom,
m. het fistelmes, een mes om de pijpzweer
te opereeren.
Syrma, n. gr. (van syrein, sleepen) een
ouderwetsch sleepkleed, inz. op het tooneel.
Syrmtea, f. gr. (syrmaia, van syrmós,
het braken) Med. een braak- en afvoeringmiddel ; — syrmaísmus, m. het gebruik
van een sterk buikzuiverend middel.
Syroop, z. siroop.
Syrte, f. gr. (syrtis, van syrein, slee
pen ; spoelen, slibben) zandbank van samengespoeld, bewegelijk zand, gevaarlijke
plaats in zee, ondiepte ; — syrten, p1.
naam van twee gevaarlijke zandbanken aan
de noord-afrikaanscbe kust.
-

;
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Med. gezwel — systróphisch , adj. door
verdraaijing (van een lid) veroorzaakt.
Systylon of systyl, n. gr. (van spa,
samen, en stylos, zuil) Arch. een gebouw,
eene zaal, waarvan de zuilen slechts twee
zuildikten van elkander staan; Miner. bazaltjaspis ; — systyliën, pl. zuilgangen, kolomzalen ; — systylisch of systyleus,
adj. naauwzuilig, met dicht bijeen staande
zuilen.
Syzygie, f gr. (sydzygia, d. i. samen
juk, tweespan, van syn, en-voeginht
dzygón, juk) Astron. de samenkomst en tegenschijn, samenstand en tegenstand (c o nj u n c t i e en oppositie) van eene planeet
met de zon of van twee planeten niet elkander; de tijd van nieuwe en volle maan;
Gram. z. v. a. conjugatie; ook de weg
middellettergreep; Poet.-latingve
z. v. a. dipodie.
Szegény Legény, m. bong. (spr.
segeen'legeen', V. szegény, arm, en legény,
jong gezel, jongeling, knaap) naam, dien de
roovers in Hongarije zich zelven geven.
Szekler, m. (spr. sz s; hong. székely,
van székel, zitten, szék, de zetel, stoel) een
bijzondere hongaarsche volksstam in Zeven
een overblijfsel van den-bergn,wasch.
eersten inval der Hunnen, in vijf zetels of
stoelen verdeeld.

Syspásis, f. gr. (^ an sysI)iin, samen

;

kramp.
-trekn)Md. ig,
Syssarkósis, z. synsarkosis.
Syssitiën (spr . t=ts) pl.gr. (syssília, van
den sing. syssition, van syn en sitos, spijs) gezel
gemeenschap -schaprulen,tvig
maaltijden, inz. bij de oude Spartanen.-pelijk
Systalsis, f. gr. (van sy-stéllein, sa
samentrekken, vernaauwen;-mentrk)h
--- systaltisch, adj. samentrekkend, terugdrijvend.
Systa' sis, f. gr. (van syn--h^stánai, systanai, samenstellen, samenstaan) op- of sa
-menstlig;vr ,amenogirschikking; -- systeem, n. (gr. systarna)
eig. het samengestelde; een gebouw, stelsel,
doelmatig samengevoegd geheel, samenhang
van gelijksoortige dingen, P. v. were 1 dsy steem. wereldgebouw, zounesystee in, zonnegebouw, zonnerijk, zonnestelsel ; een wetenschappelijk leergebouw, leervorm, leerbegrip- of leerstelsel ; noten
systeem,, de notenbalk of 5 notenlijnen, de
toonreeks; Anat. eerre verzameling van lig
aanzien van hun maak -chamsdeln,it
hunne verrichting een eigen geheel-seln
uitmaken, b. v. het zenuw - systeem;
— systemáatisch, adj. in een geheel
tot eene kunst of wetenschap gerangschikt
of samengesteld, stelselmatig, ordelijk en
samenhangend, wetenschappelijk (b. v. boek,
voordracht); — systematismus, n. het
wetenschappelijk rangschikken, de kunst of
de grondslagen daar%an, ook de neiging daartoe; — systematizeeren, wetenschap
rangschikken of samenstellen, in we--pelijk
tenschappelijken samenhang brengen ; —
systematologie, f. de leer van de wetenschappelijke samenstelling of rangschik
-king,stelr;—ymaonie,
f. de overdrevene zucht om alles tot een
stelsel te willen brengen.
Systole, f. gr. (van systéllein ; vgl. s ^-s t a l s i s) de samentrekking van het hart
en de slagaderen, waardoor het bloed wordt
voortgestuwd (in tegenst. met d i a s t o f e);
de hartspanning; Gram. de verkorting, lettergreepverkorting, korte uitspraak eener
lange lettergreep; — systólisch, adj.
door samentrekking veroorzaakt.
Systrophe, f . gr. (van sy-stréphein, samendraaijen) samendraaijiog; verdraaijing ;

Szekso of szikso, n. (spr. sz

--

s; van

't hong. szék, szik, soda, en só, zout) onzuivere (dauber- en keukenzout bevattende)
soda of koolzuur natron.

Szelong of Schelong, m. poolsch
(= schelling) een poolsche schelling.
Szlacheic, z. schlachtzitz.
Sznury , m. poolsch (spr. sjnoerie, eene
veld- of landmaat in Polen = morgen
of 598,4 9 8 ❑ nederl. roeden.
Szópa, in. poolsch (spr. sjopa) eig. raad
of raadzaal; een groot houten gebouw, dat
aan het einde van het veld van Wola werd
opgericht en waarin de gezamentlgke poolsche adel te paard vergaderde om eerren
koning te kiezen.
Szóstak, m. poolsch (spr. sjost— ; eig,
een stuk van zessen, van szesc, zes) eene
rekenmunt in Polen poolsche gulden
of 6 cent; in Hongarije ongeveer 12 scent.
Szilr of Szurdolmany, n. hong. (spr.
sz^s) een grove boeremantel.

1.

f

T. afkorting van de lat. namen Titus,
Tollus of Tullius; ook van tenor, titulo,
tomus, tutti (z. die woorden) ; — t. a., z.
ter aangetestantibus actis; -- t. a. p.
baalde plaatse ; — T. T. — travaux forcés,
fr. (spr. trawó forse, gedwongen arbeid ;
— T. P. = travaux à perpétuité (spr. tra--

wó za perpetwité), levenslange dwangarbeid
(voorm. brandmerkteekens op den schouder
der veroordeelden); — T. S. Y. P. (onder
aan eene geschreven bladzijde) tournez
s'il vous plait, fr., keer om (het blad), als
't u belieft ; -- T. T. lotus tows.

Taadil, arak. (v. 'adala, juist maken)

88'
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marktgeld, eenti, belastiug op winkels en
kramen bij de moslemin.

Tabak, m. (sp. tabaco, it. (abacco, fr.
tabac, eng. tobacco, hoogel. toback of taback)
eene bekende plant, welker toebereide bladeren, na gesneden, gekerfd, geraspt of tot
poeder te zijn gebracht, gerookt, gekaau,wd
(gepruimd) of gesnoven worden ; zoo geheeten naar de provincie T a b a c o of T ab a g o op St. Domingo, waar dit kruid in
1.496 het eerst gevonden werd; v. a. was
in de taal van Haïti tabaco de naam van
bet, gereedschap of de *pijp, waaruit de inboorlingen de bladen der plant rookten (zie
ook n i c o t i a n a); --tabaco, m. mexicaansche rooktabak, met amber en specerijen
gemengd ; -- tabagíe, f. fr. (spr. tabazjie)
eene tabakskamer, vertrek of herberg voor
de tabaksrookers; rookgezelschap ; — tabatière, f. (spr. tabatjèr') snuifdoos ; -- boite
.a tabac (spr. boat a tabá) tabaksdoos.
Tábala, f. (arab. tabl, groote trom) een
trommel der negers.
Tabardéte eul tabardíllo, m. sp.
(spr. -- dieljo) eene kwaadaardige koorts,
scharlaken-koorts, die de Europeanen in de
zuid -amerikaansche koloniën. aantast.
Tabarro, m. it. (mid.lat. tabarrus, ta
fr. tabard, sp; tabardo, eng. tabard,-bard.us,'
wallisch tabar, mid.gr. tamnpárion) de ta bbert, tabbaard, een mantel, overrok
(roquelaure) eig. een kleine . mantel der ital.
harlekijns; van daar ook een gemaskerd
persoon in die kleeding in Italië.
Tabatiére, z: ond. tabak.
Tabáxir (tabasehir), n. port. (oor
vgl. bet perz. tabsjir, klei, leem)-spr.ez,
oostindische bamboessuiker of riethonig.
Tabbaard, tabhert, z. ond. t a —
barro.
Tabél, f. (van 't lat. tabella, verklw.
van tabula, plank, bord, tafel) de tafel, overzichtstafel, een blad, waarop de zaken of
personen- methodisch zijn gerangschikt, om
ze met een' oogopslag te kunnen overzien,
b. v. historische, genealogische,
chronologische tabellen, lijsten of
tafels ter overziening van de geschiedenis,
afstamming, tijdrekening, geschiedtafels, geslachttafels, tijdtafels; -- tabellarius,
m. lat. een brievebode, overbrenger van
brieven ; — tabelláriseh, adj. nw.lat.
in den vorm van eene tabel, in vakken afgedeeld, tabelvormig; — tabellarizeeren, in tabellen brengen; — tabéllio,
m. (lat. tabe,11 o) de uitvaardiger van oor
-konde,
notaris.
Tabérne, f. lat. (tabérna, fr. tavérne)
t a v é r n, de kraam, winkel, kroeg, het wijnhuis, de herberg ; — tabernakel, :n.
(lat. tabernaculum) de tent, hut, inz. die,
waarin bij de Joden de bondsark bewaard
werd, de loofhut, looverbut; bij de R. Kath.
het sakramentshuisje, een tempelvormig kaste
je, waarin de monstrans met de gewijde
hostie wordt bewaard ; — bet feest d e r

---

'TABOR.
ta b e rrj a k e 1 e n, het loofhuttenfeest, het
vijfde van de voorname feesten der Joden,
dat den 15den van de maand tisri (5 october) wordt gevierd.
Tabes, f. lat. (v. tabrre, allengs ver
ongemerkt verdwijnen) Med. de tering,-gan,
uittering; tabes abdominJlis, de onderlijfstering ; t. dorsui lis, de rugge- of ruggegraats
tering; t. ossium, de beendertering; t. pulmondlis, de longtering — tabesceeren
(lat. tabescere) uitdrogen, verdorren, uitte
uitmergelen.
-ren,
Tabis, fr. (spr. tabi ; van 't perz. oetabi,
kostbare zijdestof) of tabin, m. (it. tabi,
tabino; eng. tabby) t. a b ij n, gewaterd dubbeld taf.
table, f. fr. (van 't lat. tabula, de tafel,
disch ; —. table d'hóte, f. (tabl' dóót')
de herbergierstafel, open tafel in logementen en spijshuizen; -- table ronde, ronde
tafel, eene fabelachtige ridderorde in Oud Engeland; zij telde 24 ridders, wier namen
gegriffeld staan op eene ronde marmeren
tafel, die. sedert H800 te Winchester wordt
bewaard; ook in 'talg. voor tornooi; een
ridder van de ronde taiel, iron. voor:
een vriend van lang tafelen ; — table rase,
z. ond. tabula.
Tableau, n. fr. (spr. tabló; van 't lat,
tabula, tafel) een tafereel, eene schilderij,
af bevelding, afschetsing; schildering; ontwerp,
lijst; rol, register, tabdi ; bord, schoolbord;
- tableau Vivant (spr. -wiwán) ,
een levend beeld, de voorstelling van een
tafereel door levende personen.
Tablétten, f. pl. fr. (tablettes, van den
sing. tablette, plankje, bordje, tafeltje) het
schrijfhoekje, memorieboekje; — tablétkramer, het zelfde als ta hu Ietkram er;
— tabletterie, f. ingelegd werk, kunst
tablet--schrijnwekofutdar;—
tier of tabletier, m. (spr. —tjé) een
schrijnwerker, kunstdraaijer, inlegger.
Taboe, ni. naam van een bijgeloovig
gebruik, dat door geheel Pol`nezië heerscht;
het bestaat in eene soort van vervloeking,
die door de priesters of aanvoerders over
eersen persoon of eene zaak wordt uitgesproken; ook kan ieder het taboe 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 koning der Sandwichseilanden was taboe.
Taboeltsjana, m. turk. de militaire
begeleiding, die de sultan aan ieder zijner
officieren toestaat.
Tabor, ni . bebr. (thdbór, eig. breuk,
steen, van 't cbald. thebar, breken) een
berg in Galilhea; van daar in 't boheemsch
en bongaarsch : eerie versterkte hoogte, vaste
plaats, wapenburg, legerplaats; inz. de door
Ziska tot wapenplaats voor de Hussieten
ingerichte bergveste (nu stad) in Bohemen,
naar welke de Hussieten ook Taborie ten
genoemd werden.
-

;

TABOUR ET
Tabouret, n. fr. (spr. tabourè ; ver
tabour, tabor, nu tambour,-klw.v'toudfr
provene. tabor, trommel, wegens de gelijk
daarmede ; sp. taborete ; vgl.-vormighed
ta m boer) een zetel, stoel zonder leuning;
ook eene soort van floretstof met, veelkleurige bloemen,
tabula, f. lat. plank, tafel, inz schrijftafel ; — tab 'lae, pl. schriften, papieren,
oorkonden, rekeningboeken ; — tabula Pythagorica, f. de tafel van vermenigvuldiging,
z. Pythagoras.; — tabula rasa, f. (fr.
table rase) eig. eene geschaafde, gladgeboende wastafel, eene nog ledige, gladde,
niet gegraveerde koperen of steenen plaat;
een onbeschreven blad ; t. votiva, z. votieftafel; — tabulaat, n. (lat.. tabulátum, van tabuláre, een met planken belegde bodem, het plankwerk in kamers
een planken gang in een klooster; — ta
m. een schrijver, boekhouder,
-bularis,
rekeninghouder; — tabulatuur, f. nw.
lat. de naauwkeurigste orde en regelmaat;
Muz. aanduiding der tonen door letters en
cijfers in plaats van noten ; tabulét,
n. (van 't mid lat. labuléta, kleine tafel) een
licht 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. i c h o r (z, aid.) .
Tabenen, pl. russ. (spr. u._— oe) groote
rondtrekkende stoeterijen in de steppen van
Rusland; — tabunsjtsjik, m. de opzichter daarover.
Tacamahaca, z. t a k a m a b a k.
tace, lat. (van taci re , zwijgen) zwijg !
stil ! --- tacéndo, zw ij gend, door of met zwijgen ; --- tacet, .Muz. hij (zij, het) zwijgt, aanwijzing, dat eene partij moet zwijgen, terwijl de andere zingen ; qui tacet, consentit
of consentire viclëtur, sprw wie zwijgt stemt
toe of schijnt toe te stemmen; zwijgen is
ook een antwoord; — si tacuisses enz. zie
op Si tac— ; — tactus, a, um, en als
adverb. tacite, stilzwijgend of zwijgend, gebeim ; — tacita lzypothéca, f., z. h y p o t h e e k ; — tactus consénsus, m. eerre stil
toestemming, inwilliging door stil -zwijgend
ex Tacito of uit T acit u s-zwijgen;
antwoorden (eene woordspeling met tacitus, zwijgend, en T a c i t u s, den naam
van een' beroemden rom. geschiedschrijver),
d. i. zwijgen of niets weten te antwoorden,
b. v. op de bij een examen voorgestelde
vragen ; - taciturn, adj. taciturnus, a,
um), stilzwijgend, van zwijgenden aard, stil,
karig in woorden, geheim, achterhoudend;
— taeiturnen, m. p1. leden eener secte
van wederdoopers, die zich het stilzwijgen
tot eenen godsdienstplicht maakten ; — taciturniteit, f. (lat. taciturnitas) de stil
-zwijgendh,
geheimhouding.
Tachyblastie, f. gr. (van tachys, snel,
en blastdnein, kiemen, uitspruiten) snelkie-
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ming, snelle ontwikkeling ; -- taehyblástiseh, adj. snelkiemend; — tachydroom, m. een haralooper ; — ta-

ehydromie, f. het hardloopen, de snel
tachyepseet, m. (van hépsein,-lop;
koken) een snelkoker, gesloten kookpot; —

taehygraaph, m een snelschrijver —
tachygraphie, f. de snelschrijfkunst,
het snelschrijven --- taehygráphisch,
adj. snelschrijvend; — taehymíter, m.
de snelheidsmeter; -- taehypeet, m de
fregatvogel ;,— tachypétisch, adj. snel vliegend; -- tachypyrion, n. een snel
;

;

werktuig om snel vuur te ont--ontbrade,
steken; -- tachythanatos, adj. snel stervend, sneldoodend.
lacite, enz., taciturn, enz., z. ond. face.
Tact of takt, in. (van 't lat. tactus;
van tangre, aanraken) 1) het aanraken,
bevoelen, betasten, het 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 waarsch. van het grijpen of aan
snaren ontleend) de tijdmaat, toon--slander
maat, gelijkmatige tijdverdeeling, regelmatige
beweging (b. v. bij den dans); ook eene afzonderl(jke tijdmaat of toonafdeeling in eene
gelijkmatig verdeelde tonenreeks; -- t àc tmeter, z. V. a. chronometer of metronoom; -- tactiel, adj. (lat. tactilis,
e) voelbaar, tastbaar, waarneembaar ; -tactiliteit, f. nw.lat., voelbaarheid; -taeteeren, de tijdmaat aangeven, de maat
slaan.
Tadsjiks, m. pl. de met vreemd bloed
vermengde nakomelingen der oude Perzen,
Meden en Bakariërs, in tegenstelling met de
heerschende tataarsche stammen, naam, dien
de hedendaagsche Perzen zich zelven geven,
ontleend aan dien, wolken de oude inboorlin
gen van Boecharije droegen, n.l. T a i d s j i.
teediëus, lat. (taedii sus, a, urn, van
taediurn, afkeer, tegenzin, verdriet) walgelijk,
vervelend, verdrietig, langwijlig, lastig, bezwaarljk ; — teedioziteit, f. nw.lat., de
walgelijkheid, langwijligheid, langdradigheid.
Tael, z. tail.
Teenárus, m. lat. (van het gr. Tainaros)
eig. eene stad en een voorgebergte in Laconië, met eene spelonk, die men voor den
ingang der onderwereld hield, van daar voor
de onderwereld, het doodenrijk.
Teenia, f., p1. toeniën, lat. (taenia,
pl. taeniae) band, lint, haar- of hoofdlint,
inz. de oude offerbanden ; de lintworm ; —
t2enidium, n nw lat., een lintje, bandje;
een kleine lintworm.
Taf, n. (fr. taf/etas, it taf'ettb, sp. ta fetan, van 't perz. ta/tab, d. i. eig. gesponnen, geweven, partic. van tá ftan, draaijeu,
spinnen) Bene lichte, gladde zijdestof.
Taffia of tafia, m., z. ratafia.
Tagálen, m. pl. een maleische volks
eilanden, welke-stamopdePhiljnc
de tot den maleischen taalstam behoorende
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tagalische taal spreekt, die zich in twee
tongvallen splitst.

Tagliári, tagliarini, tagliatélli, tagliolíni,m. p1. (it. (spr. glizlj; v.
tagliare, snijden, z. tailleeren) eerre soort
van italiaansche noedels.
Taguan, in. N. H. de groote vliegende
eekhoorn.

Tahvil—calemi, m. turk., de staats kanselarij.

Taïaut, z. tayau.
Taikoen, z. mikado.
Tail of tael, ook tale, m. maleisch
en javaansch, een goudgewicht van 16 m a
of 4 paoeh =
katty of 0,0365 kilo;
eene rekenmunt in 0. Indië: in China = 10
mas of bijna 3 gl. 60 ct.; in Japan ' 10
mas of ongeveer 1 gl. 572 et.; in Siam
4 t i k a 1 s of ongeveer 4 gl. 72 cent courant.
tailleeren, fr. (biller, spr. talj—; provene. talar, talkar, taillar, it. tagliare, sp.
(ajar, mid.lat. taldre, tallidre, taleiire, V. 't.
lat. taléa, afgesneden twijg) eig. snijden, aau
stukken snijden, snoeijen, enz.; de kaarten
doorschudden en afnemen ; -- taille, f.
(spr. talj') de snede van een kleed ; de lig chaamsgeslalte, wasdom des ligchaams, vorm
van het bovenlijf; inz. het gedeelte van het
ligchaann en van een kleedingstuk tusschen
de heupen en de borst (onderscheiden van
statuur, dat eig. de hoogte des ligchaams
aanduidt, terwijl taille den vorm, de snede,
gedaante daarvan uitdrukt); in het kaart spel, inz. in het pharaospel), het afnemen
of keren der kaarten om te zien wie wint
of verliest; ook de gezamentljke kaarten,
die afgenomen worden ; in het muntwezen
de verdeeling van een mark goud of zilver
in eene zekere hoeveelheid gelijke stukken;
— taille douse (spr. —does') eene koperen of stalen plaat, prent of plaat in ko•
per of staal gegraveerd ; --- taille fausse
(spr. —fooss') het valsch afnemen der kaar ten ; — taillanderie, f. (spr. (aljand'rie)
snijdende ijzerwaren of gereedschappen ; —
tailleur, m. (spr. talj'--) een snijder,
kleermaker; bankhouder in liet pharaospel;
-- taillon, m. (spr. taljón) naschatting
(vgl. a c c ij s); — taillure, f. (spr. taljuur') borduursel op belegsels.
Taïm, n. eerre lengtemaat in Birma
18 eng. duimen.
Taï—tsing, in. naam van de sedert
1644 in China heerschende dynastie der
Mandsjoes.
Tajassu (brazil. tayaeu, het zwijn; port.
tajací) z. pekari.
,

--
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wending groote zwaarteti op te tillen ; ----

takelaadj e, f. liet takel werk, touwwerk
van een schip.

Taklidi-seïf, n. turk. (van 't arab.
taklid, omgording, en seif, de sabel, liet
zwaard) de sabelomgording des sultans, eene
ceremonie, die de plaats der kroning ver vangt.
Takos, in. eene rekenmunt in Surate
1 ropij of ongeveer 5 ct.
Takt, z. tact.
Taktiek, f. (gr. taktiké, d. i. eig. de
kunst der rangschikking, van tássein, in
orde plaatsen) de kunst of wetenschap der
krijgswendingen of krijgsbewegingen (e v o1 u ti ë n), de kunst om een leger in de wapens te oefenen en in slagorde te stellen,
de krijgskunde, legerstrijdkunst, wapenkunst,
oneig. de middelen, die men gebruikt, de
weg, dien men inslaat, om in eene of andere
zaak te slagen ; — taktikograaph, m.
de schrijver eener taktikographie, f.
of verhandeling over de taktiek; --- tak tiCUS, m. een wapen- of krijgskundige; —
táktiseh, adj. tot de krijgs- of wapenkunst behoorende.
Ta'aar, m. (van 't lat. tali ris, e, tot
op de enkels, tali, reikende of afhangende)
een lang plechtgewaad, sleepkleed, koningsmantel ; lang opperkleed der r. kath. geesteljken ; — talarien, pl. (lat. talarta)
de gevleugelde ' schoenen van Mercurius of
van de beelden diens Gods.
Talapoin,

m. priester van Boeddha

of Fo (z. aid.) bij de bewoners van Siam,
Laos en Pegu, eene soort van bedelmonniken, ongeveer wat in China de bonzen
zijn; ook een zeer kleine oost-indische aap.

Tálar of táler, m. poolsch (v. het
duitsch thaler, daalder) een poolsche daalder van zes gulden. van 1794 tot 1811.
Talariën, z. ond. t a l a a r.
Talássus of Talássius, m. lat. Myth.
de god des huwelijks, die sedert den sabisjnschen maagdenroof te Rome vereerd werd
(ontleend van den naam eens jongen Romeins, voor wien eene der sabijnsche schoonen werd geschaakt).
Talbotypie, f. (naar den uitvinder,
den Engelschman Talbot) de kunst opa
lichtbeelden op papier voort te brengen.
Tale, z. tail.
Taleb, m. turk. (arab. tdlib, partic.
van talaba, zoeken) eig. een zoeker, onder zoeker, navorscher; een student; een geleerde.
Táleman, m. zw. (van talc, spreken,
Takamahak, i,. een geneeskrachtig, en man, man) de taalman, spreker van den
boerestand op de zweedsche rijksdagen.
welriekend hars, dat uit 0. en W. Indië
Talént, n. (lat. taléntum, van 't gr.
komt; het oost -ind. van cacophyllum tacamatálaniton, eig_ weegschaal, gewicht) 1) bij
haca is geelachtig groen ; het west-ind. van
de oude Grieken en Joden : een bepaald gefagara octandra lichtbruin.
Takel, n. (van onzekere afleiding) ook wicht en eene geldsom ; als gewicht gold
het attisch talent 60 minen of 6000
talie f. (van 't oude t a 1 e n, trekken) , ver drachmen
26,1709 kilo; het groots
zameling van touwen en katrollen, welker
attische talent deed 80 minen; het
samenstel dient om met geringe krachtsaan-
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egyptische of korintische deed t
attisch talent of 100 minen ; --- het zilveren attisch of euboisch talent wordt
vóór de tweede eeuw vóór Christus geschat op 2573 gl., na dien tijd op 2 'i75 g).;
een talent goud deed naar attisch gehalte
10 talenten zilver; 2) oneig. als het ware
het toegewogene, toebedeelde, het aanvertrouwde pond (bijbelsch), de gave, natuurlijke aanleg, vatbaarheid en bekwaamheid
kunstvaardigheid, kunstvermogen.
Taleth, taleth gadol of liever tal11th, hebr. (rabbijnsch tallith, van t hebr.
tdlal, bedekken) de jodensluijer, tempelsluijer, het vierkante hulsel, waarmede de Joden
bij het gebed in de synagoge zich het aan
bedekken ; ook het doodskleed, doods--gezicht
hemd; van daar: bij heeft zijnen ta 11 i s aan,
hij krijgt den tal 1 i s, d. i. hij is nabij zijn'
dood, zijn' ondergang.
Tali, m. ind., een halssieraad, dat de
Indiër zijne vrouw bij het trouwen omdoet
en dat zij tot aan zijnen dood draagt.
Talie 1), z. takel ; -- taliën, optaliën, aan een takel of trektouw ophijschen.
Talie 2), oud -nederl. lengtemaat, het
zestiende deel eener oude el, = 0, o u 3 meter.
talio, f. lat. (van talis, zulk, zoodanig,
zoo gesteld) de vergelding, beantwoording ;
— jus taliónis, z. ond. jus ; -- talionssysteem, in bet lijfstraffelijk recht ; het
leerstelsel, dat op den grondslag der weder
berust ; — talióniseh, adj.-vergldin
nw.lat. wedervergeldend, de wedervergelding
betreffende.
Talipes, m. nw.lat. (v. 't lat. talus, de
enkel, de klaauw) de horrelvoet.
Talirion of taleron, n., pl. taliria,
talera, nw.gr. (talarion, van het duitsch
thaler, ons d a a l d e r, it. tállero) eene nieuw
grieksche zilvermunt, ongeveer = 2 gl. 48
ct. courant.
talis, e, lat., een zoodanige, zulk een;
qua talis, z. ond. qua ; •— tauter qualiter,
lat., zoo zoo, middelmatig, eenigszins, eenigermate, zoo wat.
Talisman, m. (fr en sp. talisman, it.
talismano, van 't arab. tilism, `tilsam, tooverbeeld, pl. `talásim en `tilsamat, ontleend
aan 't mid.gr. télesma, wijding, inwijding,
betoovering, tooverformulier, = gr. télos) een
tooverkrachtig voorwerp, dat met bijgeloovige formaliteiten onder eene zekere con5 t e 11 a t i e (z. ald.) vervaardigd is ;. eene
metalen figuur, waaraan de astrologen ingebeelde krachten toeschreven ; een toovermiddel, tooverbeeld, tooverring, enz. ; vgl.
amulet — talismánisch, adj. tooverachtig; vgl, rq a g i s c h.
taliter qualiter, z. ond. talis.
Talk, talksteen, m. (fr. talc, sp.
talco, mid.lat. talcus, van 't arab. talq) acne
weeke, vetachtige steensoort van groenachtig
witte kleur; —talk, f. (eng. tallow, deensch
talge, zw., hoogd., friesch talg) het hardste
;
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vet der slachtbeesten, dat inz, tot het maken van kaarsen dient ; — talkaarde,
bitteraarde, z. magnesia.
Tállaro of tállero, m. it. (van het
duitsche thaler, d a a l d e r) daalder, eene
venetiaansche zilvermunt, die in de Levant
koers heeft, omtrent 2 gl. 50 ct.; in
de voorin. republiek. Ragusa, z. v. a. ra gus i n o, vislino íl 2 ducato of 2 gl. 1.7
ei.; in Egypte = 2 gl. 10 at.
Tallevánen, pl. fr. Kmt. benaming
der steenen potten, waarin men uit sommige
oorden van Frankrijk de boter verzendt'
Tállipotboom, m. (fr. tallipot, port.
talaga, ceyl. talgala, maleisch sas-moe, nw.lat. corypha) een palmboom met verbazend
groote bladeren op het eiland Ceylon en in
Malabar, de schermpalm.
Tallith, z, taleth.
Talmud, m. hebr. (rabbijnsch thalmoed,
d. i. eig. mondelinge leer, mondeling onder
ldmnad, slaan, afgericht worden,-richt;van
leeren, zich oefenen ; limmad, leeren, onder
daar talinïd, de leerling), het-wijzen;va
wetboek der nieuwere Joden of de tusschen
de 2de en tide eeuw bijeengebrachte verzameling van joodsche overleveringen en wetten, welke de geheele leer en wetenschap
van de Joden, het goddelijke en menschelijke
recht bevat. Zij bestaat uit de m i s c h n a
(rabb. mischndh, d. i, eig herhaling. ver
V. a. deuterosis, van 't-dubeling,z.
hebr. sjdndh, zich veranderen, herhalen,
nl. herhaling en ontvouwing van de goddelijke wet), welke den eigentlijken tekst
of grondtekst bevat, en de ge m h ra (gemdrá),
welke de verklaring van den tekst, de opheldering der verschillende gevoelens en de
beslissing van deze bevat, en ook bij uit sluiting t a 1 in u d heet; — Joden, die den

talmud aannemen, heeten Talmudisten
of R ab b i n i e t e n, in onderscheiding van
de Karwers of Karaïeten, die den
talmud en alle mondeling overgeleverde stel
-linge
verwerpen.
Talon, in., pl. talons, fr. (spr. talon;
provenc. en sp. talon, it, tallone, van 't lat.
talus, koot, bikkel, hiltik) de biel, verzen
bak van den schoen ; Mil. het vooruitstek
des buitenmuurs aan bastions ; een spadevormig gereedschap bij gipswerk ; in het
kaartspel: de stok, de overschietende kaar
stokkaarten, koopkaarten, die na het-ten,
rondgeven of verdeelen nog overblijven ; bij
staatspapieren of effecten de papierstrook,
van welke de coupons afgeknipt worden ;
— talonnier, m. fr. (spr. talonjé) de
vaandelschoen, standaardschoen, de bus of
scheede, waarin de talon of het beneden
vaandel bij het dragen ge--eindvaht
stoken wordt,
íatpa, f. lat., de mol; -- talpa of tal—
paria, f. nw.lat., Med. het molshoofdgezwel ; de spekbuil aan het hoofd.
Talpatsoh, z. tolpatsch.
Talus, m , pl. tali, lat., koot, beentje,
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speelkoot, bikkel ; teerling, dobbelsteen ; nw.
lat. ook glooijing, helling; en talus, fr. (spr.
an talu) hellende, glooijende, schuin ; ---taiuteeren, barh.lat., hellend maken,
doen glooijen.

Tamándoe of tamándoea, m. (brazil. tamanduá, port. tamandi a, sp. tamandóa) de miereneter, mierenbeer, een tandeloos zoogdier in Z. Amerika.
Tamarinde, f. (it. en sp. tainarindo,
fr. tamarin, n w.la t. tainarindus indica, van
't arab. tamr-Hindi, d. i. indische dadel, van
tamr, gedroogde dadel) de oostind. zure dadelboom of zonneboom en zijne geneeskrachtige peulvrucht ; -- tamarinden-merg
(lat. pulpa tamarindárum), het zuurachtig
zoete merg, tusschen de vliezen van de peulen liggende, het welk in de apotheken gebruikt wordt.
Tamarisk of tamarískenboom
(lat. tamaríscus, tamarix, tamarice, tarnaricum; gr. myriké), een struikachtige boom
in het Oosten en in Z. Europa, welks zout rijke asch in Frankrijk tot looijen en ver
-wen
gebruikt wordt.
Tamboula, f. (vgl. tambour) eene
trc;nlmel der negers van het hout des trom
-melbosftau.
Tambour m. fr. (it, tamburo, port.
tambor, sp. tainbor, atambor, provenc. tabor,
van 't arab. en perz. toembder, timbdr, tamboer, d. i. eene soort van either en de trommel; vgl. het arab. tab!, tebl, perz. tambal,
trommel) eig. de trommel; gewoonlijk de
trommelslager, tamboer, trommelaar;

--

tambourin, m. (spr. tanboerèn) it. tamburino of tamburéllo (spr. u =oe), m.
een tamboerijn, kleine trommel, handtrommel, beltrommel, een trommel met één
vel en met bellen ; een naai- of borduurraam; ook een spaansche en zuid-fr. dans,
waarbij de danser zich zelven met de tamboerijn begeleidt; tamboerijn - steek, de
haaksteek ; -- tamboureeren, haken,
met het haakje borduren of knopen; t a mbo e r e e r n a a l d, haak - of borduurnaald.
tamdiu, lat. zoo lang; iron. een tamdiu, een manneke naauwelijks zóó groot.
turnen est laudánda voluntas, lat. toch is
de wil te prijzen.
Taménes, pl. sp. (sing. tamén) indische
lastdragers.

Tamfána, z. Tan f a n a.
Tamis, m. fr. (spr. tami; provenc.
tamis, sp. tantiz, it. tamiso, tamigio, mid.

lat. tamisium) eene haarzeef, teems of
t e m s ; ook eene geglansde wollen stof (fr.
tamise); — tamizeeren (fr. tamiser)
zeven, doorzijgen, ziften.
Tamoelen, pl. (inheemsch tamil) een
volk, meer dan 10 millioen zielen sterk, in

O.Indie, van dravidischen of dekanischen
stam; vgl. dravidische talen.
Tampon, in. fr. (spr. tanpón; sp. tapon,
ook fr. tapon, v. tape, mid.lat. tappus, neden. t a p = stop) de stop, tap, prop bij

kanonnen ; Med. een stopsel of eene prop van
linnenpluksel (c h a r p i e), dat in de natuur
ziekelijke openingen des ligchaams-lijken
wordt geduwd om het bloeden te stillen ; —
tamponeeren (fr. tamponner), met zulk
eene prop sluiten, toestoppen ; -- tamponáde, f. de sluiting met eenen tampon.
Tamtam, m. waarsch. een klanknabootsend woord) een muziekinstrument der
Cbineezen en andere oostersche volken, in
de gedaante eener cymbaal, dat met eenen
stok geslagen wordt.
tandem, lat. eindeiijk; — tandem aliquando, eindelijk eenmaal; tandem bona causa
triümphat, eindelijk zegepraalt de goede zaak.
tandem, m. eng. eene soort van open
cabriolet met twee paarden, het eene achter
't andere gespannen, uit Engeland in Frankrijk ingevoerd.
Tandoer, in. turk. (v. 't arab. tannoer, oven, gloedpan) eene vierkante, met
een kleed bedekte tafel, onder welke men
een kolenbekken zet, waarover de genen,
die zich willen warmen, hunne voeten houden.
Tanfána of tamfána, f. bij Tacitus de germaansche godin van het vuur en
den baard (= lat. Vesta, wier woud eci
heiligdom door Germanicus verwoest werd;

de scytische Tabiti).
Tang, in. eene soort van oost-indisch
nëteldoek.
Tanga, eene rekenmunt te Goa van 60
en van !s8 reis of ongeveer 1 gl. 33 ct.
en 1 g1. 7 ct.
Tangas, pl. benaming eener soort van
barken in de indische wateren, met plaats
voor 100 man.

tangeeren, lat. (tangre) aanraken;
treffen, indruk maken; vermelden, aanstippen, van gewagen; — tangént, m. (van
't lat. partic. tángens, aanrakend) de aan
hamertje aan snarenspeel--rakingstf,he
tuigen en speelwerken ; -- tangens of
tangénte, f. Math. de raaklijn, eene rechte lijn, die eene kromme (b v. eenen cirkelomtrek) slechts in één punt raakt, zonder die, verlengd wordende, te snijden ; de
tangens van eenen (door twee stralen
ingesloten) boek of boog is de loodlijn
(perpendiculair), die op het einde vats den
eenen straal wordt getrokken tot aan het
punt, waar zij de verlenging van den anderen straal raakt; de lijn, welke door die
verlenging des straals tot aan de doorsniding van de tangens geboren wordt, heet
de s e c a n s van der, hoek ;— tangentale kracht, de kracht, door welke de
planeten in de tangens van hare baan
trachten voort te snellen of zich van de zon
te verwijderen ; — tangíbel, adj. aan raakbaar; voelbaar; -- tangibiliteit,f.
nw.lat. de raakbaarheid: voelbaarheid.
Tani, m. de fijnste bengaalsche zijde.
Tank, m oostind. een gemetselde waterkom tot wasschen en baden.
Tankréd, oudd.mansn.. z. D a n k r e d.

TANNINE
Tannine, f.

fr.

(van tanner, looijen,

tan, run) de looistof, eene bijzondere zelf
vooral in de run of-standighe,m
eikenschors vindt (z. v. a. se t o g e n i u m).
Tansa, eene tataarsche zilvermunt, ongeveer — 69 cent.
Tansi, m.pl. geletterden of geleerden in
Tonquin, die al de lagere graden doorloopen
hebben.
Tánsimat, tánzimat, m. crab. (tansirn, schikking, regeling, pi. tansirn.át, van
natsaina, nw.arab. na.sanza, schikken, regelen, vgl. n i z a m) cie regeling, verordening
van den op 3 Nov. 1839 door den sultan
Abdoel '[tledsjid gegevenen hatti-sjerif (z.
h a t s j e r i f) van Gulbaneh of van de ne
grondwet.
-gendturksch
tánt, fr.. z. ond. tantum.
Tantalus, ui. gr. (Tántalos) een fabel
koning van Phryrie, en stamvader-achtige
der Pelopiden, die door overmoed, verraad
en vooral door wreedheid tegen zijnen eigen
zoon Pelops de goden bad beleedigd. In de
beneden w'ereid was bij gedoemd tot eene
straf, bestaande in het lijden van den ondragelijksten honger en dorst, die hij vruchteloos zocht te stillen met de vruchten, welke
boven, zijnen mond hingen, en met het hel
waarin hij tot aan den bals was-derwat,
geplaatst ; oneig. een rijke vrek, iemand,
die in den schoot des overvloeds gebrek
lijdt — tantalus—beker, Phys. een
beker, waarin een hevel zoodanig is aan
, dat, wanneer men daaruit wil
-gebracht,
drinken, al het vocht van onderen wegvloeit;
doorgaans wordt de bevel verborgen door
eene kleine figuur, die T a n t a l us voorstelt, tot wiens lippen het vocht rijst alvorens weg te vloeijen ; — tantalíden, pi.
Myth. de afstammelingen van Tantálus, inz.
Agamemnon, Menel ius en Nióbe,
ook het geslacht der mineralen, dat het
tantalium (z. aid.) bevat; van daar tantáliseh,adj. naar de straf van Tantalus gelijkende, onbevredigd naar iets hongerend of
dorstend, vergeefs naar iets verlangend ; ook
wordt het woord gebruikt van een oxyde
en van een zuur, door het t a n t a l u m (z.
ald.) voortgebracht, en van de zouten, door
dit oxyde gevormd ; — tantalizeeren,
tandtergen, door misleiding de lusten prikkelen, vruchteloos doen smachten of watertanden, niet te bevredigen begeerten inboezemen ; -- tantalum of tantaal, n.
een in 1801 door Hatchet ontdekt een
metaal (door Eckeberg, in 1402-voudig
dus benoemd, omdat zijn oxyde in zuren,
die bet omgeven, als daarin onoplosbaar
zijnde, zich niet verzadigen kan), ook c oI u m b i u m; — tantaliet, in. ook c o1 u m b i e t, eene zwarte metallische delfstof,
uit tantalumzuur, mangaan- en ijzeroxyrle
bestaande.
Tantarella, f., liever tarantella
(z. ald.).
Tante, f. fr. (met voorgescboven t van
;
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't oudfr. ante, provenc. ainda, van 't. lat.
amntlta, eng. aunt) de moei, vaders -of moe
eenti lastige tante, een-derszut;
onverdragelijk wijf.
Tantey—wortel, m. een vleezige wortel reet sponsacbtigen, llcht.bruinen bast, als
geneesmiddel gebruikt.
t(znturn, lat., zoo veel ; genoeg ; — in tanturn, Jur. op ieder deel, zoo ver het strekt:
—. tanti, zoo veel waard, van zulke waar
-- tantí non est, 't is de moeite niet-de;
ww aard ; — lanfi poeni17 re non emo, tot dien
prijs koop ik het berouw niet: —non tanto,
ital. Muz. niet te zeer; --pl. (van
't sp. tanto, pl. ta,n,tos) in 't opperduitsch
voor: speelmerken, rekenpenningen ; — tant,
fr. (spr. tan) zoo veel, zoo zeer; — tant
inieux (spr. tan rnjeu) des te beter ; -tant à tont; fr. (spr. tan a tan,) gelijk op,
even veel (in het spel) ; w ij s t a a n tant à
tant, wij hebben beiden even veel punten,
even veel partijen, ons spel staat gelijk ; --tant pis (spr. —pi), des te erger; -- tantième, I. fr. (spr. tantjèm') bet aandeel,
iemands toekomend deel.
Tanzimat, z. tan s i m a t.
Tao, m. een der chineesche namen van
't Opperwezen; de volmaakte rede, beschouwd
in hare daden, de wet ; — Taotsees, m.pl.
naam van de leden eener wijsgerige godsdienst-secte in China, die den Schepper onder den naam van Tao aanbidt; hunne
godsdienstgevoelens hebben veel overeen
Boeddhisten : — tao--komstedir
teking, m. woordelijk : het boek der opperste rede, titel van het voornaamste werk
van Lao-Tseu, een' chineesch' wijsgeer.
Tápa, f. eene uit plaatvezels vervaardigde stof op de Sandwichs eilanden. die om
de schouders geslagen wordt en tot op de
heupen nederhangt.
Tapabor, m. fr. (bedorven uit cap à
bord, gerande muts of kap) eene reismuts,
veldmuts met over de ooren nederslaande
kleppen, karpoetsmuts, regenkap.
Tapage, n. Ir. (spr. tapáázj'; van ta per, slaan, klappen ; tape, tik, klap met de
hand) het geraas, gedruisch, gestommel, opschudding, leven; — tapageeren, razen,
leven maken.
Tapanhoakanga, n. eig. negerhoofd;
een mengsel of conglomeraat van ijzersteen
in N.Amerika.
Tapazoeï, pi. naam van zekere dweep
vromen, die zich het vreeselijkst lig -ziek
een spel maken en zich-chamslijdento
ijzingwekkende boete-oefeningen opleggen.
tapeeren, fr. (taper) de haren met de
kam opstrijken, opkuiven en krullen, ook
toupeeren (z. ald.)
Tapeinnsis, tapinósis of tapinóze, f. gr. (tapeinosis, van tapeinoen, ver nederen, tapeinós, P, ón, nederig, gering)
vernedering, verootmoediging; Log. verzachting der uitdrukkingen.
Tapekong, n. chin. bet afgodsbeeld.
,

TAPIJT

1056

TARE.

--

Tapijt, f. (van 't gr. táp c, genic. lápl'tos, lat. tapes, tapêtum, fr. tapis, provenc.
tapit, sp. en port. tapete, tapiz, it. tappeto,

Taraboeka, f. turk. een met klokjes
of schelletjes omhangen tamboerijn, ter begeleiding van 't gezang in Turkije, eene

hoogd. tapete; oorspr. misschien van 't
perz. tabsela, tabeb) kamer- of vloerkleed,
ook wandbedekking, behangsel ; een gewerkt
tafelkleed; van daar iets op het tapijt
brengen, iets voordragen, ter overweging
voorstellen, tot het onderwerp van het gesprek maken, op de baan, ter tafel, ter
sprake brengen ; opwerpen ; o p het tapij t
zij n, -onder handen zijn, behandeld worden,
aan de beurt liggen ter eerste behandeling;
--- le tapis brute, fr. k spr. —tapi bruul') eig.
het tapijt brandt, uitdrukking, die men bij
bet spel bezigt, wanneer een der spelers
vergeten heeft in te zetten ; — tapisseeren, f. (fr tapisser, spr. taps -s--) behangen, overtrekken bekleeden tmet tapijten,
behangsels, enz ) ; -- tapisserie, f. ta
behangsel, behangerswerk, kamer -pijtwerk,
soort van borduurwerk,-beklding;
naar gewerkte tapijten gelijkende; --- ta
-piseur,
m, (barb. fr.) kamerbekleeder,

handtrommel.

behanger, tapijtwerker.

Tapir, m. braz. (tapy'ra), ook an ta,
m. sp. en port., bet waterzwijn, de woudkoe,
het amerlkaansch rund met snuitvormigen
neus, het grootste landdier in Z.- Amerika.
tapisseeren, z. ond. tapis; -- tapissendis, m. fr. (spr. tapi-sandí) Kmt.
beschilderd katoen met doorloopende kleuren.
Tapisserie, enz., z. and. tapijt.
Tapsel,

m. gestreept grof oostind. ka-

toen, meestal van blaauwe kleur.

Taptoe, f. nederl. (van tap, tapperij, eig. de herberg- of kroeg -toe) het getrommel, dat des avonds de soldaten naar
hun nachtkwartier roept, en weleer den
tappers gebood te sluiten.
taquineeren, fr. (taquiner; spr. qu=
k; v. taquin, karig, schriel ; eigenzinnig,
dwarsboomend, it. taccagno) plagen, kwellen,
harrewarren over onbeduidende dingen; —
taquinerie, f. plagerij, twist of gekibbel over kleinigheden.
Tara of tarra, f. it., sp. en provenc.
(fr. tare, v. 't arab. tarah, d. i. eig. wijd,
ver af, van taraha, wegwerpen, verwijde
aftrek, het geen voor de ver -ren)Kmt.d
zak, enz.) van bet bruto-paking(vt,
gewicht wordt afgetrokken; vgl. netto;
supra tara, it. een boven de gewone tarra
toegestane aftrek — tara- of tara-rekening, de berekening van de tarra, van
liet zuiver gewicht eener waar vóór bare
;

inpakking in vaten, kisten, enz., aftrek- re-

kening; -,

tareeren, bet gewicht van de

verpakking bepalen of berekenen.

Tárabat, m. arab. (d'harabat, slag, V.
d'haraba, slaan, fr. tarabat) een klepper of
ratel, waarmede de kloosterlingen van sommige orden des nachts tot het gebed gewekt werden.
Tarabieten, pl. sp. en Zuidamer.
touwbruggen.

Tarsi of Tarj ani, pl. pestaardige moerassen met den weligsten plantengroei aan
den voet van den Himalaja.

Tarakánen, pl. russ (tarakán, poolsch
dragan en haraczan) zwarte huiskevers, kak
bij Blumenbach ook t a --kerlan(z.id),
r o k a n e n geheeten.
Tárant, ni. eene met den e n z ia a n
verwante plantensoort ; b 1 a a u w e t a r a n t
(swertia perennis, L.).
Tarantula, f. (van 't it. tarántola)
eene vergiftige spin in Italië, inz. bij de stad
Taranto; ook in het warme gedeelte van
Azië en Amerika ; — tarantísmus, tarantulIsruus, m. nw.lat. de tarantulabeet of steek en de vermeende daardoor ontstane slaapziekte, die enkel door veel beweging, inz. door dansen, kan genezen worden, de tarantula -dans, danswoede, dans
taran--ziekt,S.Vusofdan;télla, it. of tarantélle, fr. f. een volksdans en de daarbij behoorende wijs, inz. op
Sicilië en in Calabrië, naar de stad T ar a n t o benoemd.
Taras of tarras, m. (vgl. het boheemsch taras, bolwerk van aarde, aarden
wal, terras, mid.lat. tarrassaria) voorheen
eene soort van grof geschut.
Taráxis, f. gr. (van tarássein, oproerig
maken, in opschudding brengen) Med. stoor-

nis, wanorde, onrust, beroering; roering, inz.
in het onderlijf; ook eene lichte ontsteking
van het bindvlies des oogs ; — taraxaCum, m. n w.lat. of 1 e o n t ó d o n; de leeuwetand, boter- of hondsbloem, een zeer heilzaam gewas (leontodon taraxácum, zoo geheeten, omdat het, bij groote giften gebruikt,
roering in het lijf en buikloop veroorzaakt).
Tarboesch, m. turk. (v. 't perz. sar poesch, hoofd-bedekking, v. sar, hoofd, en
poesch, bedekking, kleeding) in Egypte de
roode wollen muts met donkerblaauwen
kwast, = turk. fes of fez (z. aid.)
tardeeren, lat. (tarddre, fr tarder) talmen, dralen, sammelen, vertoeven, vertragen, verwijlen, ophouden, lang uitblijven;
— tardándo of tardáto, it. Muz. dralend,
sleepend ; -- tardi f, fr. (spr. tardié f) lang
traag, dralend, nalatig; laat rijp, zich-zam,
laat ontwikkelend; — tardigráden, pl.
nw.lat. langzaamloopers, traaggangers, luidieren, naam van zoogdieren, die door de

bewerktuiging hunner voeten slechts zeer
langzaam kunnen loopen ; ook eene soort
van infuzie- diertjes; — tardigrádiseh,
adj. langzaam voortgaande; — tardiloquéntie (spr. t=ts), f. het langzame spreken ; -- tarditeit, f. langzaamheid, traaghe i d ; -- tardo, it. (lat. - tardus, a, um) Muz.
langzaam. talmend.
Tare of tarre, eene malabaarsche zilvermunt, ongeveer 2 et. courant.

TAREEREN
tareeren, z. ond. t a r a.
Target , n. eng. (spr. tárdzjit) het schild
der sehotsche bergbewoners, schotsch schild,
beukelaar.

Targum, m. chald. (eig. verklaring,
van targéin, verklaren, vertolken; vgl. dragoman) pl . targumen, de oude overzettingen der bijbelsche boeken van het
Oude Testament in de cbaldeeuwsche taal.
Tari, 1) m. palmbrandewijn uit O.lndië.
Tan, 2) z. taro.

Tarief,

m. (fr., eng. en hoogd. tarif;
it. tari f fa, sp. tarifa, van 't arab. `ta'r"c f,
verklaring, naricht, aanwijzing, van 'ara fa,
kennen, inzien; verklaren, aanw ijzen, enz.)
de warenlijst, goederenlijst, warenaanslag,
prijsopgave, eene lijst, die den prijs van zekere waren of wel de in– en uitgaande en
doorvoerrechten opgeeft ; in 't algemeen bepaling van kosten, ongelden, enz.; to 1 –tarief, tollijst, tolaanslag; munt – tarief,
muntaanslag of munttafel over de verhouding en vergelijking van de munten ; -tarifeeren (fr. tarifer), tot een tarief
brengen, vaststellen.

Tarin, tarino, z. t a r o.
Tarini, in . een westindische boom, welks
bout als verfstof wordt aangewend, onecht
brazilie -hout.
Tarja, f. sp. (spr. tarcha), pl. tarjas,
eene spaansch-navarreesche rekenmunt =

koper-reaal

Tarm, in. (van 't lat. terminus, grens
eindpaal, uiterste) in den scheepsbouw -pal, :
staanman, naam der stutten, die hoven de
boorden van een schip uitsteken.
Tarma, f. it. (eig. mot, mijt, v. 't lat.
tarmes, houtworm) een gewicht in Venetië
= 3 scrupel.
-

Taro, 1) tarino, tarin, tart, m.
it. eene rekenmunt: op Malta =
s c ud o of ongeveer 9 cent ; op Sicilië IT
scudo of omstreeks '21 cent; te Napels =
b ducáto di regno of 3 2 cent ; eene landmaat in Parma = 1 b i o l i a of 5,13 vierk.

ned. roeden.

Taro, 2) z. tarro.
Tarok, n. (it. tarócco, pl. tarocchi, fr.
tarots) bet zevenkoningsspel, een waarscbijnlijk uit Egypte afkomstig kaartspel met 78
bladen, waaronder 2 2 taroks of troeven,
onder welke de XXI., de p a ga t en de
excuse de gewichtigste matadors zijn; alle
andere bladen, die niet tot de taroks en
fi gu ren behooren, heeten l a d o n s;— tarok — hombre, n. een uit tar ok en ombre samengesteld spel, bet omberspel met
tarokkaarteu, dat in de plaats van het eigent
+jke tarok is gekomen.
-li
Tarukan, z. kakkerlak.
Tarolos, m. eene turk. zilvermunt

t gl. 5 0 et.
Tarra, z. t a r a; -- tarras, z. t a r a s
en tras.
Tarri, eene korenmaat te Algiers, ongeveer - 19,974 liter.
-
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Tarro of taro, l'. een onder water iu
't groot aangebou^cde bolwortel op de Sandwichseilanden (arum maculatumn, macrorrhizon) waaruit de eiladders hun hoofdvoedsel,
p o ë geheeten, bereiden.
Tarsjisch, m. hebr. een edelsteen,
turkoois, chrysolith of topaas.
Tarsus, m. gr. (tarsus, in 't alg. breede
vlakte) de voetzool, voetwartel; het kraak
oogleden ; -- tarsophyma, n.-bendr
Ned een gezwel aan den voetwortel; gezwel
aan het kraakbeen der oogleden.

Tartaan, z. tartane.
Tartaar, minder gebruikelijk, maar be-

ter Tataar,

pert. -turk. (ttdr, tatêr, ta tar) m in Ie middeleeuwen een verzamel
(collectief) voor verscheidene krijgs--word
haftige volkshorden in Midden -Azle; tegen
-wordig
een met de Turken verwante volksstam in de noordelijke, aan de Zwarte zee
gelegene landen ; zij zijn wegens hunne snel
plaatselijke kennis beroemd, wes--heidn
halve zij in Turkije als k o e r i e r s gebruikt
worden; --- tartaarsch, beter tataarsch, adj. den Tataren eigen, toebehoorend , enz.: -- Tartarije, beter Tatarije, n, het land der Tataren.

Tartaglia, m. it. (spr. --tálja; van
tartagliáre, stotteren, stamelen, provene. tartagliar, sp. turtalear) een karaktermasker
van het napolitaansche volksbiijspel.
Tartan, m. s^hotsche bonte, geruite
wollen of zijden stof: ook de schotsche mantel.
Tartane, f. (it. en sp. tartána, fr. tar.
tane, v. 't arab. larradoen, een klein sneizeilend schip) eene soort van kleine schepen
met éénen mast, voor de vischvangst op de
kusten der Middellandscbe zee; in Spanje,
inz. in Catalonië en Valencia, een reiswagen
met 2 wielen, van voren en achteren open,
van zijbanken voorzien en met linnen overdekt, een bankwagen.
Tartarus, m. lat. (van 't gr. Tártaros)
het dooden- of schimmenrijk, de onderwereld, ook O rc u s; inz. de onderaardsche
strafplaats dar titans en doemelingen, de
hel, in tegenst. met het e 1 y s i u m; Chem.
de wijnsteen (vgl. tremor tartdri); tartarus
albus, witte wijnsteen ; t. boraxiitus, boraxwijnsteen; t. crudes, raauwe wijnsteen ; t.
depurtitus, gezuiverde wijnsteen ; I. emeticus
of stibidtus, braakwijnsteen, nvgnsteenzure
antimonium -potasch; t. ferrdtus, ijzerwijnsteen; t. Tuber, roode wijnsteen ; t. solubitis,
oplosbare wijnsteen ; t. vitriolr tus, onzijdige
zwavelzure potasch (ook .d u p I i c a a t of

p o i y c h r e s t- zout); — tartarizeeren,
barb.lat. met wijnsteen zuiveren ; — tar-

tarieten of tartráten, pi. w ijnsteen zure zouten

Tartelétte, f. fr. (van tarte, taart) een
taartje, room- of fruitlaartje.
Tartíne, f. fr. (v erwant met Carte, taart)
een dun sneedje brood, eene boterham.

Tartuffe, m. (fr. Tartufe; spr. lartuuf')
eig. de naam van een' schijnheiligen hui -
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chelaar, die de hoofdpersoon is in een beroemd blijspel van Molière (de naam is
otit.leend an 't ital. ta'itu[o, truffel, dat fig.
een slecht mensch beduidt, daar men den
truffel, gelijk 't lat. fungus, voor een uit
onreinheid der aarde aanzag),-schot,en
van daar in 't alg. een huichelaar, schijn
bedrieger en boosvu icht, een godde--heilg
looze fijnman ; — tartufferie, f. schijnheiligheid, huichelarij, valsche vroomheid;
-- tartufflzeeren (fr. tartufler), huichelen, enz.
Tas, m. (fr. tas, provenc. tatz, angels.
lass, oudhoogd. zasi) hoop, slapel, inz. van
hooi, koren ; -- tassen (fr. lasser, entasse r, reeds in mid.hoogd. tassen) ophoopen,
opstapelen.
Tasajo, ni, z. eharqué.
Tascodrugieten, m. p1. eene montanistische secte der 2de eeuw in Phrygië, die
een voortdurend stilzu ig.en voorschreef.
Tasis, f. gr. (tásis, van teinein, uitstrekken, spannen) de spanning, uitzetting, uit
-reking.
Tassao, m. port., z. c h a r q u é.
Tasse, f. fr. en hoogd. (it. tazza, sp.
ta.za, van 't arab. `tas, 'tass, 'tassah, '(tas sat, nap, bekken, V. `tassa, indoopen) een
kopje, eene kleine schaal, drinkschaal, inz.
voor warme dranken.
Tasten, pl. hoogel. (van tasten, it.
tastare, oudsp. en provene. tastar, fr. táter,
V. 't later lat. taxdre, aanraken; it. taste,
de greep aan de luit) de toetsen (fr. touches) klaauwieren, kla% ieren, claves aan
orgels, forte-piano's, enz.; — tasten —instrumenten, snaar- of blaasspeeltuigen,
die met toetsen of kleppen zijn voorzien;
--- tastatuur, f. (it taslatura) het toetsbord, klavier- of greepwerk (vgl. claviatuur, manuaal en pedaal); --- tasto
solo, it. bet aanslaan der enkelvoudige bastonen, zonder accompagnement ; — tastiéra, f. it. het toetsbord; — sulla tastiéra (spr.
.soella—) beteekent bij strijkinstrumenten,
dat de snaren zeer ver van den kam moeten
gestreken worden.
Tataar, z. Tartaar; -- tataraga, m. turk. de directeur der koerierposten.
Tatianísten (spr. ti=tsi), m. pl. eene
gnostische secte, in de ide eeuw door Tat i á n u s uit Assyrië gesticht, ook S e v erianen en Eukratieten geheeten.
tatillonneeren, fr. (tatillonner, spr.
tatilj--; van tater, aanraken, voelen) rondsnuffelen, zich om kleinigheden bekommeren ; ook waauwelen, kletsen, al te wijdloopig verhalen; — tatillonnage, ft (spr.
tati-ljonáázj') snuffelarij, kleingeestigheid;
gesnap, gerel, gewaauwel ; — tatonneeren, fr. (totonner) rondlasten ; Pict. eene
onvaste band hebben, met vreesachtige of
schroomachtige hand werken ; weifelend han
-deln.
tatoueeren (spr. tafoe--; fr. tatouer,

TAXE.

eng. to tattoo, tattow; van polineeziscben
oorsprong: in de taal van Tonga taltaoe, van
de Marquesas tatoe, van Tahiti tataoe, dat
in 't alg. teeken, teekening, sc.trift, schilder
gelijk het nieuw zeelandsche ( a -werkn,
tellen, rekenen beduidt) het ligchaam-taoe,
met verschillende figuren beprikken, over
welke men vervolgens een kleurend vocht
wrijft, gelijk vele wilde volkeren in Amerika
en op de eilanden der Zuidzee plegen te doen.
Tatu, braz. en port. (sp. toto), het gordeldier, z. v. a. armadi1.
Taurat, m. hebr. het oude Testament
bij de Joden.
Taureadór, n. (van 't gr. tau réa dora,
van táuros, lat. taurus, stier, en dorá, vel)
eig. een vel van runderleder; eene zweep,
geesel, bullepees; — tauriliën, lat. (taurilYa) en tauroboliën, gr. pl. stierenoffers
ter eere van Cybele of Rhea; — taurokólla, f. gr. (van kólla, lijm) stierelijm,
uit de pooten, ouren en pezen van het rund
beste dierelijm ; — tauroma--ve,d
ehie, f. bet stierengevecht, de kunst om
stieren te bevechten ; — taurophaag,
m. een stiereneter — taurophónus, iii.
stierendooder, bijnaam van Hercules; —
taurus, m. het 52de der 1 i sterrebeelden
van den dierenriem.
Taut, z. T h o t.
Tautacísmus, m. nw.lat. (van 't gr.
(auto, sannengetr. uit to autó, het zelfde)
Log. hinderlijke gelijkluidendheid van dicht
bijeenstaande lettergrepen of woorden, of
ophooping van gelijkluidende of in klank
naar elkander te veel zweemende plaatsen;
--- tautochróne, f. gr. Math., z. v. a.
isochrone (z. aid.); — tautochrónisch, adj. gelijktijdig, gelijkdurend ; —
tautochronísmus, n. de gelidktgdigbeid; — tautográm, m. een gelijklettergedicht, met de zelfde aanvangsletters der
rege!s of woorden ; — tautologie, f. (gr.
tautologia) de onnoodige herhaling van het
reeds gezegde, woordverspilling, woordher
vgl. pleonasinus-; — tautoló--haling;
giseh, adj. het zelfde zeggend, gelijkbeduidend, onnoodig herhaald; -- tautometrie, f. de gel(jkmatigbeid, stipte en
slaafsche herhaling an de zelfde versmaten;
— tautophonie, f. de voortgezette herhaling van den zelfden toon, gelijkluidendheid.
taveleeren, fr. (taveler, v. table, oudfr.
tavele, het bordspel, damspel, dus oorspr.
bet aanzien van een dambord geven) Pict.
spikkelen, vlekken.
Tavern, f. eng. (spr. tévvern), z. v. a.
bet fransch taverne t a b e rn e, z.
aid.; ook de tegenwoordige naam van zekere
openbare eetinrichtingen te Londen, waar
men zeer goed en tamelijk goedkoop bediend wordt.
Tavoletta of tavolózza, f. it. (van
lat. tabvla) het verfbord, palet.
tavola
Taxe, f. fr. (provene. en mïd.iat. taxa,
v. 't lat. taxhre, schatten) de vastgestelde
,

;

—

prijs, schatting-prijs, waarde- aanslag, waar
prijsvoorschrift of prijszetting, de-debpaling,
broodzetting; de belasting, het hoofdgeld; —
taxa stolae, mid.iat., z. v. a. jura stolae; —
taxeeren, lat. (taxáre) schatten, waardeeren, de waarde of den prijs bepalen;
aanslaan, eene belasting opleggen ; ook beschuldigen, berispen, wraken ; -- tax–
turn, in.
m. het geschatte, bepaalde ; — pro
taxáto (iets overnemen), voor het geschatte
of den geschutten prijs -- taxatie (spr.
tie=tsie), f. (lat. taxatlo) de prijs of waarde
schatting of waardeering eener-bepaling,
zaak, aanslag, ook taxeering;— taxdtor, m. nw.lat. een schatter, prijszetter,
waa rdebepaler, fr. taxateur.
Taxis, f. gr. (van tássein, stellen, schik
rangschikking, plaatsing;-ken)i'talg.
inz. de slagorde, het gelid ; ook eene leger
kunstmatige terugbren--afdeling;Chr.
ging van de uit hunne natuurlijke ligging
gewekene deden, b. v. van eene breuk door
enkele samendrukking daarvan; — taxiareh , m. (gr. taxiarchos) aanvoerder
eener groote leger-afdeeling, veldoverste; --taxiarehi.e, f. de post van zulk eenen
aanvoerder, het aanvoerderschap; --- taxidermie, f. (juister d e r m o- of d e rm a t o t a x i s, van derma, huid) eig. het
schikken der huid; het kunstmatig opvullen
der dierenhuiden ; ook de aanwijzing om
dieren naar den regel op te zetten en te
bewaren ; — taxiologie en taxionomie, f. de leer der rangschikking.
;

Taxisboom, z. tax. us.
Taxische posten, de door de vorsten
van 'Turn en Taxis beheerde posterijen
In verschillende staten en steden van den
Duitschen bond. Een voorvader van dit
vorstenhuis, Roger I. maakte de eerste postinrichting in Tyrol ten jare 1450. en Alexander Ferdinand van T. verkreeg in 1714
bet rijks–generaal -erfpostmeestersambt als
rgkst roonleen.
Taxódon, n. gr. een muisachtig voorwereldlik dier, van de grootte des olifants,
in Anierjka gevonden

Taxus of taxisboonl (gr. táxos, lat.
taxus) de ijpenboom, ijp, een naaldhoutboom
met vergiftige eigenschappen.
Tayau, tayaut of taïaut, fr. (spr.
tajó) ho, ba, ho ! toeroep des jagers aan de
bonden, als hij het hert ziet.

Tay–toef, m de titel, dien in China
de vermoedelijke erfgenamen der kroon dragen.
tch– (russische, turksche en indische
woorden, die soms, vooral door de Franschen, net deze aanvangletters geschreven
worden, zoeke men op tsj—).
Te, benaming van vele mijnfornuizen
van den vorm eener T, om eenig werk te
doen springen; ook een winkelhaak van
den vorm der T.
Teakhout of tiekhout, n. mala baarsch theka of tekka) een zeer vast en
duurzaam hout voor den scheepsbouw, van
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den reusachtigen oostind. tiekboom (tectonic
gran(lrs).

Teatotaler of teatótaller, onregelmatig voor teetotaler (z. aid.)
Teberáras, m . pl. pert. bedelmonniken
in Perzie, op de wijle der Derwischen.
Tebéth , m. de Ode maand van 't burgerlijke en ie I Ode maand van 't kerkelijke
jaar bij de Hebreeen, aan onzen december
beent woordende.
Tebib , m. arab. (thabib) een arts.
Teeédon, f. (gr. tvkednn, van trkein,
smelten, zich oplossen, enz) tering, uittering.
Technematotheek , f. gr . (v . léchnma) iets kunstig bewerkts. kunstwerk, van
techni n, kunstig arbeiden, téchn^, kunst) eene
kunstkamer, kunstverzameling -- techniek, technika, f. (gr. technikP, van
téchnr, kunst) in het alg. kunst - en handwerks- bedrijvigheid; uitwendige kunstmatig held of kunstbedrevenheid, kunstvaardigheid,
handgrepen ; kunstleer, leer der kunstregelen,
leer van de regelmatige behandeling van het
uitwendige (materiëele) deel der beeldende
kunsten ; de kunsttaal, kunstwoordenleer;technicus, m. een kunstkenner cpn kunst
kenner en oitoefe--oefnar,kustv
naar der uiterlijke kunstregelen ; — technisch , adj. (vr. technilcós, e, ón,) kunst of handwerkmatig, tot de kunst behoorende,
volgens de kunsttaal; —technische uitd r u k k i n ge n (lat. termini technyei, vgl.
(erminus), kunstuitdrukkingen, kunstwoorden, eigenaardige benamingen van voorwerpen, die bijzonder aan eene kunst of aan een
bedrijf toebehooren, de eicene bewoordingen
van eene kunst, een bedrijf of handwerk;
— technische verzen, die gemaakt zijn
om het geheugen te ondersteunen, geheugen
; — technieismus, in nw.lat.-rijmen
behandeling volgens de voorschriften der
kunst; --- teehnoglyph, m . er. Pen
kunstig gesneden steen ; — technolíth,
m. een kunststeen . eene kunstige steenmassa ; — technologie, f. de kunstleer,
kunst- en handwerksheschrijving of -geschiedents, hedtrijfskunde, bedrijfsleer ; — • tech –
nológisch , adj. kunstbeschrijvend, bedrijfskundig, tot de kunst- of hedrijf vesrhie-

;

denis behoorende; —teehnomórnh.en,
pl. beeldsteenen ; — technopaegnion,
n. eene kunst –aardigheid, kunstig speelwerk,
inz een gedicht van kunstigen, moeijelijken
vorm, b. v. met regels. waarvan de begin–
of eindletters iets hii7onders beteekenen.

Techum sabbath, m. bebr. de cabbathserens, de sabhathsweg, z. sa hba th.
tectum, n. lat. (van tedere, dekken) het
dak ; sub teclo coeli, onder het dak des hemels, onder den vrijen of open hemel, in de
open lucht,; tecfe, adv. bedekt, overdekt,
verborgen, geheim, heimelijk, onder de hand;
--- tecto mmnThe, met bedekten, verzwegen
naam ; — teCtuur, f. de bedekkinv, het
bedeknel, de papieren bedekking van een
waszegel, van een artsenijglas, enz.
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Te -Deum of Tedéum, n. (van de
lat. aanvangswoorden : Te Deum lauddmus,
etc d I. U, o .God ! loven wij, enz.) de ambroziaansche lofzang, door den bell. A inb r o s i u s, bisschop te Milaan, in de ide eeuw
gemaakt en door Luther in bet duitsch vertaald; in 't algemeen een lofzang, inz. bij
behaalde overwinningen.
tediëus, z. t ae d i ë u e.
Teetotaler, of gew. teetotaller, m.
eng. (spr. tie—; niet van tea, thee, derhalve niet t e a t o t a l l e r; maar van het
iersche teetotal, geheel -en-al) benaming van
de matigheidsvrienden of leden van de matigheidsgenootschappen in Ierland, die zich
alle bedwelmende dranken, geenen uitgezonderd, onbepaald en onvoorwaardelijk ontzeggen.
Tefnoe of Tefnet, f. eene egyptische
godheid, die met een' leeuwekop wordt afgebeeld.
Tefterdar, z. d e f t e r d a r.
tegeeren, lat. (tegére) bedekken, ver
tegument, n. (lat. tegu--beimljkn;—
méntum) in 't algemeen bedekking; inz.
huidvlies, vliezig bek! gidsel.
Teint, n. fr. (spr. tén ; van teindre
lat. tingére, verwen) de kleur, tint, gezicbtsof huidkleur: Pict. de graad van sterkte,
dien men aan de kleuren geeft; huid, vel;
--- teintuur, f. (spr. tèntuur) verw,
het kleurend vocht, de vloeijende verfstof,
de verwing, kleuring (vgl. tinctuur); oneig. de oppervlakkige kennis; de indruk,
dien eerie goede of kwade opvoeding achter
laat.
Tekkie, turk. (tekkiéh) een klooster van
derwischen, monnikklooster in Turkije.
Tekmársis of tekmárse, f. gr. (van
tekmairein, aanduiden, kenmerken ; uit kenteekens vermoeden; van tékmur, kenteeken)
het gissen, vermoeden of opmaken uit kenteekens; inz. Med. de gissing, het vermoeden aangaande de verborgene ziekteverscbijnselen of - toevallen.
Teknogonie, f. (van téknon, kind) de
kinderteling of - verwekking. kinderwording,
ook teknopceie ; — teknoktonie, f.
gr. kindermoord ; in het strafrecht : de kindermoord, dien eene moeder aan haar pasgeboren kind begaat.
Teko, m. naam, dien men op Banka
geeft aan het kind van eenes Chinees en
eene Maleische.
Tekst, m. (van bet lat. textus, eig. het
gewee'fde ; vervolgens in het algemeen sa
te.cere, weven, enz.) de-menvogi,a
samenhangende woordverbinding van eene
rede of een geschrift, de grondtaal, het hoofd
hoofdwoord eens schrijvers, in te--geschrift,
genstelling met de aanmerkingen, noten, kant
glossen, enz. ; inz. eene bibel--teknig,
sche grondspreuk, bijbelplaats, de grondslag,
grondstof eener leerrede ; van daar oneig.
eenti vermaning, terechtwijzing, bestraffing,
b, V. iemand den tekst lezen, hem

TELEOBRANCHIEN.
zijnen plicht voorhouden, doorhalen, enz.; de
woorden van een zangstuk, in tegenst. met.
de muziek, b. V. opera- tekst, tekstboek, enz.; ook de benaming eener soort
van drukletters tusschen p a r a g o n en
augustijn (z. drukletters): — textuur, f. lat. (texticra) het weefsel, samenvoegsel, de verbinding, schikking, wijze van
aaneenvoeging der moleculen of samenstellende deelen van een ligchaam.
tëktisch, adj. gr. (téktikós, ë, ón, van
tè'kein, smelten) smeltend, oplossend.
Tektonika, f. gr. (tektonikë, eig. de
kunst des houtwerkers: tékton) de kunst
om op houten of metalen voorwerpen beelden aan te brengen.
Tekwinhi-Wakaï, pi. turk. (van 't
arab. takwïm. schrijftafel, dagboek, en wakáï,
pl. van wakyat, gebeurtenis, voorval) dag
gebeurtenissen of voorvallen, de-boekdr
naam van de sedert 1831 opgerichte officieele turksche courant.
Tela (perz. tild, goud) een perzisch
goudstuk van de waarde eens dukaats, dat
in den aanvang van ieder jaar en bij ver
geslagen wordt. -anderigv
Telámon, m. gr. (telamon) een lederen draagriem, bandelier) Med. een linnen
band, inz. tot ondersteuning en tot dragen;
--- telamónen, pl. Arch. draagbalken,
dragers, lastdragers, mannelijke beelden, die
een gebinte dragen.
Teléga, f. russ. en poolsch, een lichte
boerewagen.
Telegraaph, m. gr. (van téle, ver,
veraf, en gráphein, schrijven) een vérschrijver, een werktuig, waarvan men misschien
ten onrechte de uitvinding toeschrjft aan
La C happe te Parijs, door het welk men
met bepaalde teekens berichten in de verte
mededeelt; — telegram, n. bet door den
telegraaph medegedeelde, het telegraphisch
bericht (het woord werd het eerst door het
engelsch dagblad the Times in 1857 gebruikt); — telegrapheeren, met den
telegraaph berichten inededeelen ; -- telegraphie, f. de verreschrijfkunst, de wetenschap der telegraphen ; -- telegrá‚phiseh, adj. tot die wetenschap behoorende;
-- telelaal, m. (van lalaen, spreken) een
vérroeper, scheepsroeper ; =--- telelelie
f. de verrespraak, de kunst om naar verren
afstand de stem over te brengen ; – telephonie, f. de verreroeperij met spreekbuizen ; — telephrazie, f. de verrespreekkunst; --- teleskoop, m. (van slcopi in, beschouwen) een verrekijker, inz. spie
een groote verrekijker met een'-gelvrkij,
weerkaatsenden spiegel; —teleskópisch,
adj. wat den teleskoop betreft; slechts door
den teleskoop waar te nemen, b. v. zulke
sterren (t e i e s k o p i sc h e sterren).
Telemachus, gr. (TPlémachos, de uit
de verte strijdende) mansn., de zoon van
Ulysses (z. afd.).
Teleobranchiën, pl. gr. (van téléos,
-
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a, on, volkomen, geheel, en branchion, vischkieuw) kraakbeenvisscben met volkomene
kieuwen of met kieuwhedekkingen en kieuw vliezen ; — teleobranehiseh, adj. met
kieuwdeksels en kieuwvliezen voorzien ; --teleosaurus, m. gr. (vl. sauriërs)
een voorwereldlijke fossiele krokodil.
Teleologie, f. gr. (van télos, n. doel,
oogmerk) de doelleer, leer van de eindoogmerken der dingen en der doelmatigheid in
de inrichting der wereld : — teleológisch, adj. het doel of de doelleer betreffende.

Telephium, n. Med. eene boosaardige,
ongeneeslijke zweer (naar men wil van T e1 e p h u s, een' zoon van Hercules, die van
Achilles voor Troje eene wond ontving, die
niet wilde genezen); --- teléphisch, adj.
moeijelijk genezend, kwaadaardig.
Telephonie, enz., telestroop, z.
end. tv1egraaph.
Telésma, n. (van 't gr. telé ïn, voleinden) de voleinding; een toovermiddel (vgl.
taIisman).

Telesphórus of telesphoor, m. gr.
(telesphóros, tot het doel brengend, voleindend, van télos, doel, en phérein, dragen,
brengen) de voleinder; Myth. de god der
genezing, de ziekte - eindiger, gewone begeleider van E s k u l a a p en van H y g i e a,
naast wie hij als een kleine knaap met
eene muts op het hoofd en in eenen mantel gehuld verschijnt.
tel est notre ploisir, fr. (spr. tel è not'
plèzier) dat is ons genoegen, zon gevalt het
ons, zóó willen wij het; in do kanselarij
taal der oud-fr. regeering bet slotformulier
der verordeningen, enz.
Telinga, z. t e l o e g o e.
Celle quelle, fr. (spr. tell'kéll') z. v. a. tal2ter quoI ter (z. atd.).
Tellíne, f. gr. (tellir,«) Bene soort van
vlak, twee4chalig schelpdier — telli—
nieten, m. pi. versteeningen daarvan.
Tellus, t. lat. (genic. telluris; (le aarde,
aar(l godin, G n a, z. aid.); — tellurisch,
;

adj. nw.ial, aardscb, tot de aarde hehoo-
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op het hart en dan op bet hoofd gelegd
0 ordi.
temére, adv. lat. toevallig, zonder overleg,
op goed geluk af ; tem,ére lidgans, moedwil
procesvoerder; — temerair,-ligtwserof
adj. (lat. temerarius, a, 'om, fr. téméraire),
onbezonnen, onbedachtzaam, vermetel, koen,
euvelmoedig; -- temeriteit, f. lat. (tenmeritas) de onbezonnenheid, vermetelheid,
onbesuisdheid, roekeloosheid ; temerïtas litignndi, moedwillige strijdzucht.
Temin, m. (turk. timin) eene reken
te Algiers en Smyrna, ongeveer 7 -munt
ct. courant ; in laatstgen plaats het twaalfde
van den piaster.

Temonaticum, n. nw.lat. (van 't

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 . (tem1)éstas, f., it.
tempésta) een storm, onweder, inz. zeestorm.
Tempel, m. (van het lat. tenzplium, n.
oorspr. eene afgezette heilige plaats) een
godshuis, aan de godsdienst (inz. de bei
gewijd gebouw, onder -denschjo)
kerk; ook een groot gebouw-scheidnva
te Parijs, dat in 12 2,2 als woning voor de
tempeliers gebouwd werd, en later door de
gevangenschap van Lodewijk XVI. alge
bekend is geworden ; -- tempe--men
liers (mid.lat . femnplar(i) ook tempelridders, tempelheren, eene door de
kruistochten in 1119 ontstane geestelijke
ridderorde, die van koning Boudewijn II. van
Jeruzalem eene woning in de nabijheid van
den voorm. jooiischen tempel verkreeg, en
in den aanvang der I de eeuw door paus
Clemens V. en Philippus den Schoone van
Frankrijk werd opgeheven en uitgeroeid; de
uitspattende levenswijs dier ridders heeft
aanlei(irng gegeven tot tiet sprw.: drinken
(zuipen) als een tempelier, onmatig
drinken, zuipen.
Tempera — of a tempera- schilderij,
,

,

rend, 'van hare kracht of werkzaamheid

tempera-platen, enz., it. (van télnpera,

uitgaande; -- tellu rísmus, n. het aard-

d. I. eig. ieder vloeihaar mengmiddel voor
droge verwen) zulke, waarbij de kleuren
met de melk van jonge vijgeloten en met
eigeel zijn vermengd ; — tempera al secco,
schilderwerk op droge wanden.

geheel, aardwezen ; de natuurkracht der aar
aardstelsel ; ook z. v. a. dierlijk-de,ht
magnetismus ; — tellurium, n. een werktuig tot aanschouwelijkmaking der aard- en
maanbewening ; ook z. v. a tellurium metaal, een in 1182 door M u 11 e r ontdekt bijzonder metaal. naar het antimonium
gelijkende.

Teloegoe of Telinga, naam eener
oostindische taal van den ii ui Idi^chen stam,
die door ongeveer 7 millioen menschen wordt

gesproken; vgl. dravidische talen.

Telyn,

f. de lier der oudnoordsche

zangers.

Teménna, m. arab. (van manai, wenschen, tamanni of tarnoonna, w enschend) de

oostersche begroeting, waarbij de hand eerst

te mpéren , tempereeren , lat.

(ternperáre) 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;. temporoer of temper-oven, een koeloen;
tenmpere er-poeder, koelpoeder;---temperan.s, n. Med. een koelmiddel , ver
middel ; pl. temperantia (spr.-zachtend
ti. =t.zi); — temperament, n. lat. (tem pera?P,énturn) eig. een verzachtend, matigend
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middel, middelweg, bemiddeling, tusscbenkonmst, matiging; inz. de eigenaardige bloed
verbinding van het geestige-mengiofd
en ligchamelijke in den mensch, waarvan
zijne wijze van gevoelen en denken afhangt,
de blijvende, doorgaande toestand van bet
gevoelvermogen, de natuurlijke gemoedsstem min, natuuraanleg, natuurneiging (de vier
temperamenten: het cholerische,
sanguinische, phlegmatischeen melancholische, naar den voorslag van een'
der nieuwere wijsgeren te vertalen door:
bet »Kloekmoedige, blijmoedige, gelgkmoedige en zwaarmoedige") ook levendige zin
wellust, b. v. veel-nelijkhd,ovrgt
temperament hebben, veel aanleg tot
zinnelijkheid of wellust nebben;
tem
perántie (spr. tie.—tsie) f. (lat. temperantia) de matiging, matigheid, ingetogen beid ; — temperatuur, f. (lat. temperatura) de matiging, verzachting; de warmtetoestand , warmtegraad, inz. der lucht,
iuchlsgesteldheid opzichtelijk warmte en
koude, droogte en vocht.
Tempesta's, pl. (vgl. te m p e e st), Pict.
onweders- of storrntafereelen, schilderstukken,
die stormen en onweders voorstellen, zeestormen; -- tempestatief, nw.lat. (fr. tem pestati[) of tempestueus, lat. (tempesluósus, a, um), adj. stormachtig, buijig; oneig. bulderend, razend en tierend, twistziek;
tempestóso, it. Muz. onstuimig, stormachtig,
zeer hevig; -- tempête, f. fr. (spr. tonpèt') een storm, onweder; een stormachtige
--

-

dans.

tempestief, adj. lat. (tempestivus, a,
um, van tempus, Z. ald.) tijdig, te rechter
of bekwamer tijd, te gelegener tijd, van pas,
ter snede.
Tempte, z. ond. tem pestas.
Templinum -olie, f. (nw.lat. oleum

de slapen behoorende ; temporaal -a r–
t r i e, f. de slaappolsader; 2) z. ond.
tempus.

tempteeren, temptatie, l iever tantoeren, tentatie (z. ald.).
Tempus, n., pi. tempora, lat., de
tijd; tijdiorm van een werkwoord (vgl prrsens, preeteritum en futurum); --tempus clausuin, besloten tijd (vasten- en
adventlijd) waarin bet bruiloftvieren verboden is; — ad tempus, voor eenen tijd lang,
voorloopig; ad tempus vitae, levenslang, voor
bet geheele leven ; — de tempore, z. ond.
tempo; -- ex tempore, zonder dralen, op
staanden voet, voor de vuist, zonder bezin
--- hoc tempore, afgek. h. t., te dezer-nig;
tijd, thans, nu, -- pro tempore, af ek. p. t.,
thans, heden, voor het tegenwoordige; --o tempora, o mores! o tijden, o zeden!; —

tempnra mutántur et nos m.uufámur in illis,
lat. sprw.: de tijden veranderen en wij ver
temporaal (lat. tem-andermth;—
of temporeel (fr . te m po rel),-porális,e)
adj. lijdelijk, wereldlijk. vergankelijk, aardsch;
— temporaliën, pl . (temporalia) wereld.
lijke voordeelen, inkomsten, die de ceestelijkheid geniet ; -- temporair, aij . (lat.
tem.pnrar)us. a, urn,), voor eenes tijd, voor
niet duurzaam, veranderlijk; ----bijgand,
temporarium, n. iets verrankelijks, onbesiendigs ; — temporizeeren (fr. teinporiser), op den tijd zien, zich naar den tijd
schikken, zich naar den loop der tijden of
de tijdsomstandigheden voegen; eenen meer
gunstigen tijd afwachten, dralen, talmen,
opschorten ; de buik naar alle winden han gen; -- temporizátie (spr. tie isle)

f. de draling, verschuiving tot geschikter
tijden ; -- temporiseur, m. fr draler,
talmer, iemand, die zich voegt naar den tijd.
temulént , adj. lat. (temulénlus, a, um)

temp/loam) kromhoulolie.
Tempo, n., pl. tempi, il. (van 't lat.
tempels) de lijd.inz. de rechte lijd; de tijdmaat
in de toon- en danskunst; Nlil. efgemeteri be-

tuimelend. suizehollend. dronken; — te muléntie (( spr. tie— lsie), f. (lat. temu-

weging, handgreep; — a tempo, it., of á

bowlen) houdbaar, verdedig lmar.

temps, fr. (spr. a tan), of de tempórc, lat.
tij d i g, tiolgens de tijdsomslandigheden, te
rechter tijd; --- al tempo of al rigóre di
tempo, Muz. naauwkeurig of gestreng naar
de tij^linaaaat of den tact; -- nel tempo, in
de tijdmaat; — tempo cómniodo, Muz. in
gemakkelijke tijdmaat, in rechte beweging;
-- tempo di bulb, in dansbeweging ; —
tempo di polacca, in de beweging der p o1 o n a i s e; -- tempo di prima (parte), beweging van liet eerste gedeelte; — tempo
giusto (spr. —dzjoesto) Mar. de rechte, gepaste maat volgens den aard of den geest
van het stuk ; ook in gepaste beweging; --tempo rulálo, z. rubato tempo; — tempi
passati I verledene tijden ! dirt is voorbij
dat hebben wij gehad ! — tempo-reke ning, z. v. a. conto di tempo (z. ald.).
temporaal , lat. 1), (tempornlis, e, van
tempus, pl. tempora, de slapen) Med. tot

lentia) dp dronkenschap, bedwelving, tuimel.

tenábel , adj. fr. (tenable, van tenir,
Tenaciteit, tenaculum, z. ond.
ten me.

Tenaille, f . fr. (spr. tend/f; provene.
tenalha, it. tanagglia, V. 't lat. tenaculum. pl.
tenacula, v. tenax, vasthoudend, v. tentre,
houden) de lang, nijptang; Fort. een tangwerk, schaarwerk, zulk een vestingwerk,
dat twee faces heeft, die een' inspringen den boek vormen en dienen ons eene c o u rt i n e te dekken ; -- tenailleeren (fr.
tenailler), met gloeijende tangen knijpen of
pijnigen; in, den vorm ecner wig of kegge
afpunten; -- tenaillons, pi . (spr. tenaljón) Fort. bolwerks— noren, l u n e t t e n eener
halve maan, die hare faces dekken en
deze tot eene soort van dubbele c o n t r ega rd e dienen.

Tenakel, z. ond. tenax.

Tenant , m. eng. (spr. ténnent; fr. tenant, V. 't lat. tevens, houdend, sell. locus,
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de plaats, dus oorspr. plaatsbekleeder) pachter, pachthoevenaar; leenman.
tenaa;, lat. (van tenFre, houden) vasthoudend; taal ; vast, hecht, standvastig, duur
terughoudend, karig, vrek, deun ; —-zarn;
ten.aciteit, f. (lat. tenacztas) het vasthouden, de kracht om iets vast te houden ; de
volhardendheld, haidnekkigheid,vasthoudendbeid, karigheid, deunheid, vrekheid ; ook
taaiheid, rekbaarheid der metalen ; --- tenaculum or teriakel, n. de handschriftbonder, nijper der letterzetters, een gespleten hout our het handschrift, dat gezet wordt,
in vast te kiemmen en het oog des zetters
eene bepaalde richting te geven ; ook een
heelmeesters - werktuig, inz. om gezwellen,
die men snijden wil, vast te houden.
Tendak (maleisch tandak. dans, dan
-ser)
een javaansch eenvoudig ballet, door
naakte danseressen uitgevoerd.
Tendentie, z. ond. tendeeren.
Tender, m eng. (van to tend attend,
fr. attendre, wachten, bedienen, begeleiden)
bet bvgeleidingsvaartui van een linieschip
tot overbrenging van bevelen en tijdingen
ook het aan eenren stoomwagen toegevoegde
voertuig, of de -wagen, die steenkolen en water medevoert.
tendeeren, lat. (tendëre) spannen, uit
streven, trachten, doelen, bedoelen,-rekn;
bet oog op iets hebben ; — tendentie
(spr. tie—tsie) f. nw.lat. (fr. tendance) het
streven, de helling, neiging of richting naar
een doel, de strekking of bedoeling, b. v.
van een boek ; — tensie, f. lat. (lensio)
de rekking, spanning, uitrekking, gespan
-nehid.
tendineus, adj. nw.lat. (fr. tendineux;
van het nw.lat. tendo, fr. tendon, de pees)
peesachtig, van den aard der pezen.
tendre, fr. (spr. tanft' ; van 't lat. tener)
teeder, teêr; week, zacht, murw, malsch,
gevoelig,, weekhartig, weekelijk, weemoedig;
— tendre, n. teelere neiging of voorliefde
(een t e n (I r e voor iets of iemand h e bbe n) — tendresse, r. (spr. tandréss') de
teederheid, hartelijke liefje zachtheid, lijnbeid, weekheid ; — tendreté, f. le zachtheld, malschh‚ eid, murwheid der spijzen.
Tenebrarius, later lat., of tenebrïo, lat. m. (van ten brae, pl. (l uisternis)
een duisterling, 1icht sob uv mensch ; bedrieger; — tenebrionieten , p. nw.lat.
meelkevers, dus genoemd wegens hunne
sombere kleuren ; -- tenebroziteit, f.
nw.lat. de duisterheid, donkerheid.
ténero of teneraménte, ook con tenerézza,
it. (van het lat. tener, teeder) Muz. teeder,
week, vleijend, liefelijk, met teetlerheid.
Tenésmus, n. lat. (van 't gr. tênesmds
of teinesnn(is, van teínein, uitrekken. spannen) Med. stootpersing, neiging tot afgang;
-- tenesmódisch, adj. door s(oelpersing veroorzaakt; daartoe betrekking hetbende.
Tenétte, f. fr. (van tenir, houden, vat;

;
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tetr) Chin. het tangetje der heelmeesters en
steensnijders; ook de steenlepel ; — tenez!
(spr. tené) eig. houdt! vat aan! ziedaar
bon vast! daar hebt gij 't
Tenga, m. eene munt te Goa
pando xera phin of
gemeene Pardo (z. pardo).
Tennantiet, m eene soort van zwavelkopererts in Cornwallis (naar den benoemden en(. scheikundige Tennant, die
in 181.3 stierf, benoemd).
Tenoehken or Tenóchehi, pl., z.
v a. Azteken (z. aid.), van wie hunne
hoofdstad T e n o c b t 1 t 1 a n (of Mexico) haren
naam draagt.
Tenoutagra, n. gr. (van ténnn, pees,
vlecht) Med. de peesjicht; --- tenontomie of tenotomie, f. de peesdoorsnUding, peessnede.
Tenor, m. lat. (van tenêre, houden)
de houding, onafgebrokene voortduring. voort
daar uno tenure, in éénen samen --gan;v
bang, onafgebroken, in eens door; verder
de inhoud; ook de manier, vorm, wijs;
Muz. ('an 't it. tenóre, (1. i. eig. wijs, rnelodie) de diepe middelstem tusschen a I t en
bas; — tenoríst, m. een tenorzanger.
Tensie, z. ond. tendeeren.
Tentacula, pl. ow lat. (van 't lat.
tent ( re, voelen ; vgl. t e n t e e r e n) voel werktuigen, voelhoorns of - sprieten. voeldraden --- tentaculieten, m. pi. (van 't
rni(l.lat. tenta, fr. tente, tent; verklw. tentaculuon.) eerie soort van versteende plantdiertjes in de gerl;ante van voelhorens of
kegelvormige buizen.
tenteeren, lort. (tentáre) eír. betasten,
bevoelen, aangrijpen ; proeven, voorproeven;
in verzoeking brengen, tergen, verlokken,
vet leiden, verzoeken, bekoren, aanvechten
beproeven ; — tentamen, n. proef, voor
onderzoek, voorexamen ; ----proef,v•lig
tentátie (spr. tie=tsie) f. (laat. tentatTo)
de verzoeking, verlokking, verleiding, aan
fr. (spr. tali--)-vechtin;a,f.
de poging, proef, ondervinding; — tenttor, m. lat., een toeproever, verzoeke r, ver
aan porder tot het kwaad.-leidr,an(jvof
tenture, r. fr. (spr. tant4 r'; midlat.
tenlura, v. tendëre, uitspannen) bet be;

-

han.;sel.
Tenuis, f., p1. tenues, lat. (van
tenlzis, e, dun, sell. littera) de vaste en
harde medeklinkers p, t, k (vgl. mei i a);
--- tenuiteit, f. lat. (tenuTtas) de dunheld, dunte, magerheid, fjn held ; armoede,
armzaligheid, geringheid.
Tenuta . i. it. (spr. tenoeta , van tenére;
houden, bezitten, bewonen, enz.) 1) een landgoed, eerie hoeve; 2) ook tenet° (spr.
tenoefe) Muz een rustpunt in een muziek stuk ; een toon, olien men tenen tijdlang
aanhoudt; -- tenutn, aangehouden, gerekt.
Tenzóne, r. (it. tenzone, tenza, proveer. tenson, tensa, outlfr. tenson, tence,
strijd, wedzang, v. 't provenc. tensar, oudfr.
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tencer, strijden, bestrijden, verdraaijen, nw.fr.
tancer, uitschelden) strijd- of wedzang, eene
soort van vernuftige poëtische spelen bij de
provencaalsche dichters.

Teocálli, n. mexicaansch eig. godsbuis, een pramidale tempel der oude Mexicanen of Azteken.

Tephillím of thephillim, pi. rabbijnsch (van 't hebr. tephillah, gebed) smalle,
zwarte lederen bid- riemen, die de Joden
bij het gebed om hoofd en armen plegen
te wikkelen.
Tephroïet, m. gr. (van téphra, asch)
de aschsteen, eene aschgraauwe steensoort;
--- tephromantie (spr. tie tsie) f. de
waarzeggerij uit asch, inz. bij de offers.
Tepidaríum, n. lat.. (van tepzdus, a,
urn, laauw) een laauw bad, eene kamer,
waarin laauw gebaad wordt.; ook Bene
laauwwarme broeikast met 5. tot 9° R.
temperatuur.
Teratologie, f. gr. (van téras, pi. térata, w onderteeken) de (bijbelsche) wonderleer, liet wonderverhaal; Med. de leer van
de misgeboorte ; Phys. de leer van de onregelmatige vorming der planten en delfstof-

ien ; — teratológiseh, adj . de leer van
de wonderen betreffende; — teratosko.

pie, f. tiet wonderenzien, b. v. in gewaanden bloedregen, enz.; de wonderverklaring,
wonderuitlgging.

Terbium, n. nw.lat. een nieuwelings
ontdekt metaal, welks oxyde (terbium0 x y d e, terbium- aarde) met de ytteraarde overeen komt.
Tereerón, m., pi. tercerónes of
tercerons, sp. (van tercero, de derde)
afstammeling van eenen Europeaan en eene
Mulattin.

Terebellieten,m . pl.versteende schelp
soort terebéllum, n. boor--diernva
schelpdieren (van het lat. terébra, boor).
Terebenthine, f. fr., ter pentijn; —
terebinthe, m. de terpentijnboom (z.
terpen lijn).

Terébra, f. lat., de boor, inz. als heelmeesters-wet ktuig; vgl. t re p a a n; — te -

rebratiilen, pl. nw.lat. (terebratWae,
boorschelpdieren, amrnonshoornen; — terebratulieten, pl. versteende hoorschelpdieren of ammonshorens ; — terebrátie
(spr. tie= fsie) f. de boring, het can horen,
b. v. van eenen boom, om het sap, het hars
daaruit te winnen.
Terédo, f. lat. (van 't gr. terédón) de
houtworm, paalworm ; Med. z. v. a. spina
ventusa; --- teredienen, pl. nw.lat., eene
soort an versteende boorschelpdieren.
Terella, z. t e r r e I l a.
Terésis, f. gr. (van t^r7!in, waarnemen,
hoeden, enz.) naauwkeurige waarneming,
bewaking.
Terétrum, n. gr. (terétron, V. térétn,
boren) hoor, z. V. a. t r e p a a n (z. all.).
terging, n. lat., tergo, m. it., de rug, rugzijde, keerzijde; —. in tergo, op den rug, op

de keerzijde eens wissels (vgl, e n d o s s e e r e n); — tergiverseeren, lat. (tergiversari, eig. den rug toekeren) uitvluchten
zoeken, dralen, aarzelen, sleepende houden,

op de lange baan zoeken te schuiven ; ---tergiversãtie (spr. tie— tsie) f. (lat.
tergiversatto) de uitvlucht, draling, aarzeling, omweg; — tergiversator, m. een
draler, uitvluchtzoeker, sammelaar.
Teriak, enz., z. t b e r i a k.

Term, m. (van 't lat. terrninus, z. aid.)
grens, doel; woord, bewoording, uitdruk king — termen, bewoordingen, eigene
uitdrukkingen van een of ander vak, k u n s tt e r m e ri ; gronden, redenen, beweegredenen.
Termen, pl. fr. (van het lat. termlinus)
grenssteener‚ , grenskolommen, grenszuilen.
Termieten, m pl. (fr. termites, termès,
van 't lat. sing. termes, tarmes, genit. tarmitis, houtworm) buitenlandsche witte mieren, houtluizen, eene wegens hunne leef
bijzonder merkwaardige soort van in--wijze
secten, die in Afrika in groote maatschappijen leven, zich kegelvormige woningen
van 3 tot 4 meters hoog uit klei en aarde
bouwen, maar ook aan alle houtwerk, enz.
vreeselijke verwoestingen aanrichten.
;

Termijn, terminátie, termineeren, z. ond. terminus.
Termínthus, f. gr. (términthos, eig.
z. V. a. terpentijnboom) Med. de bruine,
zwarte pokken, hondsblaren, zwart blaauwe
bloedzweren, inz. aan de dijen (zoo genoemd
wegens de gelijkvormigheid met de terpen
-tijnvruch).
terminus, m. lat., de grens, het doel;
als eigennaam : Terminus, de god der
grenzen, grensgod hij de oude Romeinen ;
van daar termijn, m. een grenspunt in
den tijd, bepaald tijdpunt; ook tijdruimte
of uitstel tot op een' bepaalden tijd ; inz.
Jur. een vastgestelde rechtsdag, de tot eene
gerechtelijke behandeling bepaalde dag, eer
dagvaart ; — terminus, m. pl.-tijdse
termini, eerre bepaald begrensde, naauwkeurig kenmerkende uitdrukking, woord, inz.
kunstuitdrukking; hoofdbegrip in eerre sluit redie, deel of lid eerier verhouding ; -- in

termino, in ipso terme no of in praerrxo tersnino, op den bepaalden of vastgestelden dag,
ten bepaalden terrnijn ; --- in terminis (blijven), binnen de behoorlijke grenzen ; — in
suis terminis (laten), bij zijne uitdrukkingen,
in zijne grenzen, bij zijn 'ambt, enz.; —

casus in ter-ninis, z. c a sus ; - -- terminus
a quo, het aanvangspunt of tijdpunt, van
bet welk men iets snoet rekenen, de begintijd,
aanvangstijd ; t. ad queen, het tijdpunt, tot
op het welk men iets moet rekenen, de
eindlijd, eindtermijn; t. deeretortus, de tijd
der gerechtelijke beslissing; t. edictális, de
termijn der dagvaarding; deflu.xo termino
edictali, na verloopen dagvaaidingsterm4jn;
t. e[luxus of elápsus, een verloopen termijn
ante eláp }su n terrniirum, vóór het verschijnen
van den termijn of vóor den verloopen rechts-
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dag ; post e flï xum terminummm, na verloopen
termijn ; medius terminus, de middelterm,
bet middelbegrip, verbindingsbegrip, het middelste lid in eene sluitrede; t. peremiorl'us
of peremtorische termijn, de laatste
of beslissende rechtslag, de niet te verzuimen termijn, ook t. praeclusïvus, z. p r w cluzIeve termijn; t. prae/ixus, de bepaalde, vastgestelde termijn ; t. probatort"us,
de tot bewijs gestelde termijn; t. prorogátus, een verlengde termijn ; t. solutionis, de
betaaldag, betalings- of aflossingstermijn; t.
technicus, een kunstwoord, kunstterm, eene
kunstuitdrukking (pl. termini technici; vgl.
t e c b n i s e h) — terminaliën, n pl. (lat.
terminalla) grensfeesten ter eere van den
god Terminus ; -- terminal ter, met den
termijn overeenkomstig; -- termineeren
(lat. termindre) , begrenzen, grenzen zetten,
eindigen, besluiten, afdoen, voleinden, uit
ophouden ; ook van de be--maken;lop,
delmonniken, enz.: een' zekeren omtrek afloopen, daarin rondzwerven om aalmoezen
in te zamelen of te bedelen ; Gram. eindigen, uitgaan ; — terminarius of terminánt, m. nw.lat., een bedelmonnik ; —
termináta, n. pl. lat. Jur., vole ‚ udigde,
afgehandelde zaken ; — terminitie (spr.
tie=tsie) f. (lat. terminatTo) de begrenzing,
grenszetting, beperking, bestemming of bepaling; eindiging, voleindiging, afdoening;
de uitgang van een woord; --- terminísmus, n. nw.lat., de leer der term.inísten, dat zijn de zulken, die gelooven, dat
God in en buiten de kerk in het leven van
eiken mensch eenen genadetermijn, een' uitersten tijd van bekering heeft vastgesteld, na
verloop van welken Hij hem geenerlei middel van berouw of zaligheid meer aanbiedt,
al blijft ook zijn leven nog voortduren ; ---t e rminologi e, f. lat.-gr., de kunsttaal,
de kunstwoordenschat, de leer en de ver
gebruikelijke kunstuitdrukkingen-klaringde
van eene wetenschap, kunst, enz.; -- terminologiseh, adj. tot de kunsttaal behoorende, de kunstwoorden betreffende.
Terne, f. (fr. le terne, it. terno, m., van
't lat. terni, drie aan drie) een drietal bezette en uitgekomene nommers in de getal
ternair, adj. lat. (ternar2-us,-loterij;
a, um, fr. ternaire) drievoudig, in drieën,
drietallig.
. Terpen, m. pl. naam, dien men aan de
hoogten of heuveltjes geeft, waarop de eer
bewoners van deze landen hunne wo -ste
oprichtten, om zich daardoor tegen-nige
overstroomingen te beveiligen.
Terpentijn, m. (van 't lat. terebinthïna,
stil. resina ; perz. termentin) vloeibaar hars
of harsige olie, van den t e r p e n t ij n b o o m
of den t e r e b i n t h (gr. terébinthos, términthos) op het eiland C h io en Cyprus; ook
van de lorken- en pijnboomen, die minder
deugdelijk is. Door overhaling van den terpentijn verkrijgt men terpentijngeest
en terpent ij nolie, alsook de bij de de;
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stillatie terugblijvende donkerroode, harsige
massa kolophon um.
Terpodion, n. gr. (van térpein, ver kwikken, vermaken, en ódé, gezang) een
door J. D. B u sc b m a n n uitgevonden muziekinstrument, waarvan de tonen worden
voortgebracht door de wrijving van hout
tegen eenen cilinder, die door een-staven
pedaal in beweging wordt gebracht ; het
heeft een klavier van 5 octaaf en vereenigt
in zich alles. wat fluit, klarinet, fagot, hoorn,
enz. aangenaams hebben.
Terpsichore, f. gr. (van térpein, ver maken, en chords, dans) de danslievende,
eene der Muzen (z. ald.).
terra, f. lat., aarde, land; — sit illi (tibi)
terra levis, hem (u) zij de aarde zacht of
licht! of zacht ruste zijne (uwe) asch ! —
terra cotta, f. it. (van cotta = lat. coctus)
eig. gekookte, gebakker:e. d. i. gebrande
aarde, gebrande klei, pottebakkersklei; onderscheiden beeldwerk uit deze stof, inz.
aarden vazen ; - terra firma, lat., vastland ; tsrra incognita, onbekend land ; t.
folidta, bladerige, schilferige aarde; t. novdlis,
nieuw land, pas ontgonnen land; t. sigilliita,
z. bolus ; -- terrain of terrein, n.
fr., grond, bodem, plaats, ruimte, plek
gronds, inz. Mil. ten opzichte van den invloed, dien de grond op de stelling en beweging der troepen heeft; van daar de
terreinkunde, terreinleer, enz.; het
terrein - kennen, oneig. met eene zaak,
de bijzondere omstandigheden, de personen,
enz. bekend zijn; terrein winnen, grond
winnen, vooruit komen ; het terrein betwisten, zich dapper verweren; --- terras, n. de aardwal, aardverhooging, aardheuvel, eene verhevene, van aarde opgeworpene en met zoden bedekte plaats ; eene
vlakte boven op een huis; Piet. de voor
een landschap ; — ter--grond,b.va
rasseeren (fr. terrasser), aardheuvels opwerpen, met aarde, ondersteunen of versterken, trapsgewijs hooger maken ; ook nederwerpen, op den grond werpen, vellen of
doen vallen ; oneig. neérslachtig maken, den
moed benemen ; — terrasseerder, m.
(fr. terrassier) een schans- of walgraver, opwerper van terrassen ; — terrélla of terrélle, f. nw.lat. (verkiw. van terra) een
bolvormige magneet tot aanschouwelijkmaking van het aardmagnetismus; -- Terreneuve, f. fr., Nieuw -land, n'euw ontdekt
land, inz. z. v. a. Newfoundland; —
terréstriseh (lat. terréstris, e), of terréster (fr. terréstre), adj. aardsch, wat
tot de aarde behoort ; globus terréstris, de
aardbol.
terreeren, lat. (terri3re) verschrikken,
een' schrik aanjagen, bevreesd maken ; -terríbel, adj. (lat. terrib)lis, e, fr. terrible), verschrikkelijk, vreeselijk, ijselijk, ver
ontzettend ; ijzingwekkend ; — ter--varlijk,
ritje (spr. tie=tsie) f. (lat. territio) de
schrikaanjaging, het verschrikken, bangma-
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ken ; -- terror, n1. de schrik ; fr. terf. inz. de tijd des schrikbewinds in
de fr. omwenteling; — terror panficus, z.
panische schrik, ond. Pan; -- terrorísmus, n. nw.lat., het schrikbewind,
regeering door schrik, de schriktijd der Fransche revolutie van 1793-1794, gedurende
welken de partij van den Berg (la Montagne)
baar gezach wist staande te houder. door
Frankrijk met kerkers en schavotten als te
overdekken ; — terrorist, m. een man des
schrikbewinds, een voorstander van die regeering; -- terrorístiseh, adj. schrik inboezemend ; — terrorizeeren, met
vrees en schrik vervullen, verschrikken,
schrik aanjagen.
Terrier, m. fr. (spr. terjé; van terre,
aarde) de aardkuil, het hol of leger van een
dier; de dashond.
Terrine, I. fr. (van terre, aarde) een
aarden soepschotel. eerie soepkom, soepschaal.
Territorium, lat. (van terra, land),
territoor, n. de grond, bodem, het gebied, grondgebied, rechtsgebied ; -- territoriaal, adj. tot een gebied behoorende, dat
betrefende; — territoriaal condominaat, n. de gezamentlijke regeeriug van ver
vorsten over één gebied; -- ter--schilend
ritoriale politiek, die soort van staatkunde, welke bet eigen gebied poogt te vergrooten en den aanwas van andere staten te
verhinderen ; -- territoriale rechten,
gebiedsrechten, grondgerechtigdheden, landsheerlijke rechten .met betrekking tot den grond
en bodem, inz. in het voorm. I)uitsche rijk,
de rechten der landsheren in tegenst. met
die des keizers en des rijks ; — territoeiaal–systeem, het stelsel, volgens het
welk de Kerk, als een deel in het gebied
van den Staat, geheel en al aan dezen is
ondergeschikt, in onderscheiding van e p i skopaal en collegiaal systeem.
Terror, terrorismus, enz., z. ond.
terreeren.
tertius a, um (spr. ti=tsi) lat., de of het
derde ; — tertius, m. de derde, derde schoolleeraar; tertius interveniens, een. derde tusschen heide komende, een scheidsman, scheidsrechter; per tertiurrc, door eeneg derde, b. v.
iets laten bezorgen ; tertia vice, ten derden
male; — tertia, I. de derde schoolklasse;
bij de Duitschers die soort van drukletter,
welke bet midden houdt tusschen paragon
en august ij n, bij ons tekst geheeten
(z. drukletters) ; -- tértie of terts,
f. (it. terza) Muz. de derde toon van den
grondtoon af ; in het schermen : de derde
.stootmanier; Math. het ó0ste gedeelte van
eene seconde ; in het kaartspel : 3 op elkander volgende bladen van de zelfde kleur;
In kloosters de bidtijd van 9 ure des voor
af (tertia hordrum canonicdrum) ; —-midags
tertia–wissel, een derde wissel, derde
gelijkluidend afschrift eens wissels, z. tra tta, ond. trasseeren; — tertium, n. bet
derde ; pro tertio, ten derde, in de derde

reur,

---
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plaats; Yet terlrum comparationic, het ver
overeenkomst tus--gelijknsput,va
schen twee vergelekene dingen; tertlium non
dater, een derde of derde geval vindt geen
plaats; -- tertiánus, m. een leerling der
derde klasse; -- tertiaan–koorts (lat.
febris tertidna), eene derdendaagsche koorts,
eene afwisselende koorts, die telkens op den
derden dag terug komt; -- tertiair, adj.
lat. (tertiar)es, a, um, eig. het derde bevattende) de derde plaats in eene volgreeks
innemende, b. V. tertiaire gebergten,
de jongste gebergten, bet aan- of opgespoelde land (vgl. secundair); — Tertiariërs, m.pl. Franciskaner- monniken van
de 3de klasse ; — terzet, n. (van bet
it. terzétto) een driegezang, trio- muziek voor
3 stemmen ; -- terzmne, f. it. drielinésrijmen, drieregelige, door de rijmplaatsing
satunverbonden stroppen, uit vijfvoetige jambische verzen bestaande.
Tert ilia, f. in Spanje de galerij in
den schouwburg. (Dus noemde men sedert het
midden der 111e eeuw de loges van de bovenste rij in 'de beide voornaamste schouwburgen te Madrid, die vroeger desvanes gebeeten hadden, en waarin inz. de groote
wereld en de geestelijken hunne plaats namen. 't Was toenmaals in zwang, den kerkelijken schrijver Tertullianus te bestudeeren , en de priesters plachten hunne
preéken met plaatsen uit dien schrijver op
te sieren, weshalve risen hen schertsender
wijze T e r t u l l i a n t e n en hunne zitplaatsen
de T e r t u l i a noemden) ; — een avondgezelschap, kransje, avondpartijtje.
Tertulianísmus, n. het gevoelen of
leerstelsel der TertullianIsten, aanhangers van T e r t u l l i h n u s, nadat deze de
ketterij der Mon t a n i s t e n was toegevallen.
Terzeról, n. (van 't it. terzeruólo, en
dit van terzuolo, het mannetje van eenen
valk of havik, provenc. tersol, fr. tiercelet,
mid.lat. tertiólus, v. 't lat. tert'tus, de derde,
omdat naar 't volksgeloof de derde in 't nest
een mannetje is) een zakpistool, klein pistool,
dat men gemakkelijk in den zak kan dragen.
Terzeron, z. terceron;— terzet,
terzine, z. ond. tertius.
Tesa, f. eene lengtemaat te Turin = 5
voelen of 1,,12 5 meter.
Tesbih, arab. (spr. h bijna als Ch ; van
sabaha, bidden) het gebed; het gebruik van
den rozekrans bij het bidden, en de turksche
rozekrans zelve.
Tesehinen, p1. getrokken buksroeren,
van T e s c h e n (in oost.enrijksch Silezië).
Tesjrifádsji, m. turk. (v. 't arab.
tesjr) f'át, eerbewijzen, gebruiksvoorschrift bij
feestelijkheden de ceremoniemeester.
Teskereh, arab. (tesdskereh, van dsakar,
zich herinneren, vermelden, gewagen) eene
schriftelijke toezegging, een bewijs, eene
schuldbekentenis; een getuigschrift (c e r t i
ambtsinzetting; — tes--ficat);urkshe
keredsji-basji, m. (vgl. ba sail) een
-
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tesselláriseh , adj. lat. (tessellaráus, a,
um, van tessella, dobbelsteen, teerling, verMw. van tessTra, vierkant stuk, leerling)
teerlingvorniig, met d^bbelsteenen, geruit;
— tesselleeren, n whit. , mozaïekwerk
(z. aid.) vervaardigen.
Test, m eng. (van 't lat. testdri, betuigen, getuigen) ale proef; proefeed, +le afzwering van den paus, een eng. religie-eed,
waarmede ieder, die een openbaar ambt
wil aanvaarden, betuigt, dat bij geen heimelijk Roomsch— Katholiek is; van daar de

twee personen, die elkander wederzijds tot
erfgenamen benoemen; t ruptuur, krachteloos ge« orden laatste `vil ; t. scriptuin, s';h rif
wilsbepaling; t. solénne, een plechtig,-telijk
onder getuigen gemaakt testament; ---- testamentárisch , adj. (lat. testamentarius,
a, um), den laatsten wil betreffend ; — testámentarius, m. een voltrekker van den
laatsten wil ; — testátor, m. de erfinaker; -- testatÓrisch, adj. nw.lat., naar
den wil des erfmakers, door hem verordend;
testatrix, f. erfmaakster.
Testicii1en, m. pl. lat. (sing. testic,ulus,
pl. testicdli.) de teelballen ; — testicu-lair, adj. nw.lat., wat de teelballen be-

test -acte, eene wet, welke de afzwering

treft.

van de pauselijke opperheerschappij voor-

testifsceeren, lat. (testi/icári, v. testis, z. aid.) door getuigen. bewijzen of slaven, getuigen ; — testi$cátie (spr. tie=

turksch beambte, die de verzoekseliriflen
leest, de eerste secretaris, eene soort van
vice- kanselier.

schrijft, vgl. acte.

Testacéën, n.p].lat. (testacÉa, van testa,
aarden pot; schaal der schaaldieren, enz.)
schaaldieren ; — testacieten, m . pl. ver

schaaldieren.

-stend

Testament, testator, enz., z. ond.
testeeren.

Testáo of tost^o, port. (sp. -tdong),
Leston, sp., testóne, it. m. (van het
sp. en it. testa, hoofd, kop, omdat de stempel eenen kop vertoonde), eig een kopstuk,
eene rekenmunt, in Portugal bijna = 30
et., in Italië 76 tot 82 ct. waard ; ook eene
zilvermunt, onder Lodewijk XII. geslagen,
geldende eerst 10 sous 2 deniers, later 12
sous 6 deniers, en buiten koers gesteld door
Hendrik III.
testeeren, lat. (Lesti ri) getuigen, betuigen, bekrachtigen , staven; inz. zijnen
laatsten wil schriftelijk getuigen of vaststellen, een testament maken ; — testantibus
actis, 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) ; —
testamént, n . (lat. testuméntum) de laat
wil, uiterste wilsbepaling; het wettig-ste
stuk, dat iemands beschikkingen omtrent
zijne nalatenschap bevat; ook het zoogen.
goddelijke genadeverbond en de godsdienst
waarin dit vervat is; het oude-orknde,
en nieuwe testament, het oude en
nieuwe verbond, de geloofs- ot religie. voor
per testaméntuin, door wettelijke-schriften;
laatste - wipbeschikking; testaméntum ad pias
causas, een testament tot weldadige stichtingen of godvruchtige oogmerken; t. destitl,turn, een opengevallen of vervallen uiterste wil, door den dood of de afstanddoening der erfgenamen ; t. hologruphum, een
door den erfmaker eigenhandig geschreven
testament; t. •inofficiosum, liefdelooze wils
t. invalYdum , een ongeldig-beschikng;
testament; t. nuncupatr,vum, een mondeling
testament; t pactitiu7n, een erfverdrag
t. parentum inter 1ibfros, een testament
der ouders onder hunne kinderen, of ouderp ke verordeningen ; t. reciprdcam, weder
erfverbroedering tusschen-kerigtsamn,

tsie) f. (lat. testi fcatio) de betuiging, bekrachtiging, het bewijs door getuigen ; —
— testimonium, n., pi. testimonia,
lat , de getuigenis, het getuigschrift; testimonium integritdtis, een getuigschrift van onberispelíjk gedrag, inz. de getuigenis van
den ongehuwden staat der personen, die
in het huwelijk willen treden; testimonium
matur .tdtis, getuigenis der rijpheid ; test.
morum, getuigschrift van zedelijk gedrag;
test. paupertfltis, een getuigschrift van behoeftigheid; test. praesentiae, getuigschrift
van aanwezigheid ; — testimonzáles , pl.

(scil. litterae) getuigschriften voor reizende
monniken.
testis, m., pl. testes, lat., een getuige;
testis aurttus, een oorgetuige t. de re au
dtta, een getuige van horen - zeggen ; t.
idoneus, een geldige, te vertrouwen getuige;
t. jurdtus, beëedigd getuige; t. mere negativus, een bloot ontkennend getuige ; t. oculáris, een ooggetuige ; t. omni exceptióne
major of t. classicus, volkomen geldige getuige; t. suspéctus, een verdacht getuige;
t. unieus, een eenig getuige ; -- teslium depositi o, z. depositio, ond. d e p o n e e r e n; ---t. examinatio, z. examen testium.
;

Teston, testone, z. t e s t á o.
Testlido, f. lat. (genit. testudInis) de
schildpad; een snarenspeeltuig, oorspr. van
de schaal eenex schildpad gemaakt, de luit,
either ; een schild of stormdak, dat men
in de oudheid bij belegeringen gebruikte ;
Med. het schildpadgezwel ; Chir. een ver
dat bij beleedigingen der knie wordt-band,
omgelegd.

Tetal, n. eene soort van antilopen.
Tetanus, m. lat., of tetános, gr.
(van tetanós, , ón, gespannen, van teínein,
spannen) Med. de rechtstijvigheid, eene
voortdurende kramp der spieren, met stijfbeid en bewegeloosheid daarvan verbonden,
loodkramp; spanning, stijfheid, inz. van den
hals (tetanus colldrís), een stijve nek
;

--

tetánisch, adj. rechtstijvig; — tetanóthron, n. een middel tegen het rimpelen
der huid.
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TETARTJEA

TETRAPETALISCH.

---

Tetartoea, f. gr. (tetartaía, an tétartos, de vierde) Med. de vierdaagsche koorts;
--- tetartine, f. (v. tétartos; wegens de

wijze van kristallizeering) kiezelspaath, z.

V. a. a t b i e t (z . ald.) ; — tetartoëdrie,
f. gr., de viervlakkige pyramidale gedaante;
-- tetartoëdrisch, viervlakkig pyramidaal.; — tetartop^ra, f vierdaagsehe
afwisselende koorts.
Téte, f. fr. (oud-fr. leste, provenc., it.
en sp. testa, van 't lat. testa, schaal, hersenpan, scheedel) net hoofd, de kop ; het
voorste, bovenste gedeelte, de spits, top,
kruin ; a la tête, aan de spits, b. V. an
een leger, staan ; à tête reposée, met bedaarde zinnen , met o%-erleg, op zijn gemak;
— tête maken, het hoofd of de spits
bieden ; zich tegenkanten, tegenstand bieden; téte a téte, hoofd aan hoofd, van aan
aangezicht, onder vier oogen ;-gezichto
-- een téte—à- tête, eene geheime samen
een . gesprek onder vier oogen ; —-komst,
téte de pont (spr. —pón), een bruggehoofd,
bruggeschans ; •— tétes de lettres, pl. brievenhoofden ;. letterkoppen in koper- of steen

-druk.

Tethríppon, m. gr. (van téttara, tétra-, vier, en hippos, paard) een vierspan,
een met vier paarden bespannen wagen.
Téthys., I . gr. (verwant met tPth^,
voedster, min, dus z. v. a. de alvoedeude,
de almoeder) Myth. de gemalin des zeegods
Oceanus (z. ond. ocoaan); te onderscheiden van Thetis (z. aid.).
tetracérisch, adj. gr. (van téssara,
téttara, in samenst. tétra-, vier, en kéras,
hoorn) vierboornig, met 4 booroen ; — te traehord, n. (van chord, darmsnaar) een
speeltuig met snaren ; — tetradakty lisch, adj. (vgl. d a k t y l u s), viervingerig ; — tetradráclimon, n. (vgl. d r a e h m e) een oud -grieksch vier- drachmen- stuk,
ongeveer 1 gl. 46 ct. ; - tetradynamia, n .pl. (van dynamis, kracht) Bot.
viermachtigen, planten met 4 lange en 2
korte meeldraden, ook wel kruisbloemigen
geheeten, omdat de 4 bloembladeren van
bare bloemkroon eene soort van kruis vormen (de 15de klasse in het stelsel van Lin -

neus) ; -- tetraedron of tetraéder,
D. Math. een viervlak, een door 4 gelijk
driehoeken begrensd ligchaam ; ---zijdge

-- tetraëtïe (spr. tie=tsie) f. van étos,
jaar) eene tijdruimte van 4 jaren, jaren viertal ; -- tetragoon, m . een vierhoek;
---- tetragonaal - getal, vierkant-getal,
quadraat -getal ; -- tetragonometrie,
f. de wetenschap om met vierkant-getallen
te rekenen; — tetragonísmus, m. bij
sommige schrijvers de benaming van de
q u a d r a t u u r (z. aid.) des cirkels; — te tragrammaton, n . (van grámma, letter)
een vierletterig woord, inz. de naam van
God, dewijl die in vele talen uit 4 letters
bestaat, b. V. gr. eo;, lat. Deus, fr.

Dieu, hoogd. Cott; — tetragyniën, pl.
Bot. gewassen, welker bloemen vier stam
hebben, vierstjligen ; — tetra--pertjs
kt i ka, f. de kunst om met slechts 4 getal merken (0, 1, 2 en 3) te rekenen, het
gebruik van het viertallig stelsel ; — tetraktys, f. het getal vier, het geheim
viertal, waarbij de Pytbagoristen-zinge
zwoeren ; — tetralémma, n. (vgl. 1 e mm a) eene vierledige . hypothetische sluitrede;
— tetralogie, f., z. ond. trilogie ;---tetrameter, m. Poet. een viermeter,
vierledig of achtvoetig (jambisch of trochaïsch) vers, ook lat. o c t o n a r i u s, acht
; — tetrandria, n. pl . Bot. vier--voetr
mannige planten, vierhelmige, welker bloemen 4 even lange meeldraden hebben (de
Ode klasse in het stelsel van Linnaeus).
Tetrao, m. lat. (gr. tetráón) het korhoen, de berghaan, trapgans; in 't alg. bet
woudhoen.

tetrapetálisch, adj. gr. (van téttara,
tétra , vier, en pétalon, z. aid.) vierbladerig,
met 4 bloembladeren; — tetrapharmakon, n. (vgl. pbarmakon) Med. een
viervoudig of uit vierderlei dingen bestaand
geneesmiddel; -- tetraphylliseh, adj.
(vgl. p h y l l o n), vierbiaderig, met 4 keikbladeren ; — tetrápla, f. de viervoudige
bijbeloverzetting, samenstelling der 4 grieksche overzettingen van het Oude Testament;
— tetraplastemóniseh , adj. met vier maal meer meeldraden dan bloembladeren ;
— tetrapneumónisch , adj. met vier
longen ; -- tetrapoda of tetrapóden,
pl. (van poes, geuit. podós, voet) viervoetige
dieren ; -- tetrapodolíthen, m. pl.
versteeningen van viervoetige dieren ; ---

tetrapodologie, f de leer of de wetenschap van de viervoetige dieren; --- te -

trapodie, f . de viervoetigheid der verzen
of het meten der verzen naar 4 voeten
ook 4 tot één geheel verbondene versvoeten;
— tetrapolitaansch, adj. gr.•lat .,vier stadsch, viersteedsch ; -- tetrapolitdrt.a confessho, f. viersteedsche geloofsbelijdenis (der
4 steden Straatsburg, Constanz, Memmingen
en Lindau, van het jaar 1530; — te
gr. (van ptéron, vleugel,
-trapeiën,1.
vlerk) N. H. viervleugeligen, insecten met
4 vleugels; --- tetraptériseh, adj . viervleugelig; — tetraptóta, pl. (vgl. p t os i s) woorden, die slechts 4 buigingen of
naamvallen hebben ; — tetrarch , m. (gr.
tetrárchés, van árchein, heerschen) een viervorst, beheerscher van het vierde deel eens
lands ; — tetrarchïe, f. (gr. tetrarchia)
of nw .lat. tetrarehaat, n. de heerschappij en waardigheid van eenen viervorst; ook
diens gebied, het viervorstendom ; - te-

trarrhynehus, m . (vgl. r h y n c li o s) een
lintworm, ir,gewandsworm met sprieten;
-- tetras, f. (gr. tetras) het viertal; —
tetraspérmisch , a.jj. (vgl. sperma),
vierzadig, niet 4 zaadkorrels; -- tetrastichon, n. een vierregelig gedicht, eerie

TETRARDIETEN
ropbe van ft regels; - tetrastrôphon,
een uit ft stropilien bestaand gedicht ;
tetrastylon, n. een op zuilen rustend
gebouw ; - tetrasy11bon, n. een vîerlettergrepig woord ; tetrathtonzuur,
H. (V. t gr. t/igïon, zwavel) dubbel gezwaveld
onderzwavelzuur ; - tetrobôlon, IL eene
oud-grieksche munt van ' obolen (z. obo
: 4 et. courant ; --lus),ongevr
tetrôdon, m. (van odoes, odön, de tand)
de viertand, stekelbuik, een kraakbeenige
visch met T tanden.
Tetrardieten, m. p1. aanbangers van
T e t r a r d i us, die bet ligchaam van J. C.
voor verderfelijk hield.
Tetrarrhynehus, tetras, enz., z.
ond. tetrapetalisch.
Tetrifatsji.-efféndi, m. de turksche
opper-ceremoniemeester.
Tetrobolon, tetrodon, z. ond. tet F a p e t a 1 i S Ch.
Teucrium, n. lat. (van 't gr. leükrion)
manderkruid, een struikachtig pron kgewas
van velerlei soorten, b. V. t e u c r i u m m arum, z. marum verum.
Teut, m. naam van een' fabelachtigen
ergoden krijgsheld der oude Duitschers,
vgl. T u i S K o ; - TeutOnen, m p1. (lat.
Teutóni en Teudnes) een volksstam der oude
Duitsehers ;--tOUtóIliSCb,adj .oudtluitsch.
Txis, f. gr. (van tkein, smetten) de
smelting, oplossing ; Med. de tering.
Text, textuur, z. ond. tekst.
Thaborieten, m. p1. leden eener secte
van Hussieten, die onder aanvoering van
Zisca naar eenen berg in Boheinen trokken,
alwaarzij een kasteel bouwden, dat zij
Thabor noemden (naarden berg Thabor
in beneden Galilea, thans het pasjalik van
Acra); zij verwierpen het vagevuur, de oorbiecht, het vormsel, het laatste oliesel en
de werkelijke tegenwoordigheid in liet heilig. avondmaal.
Thaddeous, syrische mansn. : de wijze.
Thalamus, n. gr. ( thdlanws, eig.
slaapvertrek, huwelijksbed) Bot. de vruchtbedding, het zaadbed, dat gedeelte des bloemkelks, waarin het vruchtbeginsel is vervat.
Thalassarchie en thalassokratie (spr. t=ls) f. gr. (van t/sdlassa, de zee) de
zeeheerschappij, zeebeheersching ; thalassométer, n. een zeemeter, werktuig tot
meting van ebbe en vloed ; zeedieptemeter.
Thaler, m. hoogd., daalder (vgl. dat
woord) cciie rekeninunt in Duitschiand; de
B.renier-thaler 72 grosehen, 360
sehwaren of ongeveer 1 gI. 87 cl ; thaler
van Ltibeck = 3 marken, of 1 8 schillinge, of 5 7 6 pfennige, of omtrent 2 gi. 20
Ct.; de pruissische thaler = 30 silbe r- of neugroschen, of 2i gute groschen,

ft.

of 360 pfennige = I gl. 80 et. courant;

de zelfde waarde heeft de courant-thaler
in Hannover, Brunswijk, liessen -Kassel ,
enz.;dë couventie-spetie-thaler geldt
ongeveer 2 gi. van onze munt.
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Thalia, t. gr. (thalia, eig. bloesem)
Myth. eene der bevailigheden of Gratien
(z. aid.); -Thalia, t. (gr. Thdleia) eene
der zanggodinneu of Muzen (z. aid.); ook
eene der Nerelden (z aid.).
Thallophôren, p1. gr. (v. thallôs,
tak, twijg, en p/itrein, dragen) in 't oude
A th enen : lieden, die op feesten, inz. op
de Panathenaen (z. aid.) olijftakken droegen, twijgdragers.
ThaipsIs, f. gr, (van tiidlpein, verwar
men) verwarming, inz. vochtige, vruchtbare
verwarming; - thalpos, n. (gr. thdlpos)
vochtige warmte.
-

Thammoez, hebr., naam van eene
maand der Joden, de Ide van hun gewijd,
de lOde van hun burgelijk jaar.
Than, Thane, m. in Schotland (Thane; angels. t1igen, thdgn, thén, dienaar, dienaar des konings, edelman, ridder)een adelljke titel, met den rang van eenen gravenzoon overeen komend; ook voor landvoogd,
stadhouder.
Thanatos, in. gr., de dood; Myth. de
god des Doods, een zoon van de Nacht,
onverbiddelijk gestreng ; - thanatoiden,
p1 , naar den dood gelijkende ziektetoestanden, zoo als de schijndood, onmacht, slaapzucht ; - thanatologte, f. de doodsieer,
leer van de natuur en de oorzaken des
doods ; ook gedenkwaardige zaken betreffende dooden ; - thanatôsis, f. Med.
het versterveri van een ligchaamsdeel ; thanatusia, n. p1. doodenfeest, lijkfeest.
Thara, z. tara.
Thaumatologie, f. gr. (van thdima,
p1. thaurndta, wonder) de wonderleer, leer van
de wonderen ; —thaumatológisch, adj.
de wonclerleer betrë ffende of daartoe behoo
thaumatomachie r. de won--rend;
derbestrijding ; - thaumatomchus,
in. een wonderbestrijder, wederspreker van
wonderen, wondervijand; —thaumatroop,
fl1. de wondereraaijer, een nieuw spel, dat
door snelle orudraaijing van onderscheidene
voorwerpen allerlei aardige en lachwekkende verschijnselen oplevert en daardoor even
aangenaam als bet kaleidoskoop bezig houdt;
-. thaumatürg, m. een wonderdoener,
wonderman ;. - thaumaturgie, f. het
wonderen doen ; - thaumatürgisch,
adj. wonderdadig
Thaut, z. Tbot.
Theagoog, m. gr. (theayöyôs, van theds,
God, en dgein, voeren, enz.) een godenbanner, gpden bezweerder ; - theagogie, f. het bannen, oproepen (eiteeren) of
bezweren der goden ; — theândrisch,
adj. (van anPr, geuit. andrOs, man, mensch)
goddeljk en inenschelijk te gelijk, godmenscileljk ; — theânthröpos of thoan-.
throop, m. (van dnthröpos, mensch) de
godmensch, bijnaam van Jezus Christus;
.- theanthropie, f. de vermenscheljking der godheid, z. v. a. antliropomorp h i s m u 5 ; -- theanthropologïe, f.
90
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--

de godmensch-leer, de leer van de vereeniging der godheid en menschheid in J. C.
Theater, n. (van 't gr théátron, eig.
de plaats der aanschouwers, van thei sthai,
beschouwen ) het tooneel, schouwtooneel ;
de plaats, waar iets voorvalt; de schouw
regelen ; ----burg,detonlkshar
theater-Coup, m. (spr. —koe), fr. (coup
de théatre; vgl. coup) een tooneelstreek,
tooneelkunstje, verrassend oogenblik of voor
een tooneelstuk ; iets, dat geheel-valn
onverwacht en toch voorbereid is ; thedtrum
anatorn^curn, lat. eene zaal, waar lijken ontleed worden , ontleedzaal , anatomisch
t h e a t e r — theatraal, adj. (lat. theaffi lis, e) tooneelmatig; misleidend, oogver.

;

blindend, bedriegeljk ; — theatika, f. de
ziensleer, leer an het beschouwen.

Theatinen of Theatijnen, m. pi.
leden eener monnikenorde, verplicht tot het
prediken tegen de ketters, tot zielverzorging, ziekenverpleging, enz., gesticht in
152k door den heiligen Cajetanus en den
bisschop van Chieti of T h e a t e, later paus
Paulus IV.

Thebaansehe harp, een speeltuig
der Ouden, merkwaardig ten opzichte van
de liooge oudheid der toonkunst in Egypte.
Theca, f. lat. (gr. théka) eene doos,
bus, tasch, in 't algemeen een voorwerp om
iets in te bewaren ; -- théke, f. in
Duitschland aan den Rijn : eene ladetafel.
Thee, f. (hoogd. thee, fr. thé, m., it.
te, sp. te, eng. tea, russ. tsja, van 't ehineesch tsja, in zuidelijken tongval the)
naam van de gedroogde bladeren vare den
cbineescben en japanschen theeboom of theestruik, als ook van den daaruit bereiden
drank ; ook voor een theegezelschap; —
theeboe, theeboei (fr. thé -bou, eng.
bohea, naar Benen berg Woeï in China benoemd) bruine of zwarte thee ; thé dansant,
m. fr. (spr. —dansá)i) een dansthee of theedans, een dansfeest, waarbij hoofdzakelijk

thee wordt aangeboden.
Theisnnus, n. gr. (van Theós, God)
het geloof aan het bestaan van eenen God,
de erkenning, belijdenis van de godheid ; —
theíst, m. een godgeloover, godbelijdet
iemand, die bet aanzijn van eenen God
erkent (in tegenst. met a t h e 1 s t), 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. ald.) ;theístiseh, adj. goderkennend, godbel(jdend; — theistische systemen, alge
benaming van alle stelsels van wijs -mec
werking eens Gods op het-begrt,di
heelal erkennen.

Thekaboom, m. (vgl. teakhout)
een oostind. hooge boom, welks duurzaam
bout, ook jati-hout genoemd, inz. tot den
scheepsbouw bruikbaar is.
Theke, z. ond. theca.

Thekla, later gr., vr.riaam : (v. 't gr.
Theehl .e, Godsroem,

oudd. Godemar;

THEODICEA.

vgl. T h e o k l e s) de beproefde, voortreffelijke, wakkere.

Thekoephe, f. hebr. in den joodschen
kalender de benaming der 4 punten, waar
de vier jaargetijden beginnen, n.l. de dagen nachteveningen en de zonnestilstanden
(equinoxen en solstitiën).
thelasis, f. of thelásmus, nl. gr..
(van théládzein, zoogen, thélê, tepel, moeder
-borst)Med.hzgn;—lïtis,f.
de tepelontsteking ; — thelóneus, m_
opzwelling der vrouweborst; tepelopzetting
of tepelzwering -- thelygonie, f. de
voortteling van meisjes, vrouwelijk kroost;
het aandeel der vrouw aan de voortteling.
Thelematologie, f . gr. (vaa thé erna,.
wil, thélein, willen) de leer van 's menschen
wil, een deel der psychologie (z. ald.) ;
-- thelesiognozie, r. gr., de kennis
van de uitwerkselen des wils; — thele;

siographïe, f. beschrijving van de ver
wils; — thelesiologie,-schijneld
f. de wetenschap, die de objectieve grond
ven de zedelijke waarheden ten doel-slagen
heeft.

Thelygonie, z. ond. thelasis.
Thema, n., pl. themata, gr. (eig.
het gestelde, opgezette; van tithënai, zetten,
stellen) de hoofdstelling, het onderra erp, 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, eene verhandeling en dgl.;
de grondgedachte van een muziekstuk ; op
de scholen : een stuk ter vertaling, de ge-maakte vertaling ; thema p-robdndum, lat.,.
;

eene te bewijzen stelling; -- themátisch, adj. wat de thema's of muzikale
grondgedachten betreft; t h e m a t i sc h e k at a l ó g u s, eene lijst van de stukken eener
opera, waarin men alleen de eerste muzikale uitdrukking opgeeft ; -- themato-graphïe, f . de wetenschap van 't vervaar
gebruiken der astronomische tafels.-digen

Thémis, f . gr. (eig. besluit, wet, gewoonte, V. tithenai., zetten) Myth. de go-din der wettelijke orde en der gerechtigheid..
Hare drie dochters, de Horen heeten
Dike, gerechtigheid ; E u n o m i a, goede,
wettelijke inrichting, en I rOn e, eendracht.
Ook A s t r w a, de godin van 't eigendoms-recht, werd Bene dochter van Themis ge
; -- Themistiaden, pl . nimfen in,-noemd
het gevolg van Themis.

Thenardiet, in. (naar den franschen
scheikundige Thénard benoemd) eene zout
ronde vallende en in water-achtige,n'
oplosbare kristallizatie, die ter bereiding
van het koolzuur natron gebruikt en te
Espartina in Spanje gevonden wordt.
Théobald of Theubald , oudd_
mansi,.: de dappere (oudd. Theudobald, Th-iot-bald, Diotbald, de volksdappere).

Theodicea, f. gr. (van Theós, God, en,

dile , recht, gerechtigheid), de godsverdediging, rechtvaardiging van de goddelijke voor-

THEODOLIET
zienigheid ten opzichte van het in de w ereld bestaande kwaad.
Theodoliet, m. (een woord van onduidelijke samenstelling) eene meetschijf, een
werktuig tot hoogtemetingen, een verbeterd

astrolabium.

Theodoor, m. en Theodora, f. gr.
(van Theós, God, en doron, geschenk) mansen vr.naam.: godsgeschenk of godsgave.
Theódorik, oudd. manse., z. v. a.,
Diederik, z. op Dirk.
Theodosius, m. Theodosia, f. gr.
(van Theós, God, en dosis, gave) mans- en
vr.naam : godsgave ; -- Theodulius, ni.
en Theodulia, f. (van doelos, knecht,
dienaar) mans- en vr.naam : Gods dienaar
en - dienares, vrome ; — theodulie, f.
de veneering an God; -- theogamie,
f. eig. godenhuwelijk ; een hoogtijdgezang
op of voor goden ; — theognozie, f.
godskennis, kennis van God;
theogonie, f. de godenwording, leer van de wording of afstamming der mythologische godheden ; — Theoklës, mansn. : godsroem,
godseer ; — theokratie (spr. tie (sie)
f. de godsheerschappij, onmiddellijke regeering van God, liet godsrijk ; de priesterre
heerschappij der priesters als recht -gerin,
dienaren Gods, gelijk bij de oude-strekch
Joden ; -- theokrátiseh, adj. daartoe
behoorende, daarmede in verband staande ;
— theolatrie, f. (van latreia , dienst
om loon ; látris, loonbediende, in 't alg. bediende) godsdienst, godsvereering ; --- theolatreutiek, f. de leer van de godsvereering of van de zoogenaamde godsdienst ;
— theolepsie, f. goddelijke ingeving,
begeestering -- theologánt, theoloog, na. een godgeleerde, religie- of geloofsleeraar, geestelijke ; — theologie, f.
de godsleer ; de godgeleerdheid, religie- of
geloofswetenschap, wetenschappelijke behandeling der godsdienst; — theologisch,
adj. godgeleerd ; -- theologizeeren,
over God en goddelijke dingen geleerd spreken, den godgeleerde vertoonen of uithan
theologumenon, n. (v. theo--gen;—
logéïn, van God, enz. spreken) eene opgave
uit de godgeleerdheid ; pl. theologumena, godgeleerde opgaven of verhandelingen;
— theomáchen, p1. godenbestrijders,
reuzen, die de goden bevochten ; — theomaehie, f. de mythologische godenstrijd ;
-- theomágisch, adj. (vgl. magie),
z. V. a. theosophisch; -- theomaYlie, f. (vgl. manie) goddelijke woede,
verstandsverbijstering uit overdreven godsdienstbegrippen ; — theomantie (spr.
tie=tsie) f. voorspelling door goddelijke ingeving ; -- theomántis, in. een door God
begeesterde, voorspeller door goddelijke
ingeving — Theone, vr.naam : de goddelijke; -- theonomie, f. (vgl. n o m os
2)) gods- wetgeving; — theophanie, f.
(gr. theopháneia van phaneísthai, verschijnen)
godverschijning, b. v. in het 0. T. ; ook
V--

;

;
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het feest der drie koningen, z. v. a. e p i p h a n i e ; -- theophánt, m. die zich
beroemt op goddelijke openbaringen, of voor
te hebben ; -- theophilan--geftdi
thrópen, pl. (vgl. p b i l a n t h r o o p) godsen menschenvrienden, een godsdienst- genootschap, dat zich ten jare 1195 en 1796 in
Frankrijk vormde en alleen de natuurlijke
godsdienst erkende, doch dat sedert de we derinvoering van het katholicismus in het
jaar 18O z niet langer geduld werd ; —
theophilanthropísmus , n. de inrichting, leer en godsvereering van dit genootschap — Theophilus, n. gr. (van
philos, lief) mansn. : godlief ; — theophobie, f. (v. phobós, vrees) de vrees voor God;
— theophroon, m. de goddelijk gezinde ;
— theoplastika, f. (vgl . p 1 a s t i k a) de
voorstelling der godheid door beelden ; —
theoplegie of theoplexie, f. eig. godsslag; Med. eerre plotseling doodende beroerte;
-- theopneustie, f., vgl. p n e u m a, enz.)
de goddelijke ingeving, begeestering (ins p i r a t i e) ; -- theopornie , f. ( vgl.
p o r n i e) papenontucht, papenhoererij ; —
the–opsie, f. (vgl. o p s i s) de gedenverschijning ; -- Theotimus, m. gr., (van
1i2né, eer), mansn.: eeregod --- theoxenie, f. (van xénos, gast, xenia, gastvrij on tbaal) goden of godsonthaal ; — theozooph,
m. (vgl. s o p h i a, enz.) een godswijze, ervarene in goddelijke zaken, gewaande geestenziener, dweper, inz. zoo als Jakob
Bohme en Swedenborg; — theozophie, f. de gewaande godswijsheid, geestenzienerij en dweperij, de leer der theo;

;

zophen ; ---- theozóphisch, godswijs,
geestenkundig.

Theórbe, f. (fr. théorbe, téorbe, tuorbe, sp. teorba, tiorba, it. tiorba) de groote
basluit, een speeltuig met 1 j tot 16 snaren,
tegenwoordig buiten gebruik geraakt.
Theorëma, n. gr. (theorama, eig. het
beschouwde ; van theórëin , beschouwen),
eene door beschouwing of bespiegeling gevondene, te bewijzen leerstelling, grondstelling, zuiver bespiegelend voorstel, in tegenst.
met p r o b l e m a, d. í. een voorstel van
zuiver praktische waarheid ; — theoremáatiseh, adj. uit leerstellingen bestaande;
-- theorie, f. (gr. theóría) eig. aanschouwing, beschouwing; bespiegeling, verstandsbeschouwing, onderzoek, inzicht; de leer
der regels en grondbeginselen eener weten
kunst, grondkennis, de wetenschap--schapof
pelijke beschouwing als grondslag van eene
bepaalde handeling (het tegengest. van praxis, praktijk); dikwijls ook enkel leer (b. v.
dat is in de theorie en praktijk --in de Ieer en toepassing — geldig; --theorëtisch, adj. (gr. thedrétikós, , ón),
beschouwend , aanschouwelijk , volgens de
beschouwing, of bespiegeling, wetenschap
i s c h, enz.);-pelik(htgns.vaprk
.— theoreticus, in. een beschouwer,
bespiegelaar , onderzoeker of grondkenner
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eener wetenschap, zonder zich met bare
uitoefening bezig te houden; -- theorist, m. iemand, die de theorie verstaat.
Theozooph, enz., z. ond . T b e o d o s i u s;-- thephillim, z. t e p h i 11 i m.

Therapie of therapeutika, f. gr.

(therapeia, dienst, verpleging; therapeuein,
dienen, verplegiug), eig. krankenverpleging,
ziekeoppassing, krankenbehandeling; de geneeskunst, geneeskunde ; — therapeut,
m. eig. een dienaar, bediende, oppasser, verpleger ; bij de oude Israëlieten z. v. a.
E s s w e r, z. ald. ; een geneeskundige, uit
; — therapeutisch, adj.-oefndarts
geneeskundig, genezend.
Theresia of Theréze, f. (van 't gr
thérán, wilde dieren jagen) vr.naam : dierenvriendin, jageres; -- Theresia-orde,
eene militaire orde, door Maria Theresia in
1751 gesticht.
Thériak, m . gr. (thériák.ón, stil. antidóton; eig. een tegenmiddel tegen dierlijk
vergift, van théríon, een wild dier) een
dierlijk geneesmiddel, tegengift, uit deelen
van vergiftige slangen, enz. gemaakt, en
tegen den beet van vergiftige dieren als
áeneescn:;^ddel bij de Ouden aangewend; ook
een voorheen aangewend, zeer samengesteld
en inz. o p i u m- bevattend geneesmiddel, dat
in Venetië bereid werd, t r i a k e 1; — theriáki, pl. opiumeters in het Oosten ; -theriakáliseh, adj. gr.-lat, theriak bevattend; — theriakologie, f. gr. de
leer der dierlijke vergiften, wetenschap der
giftbereidingen ; — theriodéxis, f. (van
déxis, het bijten) de beet van wilde en vergiftige dieren ; — theriÓdiseh, adj. (gr.
thi riddes), eig. dierlijk, wild ; Med. boosaardig, zeer hevig en gevaarlijk ; --- theriQlíthen, m. p1. diersteenen, versteeningen
uit het dierenrijk; — therioma, n. eene
kwaadaardige omvretende zweer, inz. longzweer ; — theriomorphie, f . (gr. mor
ph, •gedaante, vorm) dieracbtige misvorming of misgeboorte ; — theriotoom,
m. een dierenontleder; — theriotomie,
f. de dierenontleding, ontleedkunde der wilde
dieren.
Thermoti of thermen, pl. (lat. thermae, gr. thérmai, van den sing. thérmê,
warmte, van thermós, é, ón, warm) warme
baden, inz. bij de Romeinen prachtige, daartoe ingerichte gebouwen ; -- thermaal,
adj. nw.lat. warme bronnen betreffende of
daartoe behoorende ; — thermanteria
of thermantika, n. pl. gr. (van thermainein, verwarmen) Med. verwarmende mid.

-

delen ; ---- thermantiet, m., z. v. a.
porselein-jaspis; — thermásma,
n. iets verwarmds, een. verwarmende omslag;
— thermástris, f. eig. eene vuurtang;
Chir.. eene tandtang; — thermazie, f.
(gr. thermasía) verwarming — thermi
dór of f e r v i d ó r, m. de warmtemaand,
hittemaand, tide maand in den nieuwen
kalender van de eerste fransche republiek,
;

-

TERSITES.
van 22 july tot 22 augustus; --- ther-

mobarométer, m. een werktuig om te
gelijk den graad der warmte en de drukking der lucht te bepalen ; — thermoëlektriciteit, f . door verwarming opgewekte elektriciteit; ook thermomagnetísmus, n. in zoo verre men de aanwezigheid daarvan door de afwijking van de
magneetnaald bespeurt; — thermoëlék-

trisch of thermeléktrisch, adj. de
door warmte te weeg gebrachte elektriciteit
betreffende, daarvan herkomstig ; — thermogethum, n. de warmtestof ; -- thermo -lamp, f. gr. -nederl. een warmlicht,
een verwarmend en lichtgevend voorwerp,
spaarlamp, spaarkagchel, die te gelijk verlicht, verwarmt en machines in beweging
brengt (uitgevonden door Lebon te Parijs);
— thermologïe, f. de leer van de
warme minerale bronnen en van de baden
in 't algemeen ; — thermometer, m.
ook thermoskoop , n. gr. de warmte
warmtewijzer, warmtebeschouwer-metr, ,
eene met kwik of wijngeest gevulde, lucht
geslotene en in graden verdeelde gla--dicht
zen buis ter bepaling van den warmtegraad ;
thermometer van Reaumur (van den
fr. natuurkundige R é a u m u r, spr. reómuur,
gest. 1'2Y7), de in 80 graden verdeelde
thermometer: therm. van Fahrenheit
(van den Duitscher F a h r e n h e i t,gest.I 710),
de in 180 graden verdeelde; therm. van
Celsius of centesimale thermomat e r, de honderddeelige thermometer; —
thermometrograaph, m. een thermometer, die de warmtegraden aanwijst, zoo
als die van uur tot uur geweest zijn, een
zelf registreerende thermometer ; — thermomultiplieátor, m. eene soort van
thermoskoop als die van Nobili ; — thermophagie, f. bet warm- of heet-eten;
— thermopolium, n. lat. (van 't gr.
thermopólion, van póléin, verkoopen) in de
oudheid eene plaats, waar warme dranken
verkocht werden ; --- thermopozie, f.
gr. het heetdrinken ; --- thermoskoop,
m. eene soort van differentiaal- thermometer,
uitgevonden door den graaf van Rumford;
— thermostatiek, f. (vgl. s t a t i e k)
de leer van het evenwicht der warmte ; —
thermosiphon, n. (vgl. s i p h o) eene
inrichting tot verwarming der broeikasten
en mestbedden door buizen, in welke warm
water rondloopt ; — thermostaat, m.
werktuig, dat ten doel heeft, eene bepaalde
temperatuur gedurende langen tijd onveranderd te houden ; — thermosterésis, f.
(vgl. s t e r e s i s) warmteberooving, warmte onttrekking; — thermosterétisch ,
warmteberoovend ; — thérmotika, f . de
warmteleer, leer van de warmte; -- thermoxygenium, n. de verbinding van
warmtestof en zuurstof.
Thersites, m. gr. naam van den leelijksten man, naar ligchaam en ziel, en tevens den grootsten snorker en zwetser van al

THESAURUS
de Grieken, die naar Troje trokken, van
daar in 't alg. voor een teelijk, mismaakt,
kwaadsprekend, onbeschaamd mensch.
Thesaurus, m. lat. (van 't gr. thësaurós) een schat, nedergelegde en bewaarde
voorraad; de plaats, waar een schat bewaard
wordt, schatkamer, ook thesaurie ; -thesaurus ecclesiae, de kerkschat, bij de R.
Kath. de overtollige goede werken (opéra
supererogationis) van de heil. maagd Maria,
van de heiligen en van alle monniken en
nonnen, welke werken den leeken te goed
zullen komen; thesaurus eruditiunis, een
schat an geleerdheid (een groot, veel bevattend woordenboek); --- thesaurarius,
thesaurier, m. een sebatmeester; —
thesaureeren, nw.lat. (gr. thesaurtdzein)
schatten verzamelen, potten.
,

Thëseus, m. (spr. in 2 lettergrepen)
een der beroemdste vergode belden (vgl.
h e r o s) der oudgr. mythologische geschiedenis, zoon van .£geus en koning van Athenen.

Thesis of theze, f., pl. theses of
thezen, gr. (thesis, pl. théseis, van lithénai,
stellen, zetten) eig. het zetten, stellen; de
stelling, grondstelling, inz. eene te bewijzen
stelling, een door woorden uitgedrukt oor
voorstel, waarvan de geldigheid moet-delof
beredeneerd worden ; de stelling, die in het
openbaar aan de hoogescholen verdedigd
wordt, bet strijdvoorstel ; de nederslag, het
dalen der stem in de dicht - en toonkunst
(het tegengest. van a r s i s); — in thesi, in
't algemeen of in den regel, als algemeene
stelling aangenomen (het tegengest. van in
hypothési, in de toepassing op het tegen
geul); •-- thetika, f de verza--wordig
meling van leerstellingen, inz. geloofsleerstellingen ; -.adj. (gr. the tikos,
é, (in) stellenderwijs, stellend (p o z i t i e t).

Thesmophoriën, pi. gr. (thesmophória) een overoud gr feest; dat de atheensche
vrouwen ter eere van Demeter (z. aid.)
vierden, naar haren bijnaam Thesmophoros, d. I. `eetgeefster (van lhesrnos,
stelling, wet, en phérein, brengen), in zoo
verre zij door invoering van den akkerbouw
den grond tot de burgerlijke maatschappij
en de wetgeving lekte ; ----- thesniotheet,
m. (gr. thesmothétés) de wetgever.
Thespiaden, f. p1. bijnaam der M u z e n
(z. aid.), naar T h e s p i e s in Bulotië, alwaar zij het vroegst vereerd werden ; ook
bezigt men het woord van de i;0 dochters

van T h e sp i u s, stichter en eersten koning
van Thespies, welke meisjes allen door [Ier
éénen nacht tot moeder gemaakt-culesin
werden.

Thespis, m. de vinder of gronlvester
van ' t grieksche treurspel, omstreeks 3I-o
jaar vóór Chr.; van daar: de wagen of
kar van Thespis (plaustrum Thespis, bij
Horatius) voor een rondreizend tooneel, dewijl Thespis, naar men wil, met zijn klein
tooneel heeft rondgereden.

Thetika, thetisch, z. ond. t b e s i s.

--

THOMAS.
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Thetis, f. gr. eene zeenimf, dochter
van N e r e u s, gade van P e 1 e u s en moeder
^ an Achilles; onderscheiden van T e t b y s
(z. ald.).

Theürg, m gr. (theoergós, van Theós,
God, en érgon, werk) wie met goddelijke
hulp bovennatuurlijke dingen doet, een gewaande wonderdoener, wonderman, toovenaar,
geestenziener, geestenbanner; -- theurgie, f. (gr. theoergía) de voorgewende wonderkracht, wondergave, wonderwerking, tooverij door geestenhulp, geestenzienerij, geestenbanning; — theurgiseh, adj. geestenziend, geestenbannend, wonderdadig, won-

derkrachtig.

Theze, z. thesis.
Thibet, z. Tibet.
Thickset, n. eng . (woordelijk :

dik ge-

zet) eene soort van zwaar manchester
(z. ald.), z. v. a. s i l k e e n (z. aid.).
Thinenhout (van 't gr. thyinon), eene
buitenlandsche welriekende houtsoort (zie
Openb. Joh. XVIII, 12) van eenen afrikaan schen boom (gr. thyia, lat. citrus).
Thing, n. oude. (deensch en zw. ting,
oudd. ding), volks- of gerechtsvergadering,
gerecht; vgl. s t o r t h i ng.

Thisbe, z. ond. P y r a m u s; -- Thisri, z. tischri.

Thlásis, f. gr. (van thláein, kwetsen)
Med. de beleediging, kneuzing van eenig deel,
met indrukking gepaard ; -- thlasma,
n. het gekneusde, de door eene drukking
beleedigde plaats, z. v. a. c o n t u z i e.
Thlipsis, f. gs. (van thlibein, drukken,
persen) de druk, drukking ; Med. eene sa
vaten in het menschelijke-mendrukig
ligchaam, welke den omloop der daarin voor
-hande
vochten verhindert.
Thnetopsyehieten, pl. gr. (van ihnëtcs, sterfelijk , en psych?, ziel) zij, die de
ziel voor sterfelijk houden, die gelooven aan
den zieledood.

Thóadar, nn. een turksche kamerheer
van den sultan.

Thogra, z. toegra.
Tholus, m. lat., of thole, f. (van 't
gr. thólos, f.) koepel, koepeldak ; Arch. een
helruugewelf, ketelgewelf; de sluitbalk, sluit
bindsteen, waar zich al de bogen-sten,
van bet gewelf versenigen.
Thomas, hebr. (later gr. 2; inás, van
't hebr. thedin, tweeling, van thdarmm., dubbel
zijn) ‚nansio.': de tweeling, tweelingbroeder;
naair van één' (ier twaalf apostelen, die
aan de wederverschijning van Jezus na zij
niet eer wilde gelooven, dan-nekrulsdo
nadat hij zelve henn gezien en betast had ;.
van daar sprw.: een ongeloovige T hom a s, iemand die niet licht iets gelooft ; ----

Thomas- christenen, m. pl eene tot
.

de N e s t o r i a n e n (z. aid.) behoorende christenpartij op de kust van Malatar in 0. Indië. werwaarts men wil, dat het evangelie
door den apostel Thomas gebracht zoude
zijn ; --- Thomisten, in. pl. voorm. aan -

0
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hangers van Thomas van Aquino in
de 13de eeuw, in tegenst. met de Scot isten.
Thomsoniet, ni. eerie kristallizatie in
den amandel- en groensteen in Schotland en
Ierland, die uit kiezelzuur, leemaarde, kalk,
natron en water bestaat (naar den eng.
scheikundige Thomson, gest. i855 2 te
Glasgow, zoo benoemd).

Thoptsjy, z toptsji.
Thor, m. oude. (samengetr. uit Thonar)
Myth. de dondergod, naast Odin de machtigste der skandinavische goden, van wien
de naam t h o r s d a g (eng. thursday, donderdag) afstamt.
Thora 1) , f. nw.lat. (v. 't gr. phthora,
verderf, d. i. vergift, v. phtheirein, verderven) de gitranonkel , vergiftige ranonkel ;
vgi. anthora.
Thora 2 ) , f. hebr. (thordh, leer, onder
járdh, werpen, de hand-richt;wevan
uitstrekken, toonen, onderwijzen) het mozaïsche wetboek, de p e n t a t e u c h u s, waaruit de voorzanger in de synagogen op den
sabbath een stuk zingt.
Thorax, m. gr. het borstharnas, borstschild ; Med de borst, borstholte, borstkas;
—. thoraeika, n. pl. borstmiddelen ; —
thoraeici, m. pl. visschen, welker buikvinnen juist onder de borstvinnen geplaatst
zijn ; -- thorak– odynie, f. Med. de
borstpijn; -- thorakocystis, f. borstwaterzucht ; -- thorakopathie, f. borst lijden ; — thorexcis, f. de bepantsering,
versterking.
Thorbasji, m. (vgl. ha s c h) een turksch
krij gsbevelhebber, officier.
.Thoriet , n. (naar den dondergod T h o r
zoo geheeten) een in Noorwegen nieuwelings
ontdekt mineraal ; — thor - aarde, de
daarin vervatte aardsoort; — thorium,
n. bet door Berzelius verkregene ijzer
metaal, dat de bazis van die aarde-grauwe
uitmaakt.
Thoros, m. gr. (thórós) het zaad der
dieren.
Thos, z. sjakal .

Thot, Thaut of Taut, m. eene
egyptische godheid, god der wijsheid en wetenschap, regelaar van den loop der sterren,
vaststeller van het astronomische jaar, ook
uitvinder . van bet letterschrift, met eenen
ibis- of sperwerkop afgebeeld; vgl. ibis.
Thraso, m . gr. (van thrasys, stout, dapper, enz.) de naam van een' snorkenden officier in een blijspel van Terentius; van
daar in 't algemeen snoever, pogcher, groot
ijzervreter (B r a m a r b a s) ; —-sprek,
thrasóniseh, adj. pogchend, grootsprekend.
Thrëni, pl. gr. (thrénoi, van den sing.
thrënos, het weersen, weeklagen) klaagzangen, klaagliederen ; inz. de klaagliederen van
den profeet Jeremias ; — threnodie, f.
of threnodion,n . een klaagzang, treurlied.
Threpsis, f. gr . (van tréphein, voeden)

-
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de v oeding ; -- threpsiologie, f . de voedingsleer ; — threpsiológisch, adj. tot
de voedingsleer behoorende ; -- threp
-tísch,adj.
voedend.
Thrombus, m. gr. (thrómbos, f.) een
brok, stuk, klomp ; Med. een geronnen bloedklomp, die de bloeding verhindert, een bloed
gestremd-gezwl,ophinvautge
bloed in het celweefsel ; — thrombódes,
adj. naar een geronnen bloedklomp gelijken de ; — thromboschesis, f . de belette
opslorping van gestremd bloed ; — thrombósis, f. de vorming van eenen bloedklomp.
Thrypsis, f. gr. (van thryptein, breken; verbrijzelen) de verbreking, verbrijzeling, het week- en murwmaken; — thryptiseh, adj. verbrekend, verbrijzelend, fi jnmakend ; door eene weekelijke opvoeding
veroorzaakt.
Thugra, z. t o e g r a .
Thugs, m. pl. (v. 't hindost. thag, een
bedrieger, roover, v. thagná, bedriegen) geheime moord- en roofgenootschappen in Indi ë , wurgers, die de reizigers overvallen en
verwurgen, en wel uit grondbeginsels van
godsdienst, volgens de voorschriften hunner
godin B h a wa n i, die menschenoffers vordert; — thugglsmus, n. het planmatig
gedreven moordenaarsbedrijf van de oostindische wurgers.
Thuiskon, z. T u i sc o.
Thule of Thyle, f. gr. en lat. een
fabelachtig eiland, dat aan de uiterste grens
der aarde naar bet Noorden geplaatst wordt;

men verstond er nu eens N. Schotland, dan
eens de noorweegsche kust, doch gew. IJs
-land
onder.
Thummim, z. u r i m.
Thunn, m. of thunvisch (gr. th^n
nos, von thynein, zich snel bewegen, springen ; lat. thynnus of thunnus) de springer,
de spaansche makreel, welker ingezouten
vleesch onder den naam van t o n ij n van
-

Sicilië veelvuldig wordt uitgevoerd.

Thuribulum, z. turibulum.
Thusnelda, f. oudd. vr . naam : (voor
Tussinhilda, Tursinhllda, v. 't oudboogd. tors,
Burs, mid.hoogd. titrse, angels. thyrs, ijsl.
thugs, (hurs, reus) de reuzenbevecbtster, de
gade van Arminius, den overwinnaar der
Romeinen.

Thyáden, pl. gr. (thyades, van den
sing. thyás, van th'ein, tieren, razen), z. v.
a. meenaden, bacchanten, dw eepzieke priesteressen van Bacchus.
Thylax of thylacus, m. gr. (th)7lax
en thylakos), verkl. thylaCium, n. (gr.
thylàkion) eene beurs , een buidel, zak ,
beursje. .

Thym, m. (hoogd. thym)an, lat. thymus,
gr. thurnos, van thyein, verbranden, als reuk werk verbranden, offeren) roomsche kwendel, eene welriekende, kruidige plant ; —
thyma, n. gr. het verbrande reukwerk,
offer; Med. eene hittepuist, - blaar; ook thymalóps; — thymion, n . een hittepuistje;
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hoorende ; ---- tibi€le, n., pl. tibialia,
wratje, inz. aan de oogleden ; — thym-zyde, vlaszijde, voor zoo verre zij op den scheenbekleeding, kous, beenharnas, laars ;
Chir. het scbeenbeenverband.
thym wast ; — thymiáma, n. gr. (van
Tibose, f. de oostindische dubbele ropij.
thymián, berooken) het rookwerk, een rookmiddel ; — thymicsis, f. de berooking;
Tic, m. fr. (spr. giek) het kribbebtjten
der paarden ; de krampachtige gelaatsver— thymiósis, f. de vorming van hit
tepuistjes.
trekking; eene zonderlinge, belagchelijke ge Thymberplant, f. (gr. thymbra) een woonte, luim, gril ; tic douloureux (spr.
bitter, aromatisch moesgewas, dat in zuide- ---doulourécl), zenuwachtige gelaatspijn, z.
lijk Europa te huis behoort, boonenkruid.
V. a. prosopalgie.
Thymiama, thymion, enz., z. ond.
Ticket, n. eng. ( fr. étiquette, z. aid.)
briefje, stembriefje, lootje, kaartje, toegangthym.
Thymitis, z. ond. T h y m u s 2).
bewijs, enz.
Thymus 1), m. gr. (thymus, in 't alg.
Tiekhout, z. teakhout.
hart, ziel, gemoed, als zetel der gewaarTien, m. chin., eene der benamingen,
wordingen en hartstochten ; van thyein, in
die de leerlingen van Kong- foe -t s e of C o nhevige beweging zijn, opbruisehen, enz.)
f u c i u s aan het opperwezen geven ; de hehartstocht, toorn, gramschap ; Med. droge
mei als zinnebeeld der Godheid.
blaashoest ; — thymopathie, f. (v. 't
Tierce, f. fr. (spr. tjers'; van tiers,
gr. pathatn, lijden) het gemoeds- of zieletierce, de of het derde), z. v. a. terts; ook
lijden ; — thymÓsis, f. het toornig wor- Bene fransche vochtmaat; — tiers–etat,
den, de vergramming.
m. (spr. tjerzetá) de derde stand, burgerThymus 2), m. gr. (thymos) een hit- en boerestand in Frankrijk ; — tiers consoteblaartje (z. v. a. th y m a), de thymklier
lidés, het kapitaal der fr. staatsrenten, den
(naar men wil zoo genoemd wegens de ge3 0 sten september 19 7 tot het derde telijkvormigheid met de bloesemknopjes van
rug gebracht, de drie-percents g e c o n s o 1 iden thym); — thymisch, adj. tot de d e e r d e renten ;— tiercelet, m. fr.
thymklier hehoorende, daarvan onstaan; —
(spr. tjerselè) naam, dien men aan het manthymitis, f. thymklierontsteking.
netje van sommige roofvogels geeft, als
Thyreóncus, in. gr. (van thyréós, zijnde een derde (tiers) kleiner dan de
deursteen ; deurvormig, vierhoekig schild),
wijfjes, inz. de mannetjes-valk (z. echter
Med. de zwelling van de schildklier, de krop;
ook t e r z er o l); ook iron. voor iemand, the
-- thyreophyma, n. het schildklierge- veel minder is, dan bij waant te zijn, P. v.
zwel.
een tiercelet áe áocleur, een stuk van een'
Thyrsus, m. gr. (van th rsos) de wijn - doctor; — tiereelínen, f. pi. nonnen
gaardstaf, wijnrankstaf, een met klimop en
van de derde (tiers) orde van St. Franciswijnloof omwonden staf, dien de B a cc h an- cus, van de stricte observantie ; — tierte n bij de Bacchus–feesten droegen ; — ceeren (fr. tierces), tot op een derde ver
lat. den wijngaardstaf dragend; minderen of terug brengen ; — tiercee--thyrsige,
th yrsigéri mailti, paucos a f fliivi t Id echu s, er
ring, f. de vermindering tot op een derde,
zijn vele stafdragers, maar weinige met
het betalen van slechts een derde gedeelte
Bacchus' geest bezielden, d. i. velen zijn ge- der renten van de staatsschuldbrieven, gelijk
roepen, maar weinigen uitverkoren,
dit door Napoleon tijdens onze inlijving met
Tiara of tiáre, f. gr. (tiara) de eigen - het keizerrijk werd verordend ; — tieraardige hoofdbedekking der oude Perzen,
gon, m. (spr. tjersón) benaming der kisten,
inz. de hoofdtooi der perzische koningen; waarin de stukken witte en gemarmerde
ook het pauselijk hoofdtooisel, de drievou- zeep worden verzonden, z. v. a.. derde kist.
dige pauselijke kroon, beteekenende de drie Tieretein, z. t i r e t a i n e.
voudige heerschappij der pausen over de
Berra caliente, f. sp , beet land, de heete
strijdende, lijdende en zegepralende Kerk, en ongezondste kustlanden in spaansch
of de zielen op de aarde, in bet vagevuur
Amerika ; t. fria, koud land, de landschap en in den hemel.
pen op de hooge vlakten in 't binnenland
Tibero, m. eene graanmaat in Tripoli, t. temmtipláda, gematigd land, de tusschen beide
ongeveer = 3 liter.
gelegene gebiedsdeelen.
Tibet, n. een groot hoogland in zuideTigre, in. fr, de tijger, de kleine belijk Midden-Azië, dat de hoogste bergen der diende van den franschen lion, toongever
aarde bevat — tibetaanseh, adj. Tiof modeheertje, in 't eng. groom, z. aid.
bet betreffende, tot Tibet of zijne bewoners
Tikal, eene rekenmunt in Pegu, ongebehoorende; — Tibetanen, m. pl. de veer
1 gl. 65 ct.; in Siam onderscheidt
inboorlingen van dat land; — tibet, m.,
men `2 soorten : de z i l v e r e n t i k a 1, verpl. tibets, eene soort van zeer fijne dichte
deeld in 4 mat of 8 f o u a n g s, ongeveer
wollen stof.
1 gl. 4'; ct., en de gouden tikal,
tibia, f. lat. het scheenbeen ; de rechte
= 12 gulden ruim.
fluit der Ouden, oorspr. uit de pijpen der
Tilbury, m. eng. (sp. tilberri, waarsch.
scheenbeenen vervaardigd — tibiaal, van de vesting Tilbury-fort in 't graafadj. (lat. tibiális, e) tot liet scheenbeen be- schap Essex) eene soort van lichte, doorgaans

=

;

--

;
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open c a b r i o l e t niet ? wielen en éèn
paard.
Tilde, in. sp. (port. til, v. 't lat. tit ic lus, bovenschrift, teeken; tittel, eng. tittle)
een streepje, toon- of klankteeken, inz. Gram.
een gebogen teeken, dat men in het spaansch
op de letter n plaatst, wanneer deze tusschen 2 klinkletters staat en als de gn der
Franschen moet uitgesproken worden, b. v.
d o i a, spr. dónja.
Tillet, m. fr. (spr. ti-ljè), de leverantie-ceêl der boekhandelaars.
Tilma, n. gr . (van tillein, uitrukken,

uitplukken) iets uitgeplukts, z. v. a. pluksel ; -- tilmos, m. het plukken, uitruk
vezel , vlok .
-ken;—tilos,m.d
Timar, n. turk. (timdr, nw.gr. tiinári)
een turksch leengoed of eene prove, die
minder dan 2 0,00 0 a s p e r s (z. ald.) jaarlijks
opbrengt en die aan een' militair wordt
gegeven onder voorwaarde, dat hij voor elke
3000 aspers jaarlijksche inkomsten eenen
ruiter in 't veld zal stellen en zelve mede
te veld trekken; vgl. s i á m e t ; — timarioot, ni. nw.gr. de bezitter van zulk een

goed.

Timaristan, n. (van 't perz. timdr,
ziekte, ziekenverpleging, en stan, oord,
plaats) een turksch krankzinnigenhuis.
Timbang, m. (van 't maleisch timbang, wegen) inhoudsmaat te Batavia voor
5 pikols (z. ald).
droge waren
—

Timekeeper, m. eng. (spr. táimkiper, benaming van den chronometer (z.
ond. chronica).
Timide, ad). fr. (van 't lat. tim2dus,
a, um) vreesachtig, beschroomd, schroom
bedeesd, blonde, schuw, schuchter,-valig,
moedeloos, versaagd ; -- timiditeit, f.
(lat. timiditas, fr. timidité) de vreesachtig
bevreesdheid, beschroomdheid. schroom -heid,
schuchterheid, versaagdheid, moe -valighed,

timorosaménte en timoróso,-deloshi;—
it. (spr. s z; van 't lat. timer, vrees) Muz.
vreesachtig, schroomvallig, zacht en trillend.
—

Timokratie (spr.

tie=tsie), f. gr. (ti-

mokratía, van time, schatting, waardebepaling, en krat^in, heerschen) een Staat,
waarin de bedieningen en eereposten naar
schatting van het vermogen of aan de rijksten worden opgedragen , eene fortuin -regeering.

Timon, m. gr. de naam van eenen
.Athener ten tijde des Peloponneezischen oorlogs, die door de trouweloosheid van zijne
vrienden een menschenhater werd ; van daar
in 't alg. een menschenhater, menschenvijand; -- timónisch, adj. menschenhatend,
wrevelig ; -- timonium, n. (gr. timnanion) een pruilhoek.
timoroso, z. ond. timide.

Timothéus, m. gr. (van timdn, eeren,
en Théos, God) manen.: eeregod, godsvreeze,
z. v. a. het hoogd. Furch tegott; — timotheus—gras, n. het groote liscligras
(phleum pratense, L. ); --- Timotheánen

--

TIRAILLEEREN.
Timothéërs, in. pl. benaming eener kettersche secte van de Ede eeuw, zoo geheeten naar T i m o t h e u s iElurius, doch meer
bekend onder den naam van M o n o p b yzieten.
Tímpano, m. it. (van 't lat. tympanum,
z. ald.) de keteltrom, pauk ; -- pl. timpani, keteltrommen, pauken.
Timpost, m. op Celebes eene naar 't

bevergeil gelijkende dierlijke stof, die daar
als artsenij wordt gebruikt.

Tinctuur, z. ond. tin g e e r e n.
tinéa, f. lat. de mot, houtworm ; tinea
capitis, Med. hoofdzeer, erfzeer ; tinea maligna, kwaadaardig hoofdzeer.
Tinésmus, z. v. a. te n e s m u s.
Ting, m. een cbineesch tuinhuisje.

tingeeren, lat. (tingére) .indoopen, ver
geven; -- tinctuur, f.-wen,ti
lat. (tinctiira) de verwing, 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 samen ge
kleur, die de natuurlijke kleur van-steld
een voorwerp nabootst ; de graad van sterkte,
die schilders aan hunne kleuren geven;

zweem, gelijkenis; — halve tint, middeltint, tusschenkleur, de halve schaduwing, het midden tusschen licht en bruin;
— tint, m., sp. en it. tinto (spr. tíénto;
vino tinto, van tinto, gekleurd) tintwijn,
roode spaanscbe wijn, inz. de beste wijn van
Alicante en die van Rota.

Tinkal, m. maleisch (tingkal), z. borax.

Tint, tinto, z. ond. tin gee ren.
Tintenague, tintenak, z. t u t anego.
Tinusboom, een boom op 3amaïca met
bundelvormige bloesems en eene gladde, bleek
groene bes (tinus occidentalis, L.).-gelof
tiqueté, fr., g e t i q u e t e e r d, adj. geprikkeld, geplekt, gesprenkeld.
Tirade, f. fr., of it. tiráta, f. (van
't it. tirare, fr. tirer, trekken) Muz. een
loop, het sleepend .verbinden van op- of afgaande tonen, reeks van diatonische noten,
waarmede men den afstand, die twee noten
van elkander scheidt, aanvult, een sprong loop; Log. eene lange woordenreeks, een gedachten- of woordenvloed, onnoodige tusschenvoegsels, gemeenplaatsen ; tout dune
tirade (spr. toe d'uun' tiráád'), in éénen
adem, alles op eens, reet éénen streek.
tirailleeren, fr . (tirailler, spr. tiralj—;
van firer, schieten) Mil. op verschillende
punten verstrooid zijn en den aanval beginnen met een vuur, dat door geen commando wordt geregeld; met verspreide scherp
aantasten; vele scholen na elk--schuter
ander doen ; Kint. wissels heen en weder
trekken, om zich daardoor geld te verschaffen
of geldverlegenheid te verbergen ; — tiraillement, n. (spr. tiralj 'inán) bet ongelijke schieten ; — tirailleur, m., pl.
tirailleurs (spr. tiralj---), scherpschut-

TIRANA

----

ters, verstrooide soldaten, die op verschil
punten met geweerschoten aanvallen-lend
en dei, 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, wisselruiters.
Tirana, f. sp. een langzaam spaansch
gezang.
Tiras, m. (fr. la tirasse; van tirer, trekken) een striknet, strijknet, treknet, kwak
een vierkant net voor de vogelvangst;-kelnt,
— tirasseeren (fr. tirasser), met zulk
een net vogels vangen.
Tirate, z. tirade.
tiré a quatre épingles of enkel à quatre
épingles, z. épingle.
Tireballe, fr. (spr. tier'ball'; van ti.rer,
trekken) of tirebourre (spr. tier'bóér'),m.
een kogeltrekker, krasser ; — tirebótte,
m. een laarzetrekker, laarzeknecht ; — tirebouchon, m. (spr. tier'boesjón) een
kurketrekker ; -- tirefond, m. (spr. tier'fón) Med. een bodemtrekker, wondheelerswerktuig bij liet scheedelboren ; ook de tandtang — tireligne, m. (spr. tier'líénj')
een lijntrekker, eene trekpen ; -- tirelire,
m. (verbasterd van t i r e-1 i a r d) een spaarpot ; ook een klanknabootsend woord voor
den . zang des leen eriks, het tirelieren, getierelier; — tiretête, m. (tier'tèt') een
hoofdtrekker, bij verlossingen.
Tiresias, gr. (Teiresias) volgens de
oude overlevering: een beroemd blind waar
-zegrinThb.
Tiretaine, f. fr. (van 't sp. tiritana,
v. tzritar, sidderen) tieretein, tierentaal, eene zekere stof van half wol en
half garen.
Tiretête, z. ond. t i r e b a l l e.
Tiro, ni., pl. tirónen, lat. (tiro, pl.
tirónes) voorm. een aanvanger in de krijgskunst, jong soldaat (r e c r u u t), elk jong
Romein, die op zijn 1 7de jaar tot de krijgsdienst geschikt verklaard werd, ook in 't
alg. een. leerling, beginnaar in kunsten, wetenschappen, bedrijven ; — tironium, n.
eig. de eerste krijgsdienst of veldtocht ; de
leerjaren, leertijd ; een proefstuk ; leerboek
voor beginnaars.
Tiroenaal, n. een feest der Hindoes
ter eere van V i s c h n o e of van S j i v a
(z. ald.), wiens beeld op een rijk versierden
wagen gezet en onder 't geluid van speeltuigen rond gereden wordt
Tiroir, m. fr. (spr. tiroar; van tirer,
trekken) de lade, schuiflade ; — pièce a
tiroir, z. ond. pièce.
tirónische noten of teekens, benaming van figuren, letters of teekens, die
één of meer woorden voorstellen, en die
men in plaats van de gewone letters gebruikt om met grooter snelheid te schrijven
(zoo geheeten naar Tullius T iro, de vrij
slaaf van Cicero, aan wien men de-gelatn
uitvinding daarvan toeschrijft); -- tiro;
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nisch alphabet, alphabetische en ver
lijst van de tironische noten.

-klarend

Tisane, z. ptisane.
Tisjri, m. bebr. (tisjri, van 't ehald.
sjerd') openen, aanvangen) de eerste maand
van het burgerlijke jaar der Joden, de 'Me
van het hebr. kerkjaar, een gedeelte van
onzen september en october.
Tisiphone, f. gr. (van tiei.n, wreken,
en phónos, moord) de moordwreekster, eene
der 3 Furiën (z. ald.); oneig. een ondeugend wijf.
Tissu, ire. fr. (spr. ti -su, van tisser
lat. texére, weven) weefsel, vlechtsel, b. v.
goud-tissu, goudweefsel.
Titan, m., Titánis, f., pl. Titanen
en Titaniden, gr. Myth. een vroeger godengeslacht, de zonen en dochteren van 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 bij zonder
de naam van den titan Helios: zonnegod,
zon ; oneig. een zeer hoovaardig, verwaten
mensch; een titans- arbeid, een hoogst
bezwaarlijk werk; -- titanium, n. nieuw
koper, een door Gregor in 1791 , en door
Klaproth in 1795 ontdekt metaal, volkomen
onsmeltbaar in het smidsvuur; — titanium–sehorl, z. sageniet — titaniet, in. eene metallische delfstof, uit titanium -zuur, kiezelaarde en kalkaarde bestaande.
;

Titel, z. titulus.
Titi, f. schertsende benaming van de
vriendin des parijschen students, z. v. a.
grisette, z. ald.
Titill€tie (spr tie tsie), f. lat. (titillatio, van titilldre, kittelen). het kittelen,
de kitteling, de gewaarwording van het kittelen.
Titthe, titthis, f. en titthos, m.
gr. de tepel, speen, tiet.
titubeeren, lat. (titubdre) wankelen,
waggelen, tuimelen, niet vast staan; sta
stotteren, hakkelen ; onthutst zijn,-meln,
niet weten wat te zeggen of te doen ; —
titubátie (spr. tie=tsie), f het waggelen ; stotteren, stamelen.
titulus, lat., titel, m. het op- of boven
aan het hoofd van een boek, van een-schrift
hoofdstuk, enz., en dat daarvan de stof, den
hoofdinhoud te kennen geeft; benaming,
ambts- of eerenaam, waardigheidsbenaming;
Jur. een rechtsgrond, de grond van bet ontstaan eens rechts, de aanspraak, het recht,
dat men heeft om iets te bezitten, te eischen,
te doen, enz.; titulus possessionis, de bezitstitel, d. i. de rechtsgrond of rechterlijke
aanvang des bezits, of die verrichting, waardoor men in het rechtmatig bezit (b. v. van
een stuk gronds) komt ; quo titlo ? fr.
à quel tit-e? (spr. — kel —), met welken
rechtsgrond? met wat recht? onder welk
voorwendsel? — salvo titulo of S. T., z.
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salvo; — titulo emtí^nis, als koop of als
aangekocht; — litulo grativso, bij wijze van
schenking, om niet; — t. honorabili, eershalve; t. justo, op rechtmatige wijze; —

t. onerOso, z. ond. o n u s; — t. pleno of
toto, met vollen of volledigen titel ; — t.

praemisso, met vooroppiaatsing of vooraanzetting des titels; -- t. specióso, onder een
schijnschoon voorwendsel; — titulair, adj.
nw.Iat. naar den naam, volgens den titel,
den titel en het recht van eene waardig
hebbende, zonder haar werkelijk te be--heid
zitten of hare functiën te verrichten, b. v.
titulair professor, die enkel den titel
van professor heeft ; — titulartus, m. een
titelman, iemand, die slechts eenen titel,
zonder ambt, heeft; -- tituleeren, benoemen, betitelen, met ambts- of eerenamen
voorzien; -- titulatuur, f. de betiteling,
de volle benaming, het volle opschrift; —
titulomanie, f. lat.-gr. de titelzucht, titelwoede.
Titus, lat. mansn.: de geëerde ; -títuskop, een hoofd of kop met kort gesneden, kroes baar, naar de manier van
den romeinschen keizer Titus.
Titus, m. gr. (Tityos) Myth. een vree
reus, zoon van G^ea, die L a t ti n a-selijk
wilde schenden en deswege door den vertoornden Jupiter in de onderwereld veroordeeld werd tot eene geduchte straf, bestaande
daarin, dat twee gieren zijne steeds weder
aangroeijende lever uitpikten.
Tivoli, n. eig. eene stad in de nabijheid van Rome aan den Teverone of Anio,
op eenen berg gelegen, door olijfboomen
omgeven en met vele landhuizen; van daar
een eerst te Napels, vervolgens te Parijs,
Weenen, Berlijn, Utrecht en andere voorname steden gebezigde naam voor eene plaats
van uitspanning niet groote tuinen, enz. een
openbare pleiziertuin ; ook eene soort van
balspel.
Tjalk, f. een friesch, smal en plat ge-

bouwd vaartuig tot de kust- en binnenvaart,
inz. op de wadden tusschen Hamburg en
Nederland.
Tmésis, f . gr. (van témnein, snijden)
Gram. de woorddeeling, scheiding van een
samengesteld woord door een ander daar
te plaatsen : b. v. bij Virgilius;-tuschen
circum dea fudit amictu, voor dea circumfudit amictu ; -- tmetika, pl . Med. verdeelende geneesmiddelen.
Toast, m. eng. (spr. toost), 1) van 't lat.
tostus, a, um, van torrere, roosten) geroost
brood bij de thee, theebrood; l) eene gezondheid, het instellen van eenen vriendschappelijken dronk ter eere van eenen aanof afwezigen persoon, doorgaans met eene
korte toespraak van den insteller vergezeld

(zoo men wil dus geheeten naar 't voormalig gebruik in Engeland, dat hij, die eene
gezondheid instelde, een stuk g e r o o s t
brood in zijnen beker deed, dezen dan de
ronde liet doen en vervolgens, wanneer de

—
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beker tot hem terug gekeerd was, de rest
uitdronk en 't gerooste brood opat.
Tobias, ni. hebr. (Tobiijjáh, van tob,
goed, en Jehovah) mansn.: goedheid des Heren of Gode gevallend ; — tobias–visch,
de sandaal of smelt.

Tobin, z. v. a. t a b i n, t a b i s (z. ald.).
Toccata of toccatína, f. it. (van
toecare, fr. toquer, z. t o q u e e r e n) Muz.
een klavier- of orgelstuk, waarin de beide
handen in de voordracht eener notenfiguur
gedurig afwisselen ; — toeeategli, it.
(spr. tokkatelji), gewoonl. toccatille of

toeeadille, n. (sp. tocadillo, fr. jeu du
toe), een ital. spel, tusschen twee personen
op een bord met dobbelsteenen, ook tiktak ;
--- toccato, n. (fr. touquet) de vierde
of grondstem in trompetterskoren.
Tod, n. eng. een gewicht van 8 eng.
ponden (2 steen wol).

Toddy , m. eng., ontst. uit het hindost.
tdri) wijnpalmsap, waaruit arak bereidt

wordt, eene soort van punch uit water,
suiker, rum en muskaat.

Todos, z. tout a n n o n c é.

Toefenksji, m., pi. toefenktsjis, turk.
(v. toefenk, nw.gr. toephéke, geweer, musket) gewéerdragers (f u z e l i e r s) of karabiniers of buksdragers in Turkije ; ook geweerlademaker, monteerder.
Toog, turk. de turksche paardestaart,
eene stang met een' paardestaart en gouden
bal, die als vaan dient.
Tóegra of toeghra, perz . (toegrá of
togrd, gew. toera uitgesproken ; vgl. s o e rra) het naamcijfer van eenen vorst, dat vóór
diploma's en verordeningen wordt gezet;
inz. het naamcijfer van den turkschen sultan.
Toekan, m. (fr. toucan, sp. tucá, tul can, port. tucana, oorspr. amerikaansch : aan
den Amazonenstroom tulcán, in Guyana tucá
in Brazilië tucano) de pepervreter, pepervogel in Z. Amerika.

Toekea,

een gewicht in Moka, omtrent
4 2 grammes; 10 toekeas doen een
manoe.
Tool, m. (vgl. tail), eene oostind. zilvermunt,
1 ropij.

Toeman, z. v. a. t o m a n.
Toer, m. de kaukazische berggeit (Capra caucasica), zeer gewaardeerd om haar
smakelijk vleesch en haar tegen de koude
beschuttend vel.

Toeranische volksstam, Toera
taalstam, z. v. a. rnsch--nische
turksch-tataarsche volks- en taalstam (van
T o e r a n, al het in 't noorden van Iran,
bet perzische Tafelland, gelegene land; vgl.
Finnen, Tartaren, Iranische talen).

Toerbeh, n.,

pl.

toerbehs, arab .

(van toerrib, aarde; stof), muhamedaansche,

van boven open graven, inz. de tomben
of grafsteden der turksche keizers in de
moskeën.

Toerboeka, f. eene turksche pauk of
keteltrom, vgl. t a r a b o e k a.

TOERMEN
Toermen, m. eene rekenmunt in Siam,
40 tot 43 gulden.
Tof, z. tophsteen.
Toffana, z. ond. aqua; -- toffania, f.
z. v. a. aqua toffana.
Toga, f. lat., een oudrom. wit wollen
mansoverkleed, eene soort van mantel uit
één stuk, zonder mouwen, die alleen in
vredestijd en wel zoodanig gedragen werd,
dat de rechterarm er vrij buiten hing; oneig.
de vrede, vredestijd ; toga praetéxta, de met
eene purperstrook bezette toga, die de
hoogere overheidspersonen en vrijgeborene
knapen tot op het 17de jaar droegen ; toga
Pura, virilis, eenkleurige, mannel ij ke toga,
welke de jongelingen na het volbrachte 17de
jaar aandeden.

Tohoebohoe, ni. hebr. (eig. tahoe wabohoe, d. i. woest en ledig, Genesis 1, 2 )
woeste, groote verwarring, z. v. a. chaos).
Toilet, f. (spr. toalét; fr. toilette, v. toile,
lijnwaad, linnen ; van daar eig. tafelkleed, inz.
de bedekking der kaptafel) de kaptafel der
dames ; het noodige voor de kaptafel ; sieraad, opschik ; het toi 1 e t maken, zich
aankleeden, opschikken ; — toilinet, m.
(spr. toalinè) eene soort van fijne wollen

vestestof.

Toise, f. fr. (spr. toáz'; mid.lat. tesa ; vgl.
het it. tesa, spanning, van 't lat. tenses, a,
urn, gespannen, van tendére, spannen, uit
roede, een vadem, fr. lengtemaat-rekn)
van zes voeten =: 1, 9 4 9 0 3 6 6 meter.
Toison d Or, m. fr. (spr. toazon dor;
toison, it. tosone, sp. tusoi , eig. de scheerwol, van 't lat. tonsio, de schering, van
tondre, fr. tondre, scheren) bet gulden vlies
of ramsvel ; ook de orde van het gulden vlies.
Tokayer, m., de beste hongaarsche
wijn uit het marktvlek T o k a y.
Tokologie, f. gr. (van tálcos, het ba
geboorteleer, verloskunde. -ren)Md.
Tol, n. de kleinste soort van maat en gewicht op de kust van Koromandel—
= ,'. se er.
}

tolerabel, tolerant, tolerantie,
z. ond. tolereeren.
Tolerdak, m. eene rekenmunt te Samarkand en in Boecbarije 10 s p i n a k
of ongeveer 2 gl. 92-1 ct.

tolereeren, lat. (toleriire) verdragen,
dulden, lijden, toestaan, toelaten ; — getolereerd, adj. geduld, toegelaten; --- tolerábel, adj. (lat. tolerabilis, e), verdragelijk, lijdelijk, duldbaar, te dulden ; middelmatig, tamelijk; -- tolerant, adj. ver
stuk van rede en-dragzm,in.bet
godsdienst; — tolerantie (spr. tie tsie)
f. (lat. tolerantia) verdraagzaamheid ; —
tolerance, f. fr. (spr. —rans') in het fr.
muntwezen z. v. a. remedie (z. aid.).
Tolpatsch of talpatsch, m. bong.
(van taip, voetzool ; talpas, breed- of platvoet) spotnaam van 't hongaarsche voetvolk ;
gew. voor een lamp en plomp menscb ; ook
grove baren overschoenen.
Toltëken, m. p1. een volksstam, die
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nog óár de Azteken zich in Mexico beeft
neergezet en de eerste kunst en beschaving
in dit land gebracht heeft, daarom ook de
Pelasgen der Nieuwe wereld geheeten.

Tom, z. t o m u s.
Tomahawk, ni. eene strijdbijl der Indianen in N. Amerika.

Tóman, m. perz. (tOmán, d. i. eig.
tienduizend) eene rekenmunt van 10,000
arab. zilverdrachmen, in Arabië, Bassora,
Perzië enz., = 6,5t tot i 0 gl.: eene goud
tegenwoordig in Perzië gemunt ter
-munt,
waarde van 6 gI. 16 ct. tot 6 gl. 93 ct.;
ook een landdistrict, slat 10,000 strijders
kan stellen.
Tomato of Tomáte, m. (eng. tomato,
sp., port. en fr. toinate) de liefdesappel, goudappel, de eetbare vrucht van den solanum,
l ycopersi cum.
Tombák, m. (fr. toinbac, it. tombacco,
sp. tumbaga, port. tambaca, van 't maleisch
tambdga, koper, javaansch tembaga, tagalisch
tuoii,baga) geel koper, een gemengd metaal
van roodachtig gele kleur, uit koper met.
wat zink en tin.
Tombola, I. (v. tombolare, vallen, sp.
en provene. tumnbar, port. en provenc. tourbar,
fr. tomber)een ital. openbaar loterijspel, dat
men op t:ooneelen pleegt te spelen.
Tome, z. tom u s.
Tomin, ni. sp., een goud- en zilvergewicbt in het voorm. spaansch Amerika, van
3 karaten en 4 greinen goud en _ drachma
zilver, liet 800ste deel van het spaansche
pond; eene arab. munt in Algerie = 10 ct.
Tómolo, m. it. (waarsch. van 't lat.
tumulus, heuvel, hoop) eene graanmaat in
Napels en Messina, = 5 ,, 3 4 liter.
Tomus, ni. of fr. tome, n. (van 't
gr. telmos, snede, afdeeling, van ttinnein,
snijden) eene afdeeling, deel, band van een
boek ; Med. de snede, wond, het afgesnedene;
— tomotocie, I. (van tókos, de verlos sing) de baarmoedersnede, keizersnede, verlossing door de keizersnede.
Ton, f. (hoogd. tonne, angels. tunne,
tunna, eng. tun , f r. tonne, tonneau, z w eedsch
tunna, deensch toende, sp. en port. tone!,
it. tina, tonna, tonella, lat. tina) eene voorm.
neder]. inhoudsmaat: voor fruit = 2, 4 3 3 2 9,—
voor zeep 1, e, —, voor houtskolen 1, 7 2 7 3.
---, voor turf 2,2 7 0 1—, voor kalk en
1,2 1 3 G, voor bier ` 1, 5 s 52,
cement
voorharing l2i hectoliter; verder eene
vochtmaat te Bremen voor bier 1, 5 9 7 1 9,
te Brunswijk = 1., 0 0 9 7 7 ; te Oldenburg
8 schepel of 1, 8 2 4 2 hectoliter; eene akkermaat in Denemarken : de t o e n d e bar tkorn 22,2,79—, de boende saat1 a n d 5, 5 5 4 5 neder]. roeden ; --- inde neder]. en fransche scheepvaart is de ton eene
inhoudsmaat, die 1000 kilo weegt.
Tonadílla, I. sp. (spr. — deelja ; ver klw. van tonáda, lied, van tono, toon) een

=

liedje, een vrolijk volkslied.

Tonca- of 'tonkaboon, (fr. tonca,
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lonfla) de welriekende vrucht van een amerikaansch gewas ; van daar: tonca of
toeka, m. spaansche snuiftabak, met fijn
gemengd ; ----gewrvntocab
toneagras, lavendelgras.

Toneláda, f. sp. (van tonel, ton; vgl.
t o n n a g e) tonnemaat, tonnelast ; Mar. een
last van 2,000 pond, eene vochtmaat in
Alicante 52 a l m u d a s of 860,i 3 liter.
Tonijn, z. thunn.
tonisch, adj. gr. tonikós, é ón, van
teinein, spannen, rekken) spannend, versterkend ; -- tonische middelen or tonika, pl. Med. versterkende middelen en
wel de zoodanigen, die de spieren en pezen
hare spankracht terug geven; — tonica,
f. nw.lat. Muz. de grond— of hoofdtoon.
waarin bet gezang of het spel van een stuk
voortgaat en het thema sluit; — tonologic, f. de toonleer, leer van den toon;
-- tonométer, m. een toonmeter (van
C h l a d n i en Vogler) ;— tonornetrie,
f. toon of klankmeting; -- tonÓSiS, f. (vats
tonnen, spannen) de spanning, versterking;
— tonotika, pl., z. v. a. t o n i k a, tonische middelen.
Tonnage, f. fr. (spr. —náázj; van
tonne, tonneau, ton, scheepslast, sp. tonel,
provenc. tuna, oudhoogd. tunna, ton, vgl.

ton) do gezamentlijke scheepslading; eene
opbrengst daarvan naar het tonnebedrag,
tonnegeld.
Tonnine, z. ond. t h u n n.
Tonologie, enz. —tonotika, z. ond.
tonisch.
Tonsillen, pl. lat. (tonzillae) de amandelen aan den bals (z. v. a. bet gr. amp h 1 b r a n C h i a).
Tonsuur, f. lat. (tonsura) de schering,
van tondére, scheren) de hoofdschering, eene
plechtigheid, waarbij de bisschop eenige:haren afsnijdt van den r. kath. geestelijke,
die tot bet priesterambt wordt gewijd ; de
geschoren priesterkruin ; — tonsureeren,nw.lat., den scheedel of de kruin scheren.
Tontine, 1. fr (it. tontina) een lijf
gezelschap, aangroeijende lijfrenten,-rent—
waarbij de langerlevende deelhebbers de renten . van de vroegerstervenden erven, enz.,
naar baren uitvinder, den Italiaan Lorenzo
T o n t i in de 1 7de eeuw, benoemd; --Tontinier, n. (spr. --njé) deelhebber
aan eene tontine.
Tonus, m. lat. (van 't gr. tónos, van
teinein, rekken, spannen), toon, eig. bet
spannen, de spanning; spankracht, kracht,
sterkte der zenuwen, spieren, pezen, enz. ;
toon, bet naar verhouding van hoogte en
diepte bepaalde geluid, klank, schal; in de
taal: de nadruk der stem, z. v. a. accent
(de syllaben -, woord- en redetoon); de toon
wijs van een lied; de wijze van toon--sort,
zetting en uitdrukking in de rede; de wijze
van gedragen, bet beerschend gebruik in
de samenleving; Piet. de verhouding, de
menging en overeenstemming der kleuren,
-

TOPIKA.

de kleurengeving; ook de heerschende of
hoofdkleur in eene schilderij, somtijds, z. v. a.
manier en stijl.
Tooseni, eene japansche rekenmunt van
2 s e n i, ongeveer cent.
Topaas, m. (gr. topád zos, topádzios,
lat. topazius; naar men wil van een eiland
T o 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 tapoes, vuur) een bekende,
meestal vuurgele edelsteen.
Topárch, m. (gr. (tóparchos, van topos, oord, streek, enz., en árchein, heerscben)
een oord- of landbeheersctler, landverzorger;
een burgheer, eigenaar van eenes burg; gebieder over eene toparchie, burg- of
vrijheerschap, ook riddergoed; -- topárchjsch, adj. burgheerlijk, stadhouderlijk.
Topehána, turk. (van het turk. top,
bal, kogel, kanon, en het perz. ch á n a h,
huis) de kanongieter(j, stukgieterij, het tuigbuis, van daar ook de naam -eener voorstad
van Constantinopel.
Topen, pl. (sanskr. stoepa, een aard
grafplaatsen in Afghanistan of 't oude-hop)
Baktrië, in welke oudheden en vooral oud
munten worden gevonden, die onder-perz.
den naam van baktrisebe munten
bekend zijn.
Topeng, javaansch : mom, masker; een
vermomd tooneelspeler; een door zoodanig
persoon opgevoerd tooneel-, blij- of kluchtspel.
Toph, z. adufe.
Tophsteen, tuf— of tufsteen (lat.
topbus of tofus; gr. tóphos) mortelsteen,
zandsteen, dropsteen, een kalkachtige, zeer
poreuze 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 eene Kalkachtige
samengroeijing; z. V. a. po r u s; -- tophi
pulmónum, pi. steenachtige gewassen in
de longen.
Topiek, topika, f. gr. (topikë, van
tópos, oord, streek ; . Log. gemeenplaats) de
plaats- of vak-aanwijzing; de kunst om de
bewijsgronden en gemeenplaatsen tot redekunstig gebruik te vinden en aan te wenden ; de leer van de bewijsplaatsen, bewijsleer; Gram., de leer van de woordplaatsing,
woordopvolgingsleer; — topisch , adj.
(gr. topikós, é, ón), plaatselijk, de plaats,
bet oord of de ligging betreffende; Med. t op i s c h e middelen of topïka,n.pi. plaat
uitwendige geneesmiddelen, pleis--selijkof
ters, enz.; — topische methode, in de
preêkkunst die preêkwijze, bij welke * na
eene korte verklaring van den tekst eene
zoogenaamde gemeenplaats wordt behandeld;
— topognoom of toposkoop, m. een
plaatsbepaler voor schepen en bij brand; —
topograaph, m. een plaatsbeschrijver;
-

-_

'()PPIGI
--- topographie, f. de plaatsbeschrijving,
beschrijving van bijzondere plaatsen en oorden ; topographia anatornica, de anatomische
beschrijving an ale ligging der tigchaarnsdeelen ; -- topographiseh, adj. plaatsbeschrgvend ; --- topologie, r. (Ie plaatsleer.
Topigi, topidsehi, z v. a t o p t s i i.
Topinaiubóér, m. braz. (port. topinambor) de aardpeer, aardartisjok, zonnebloem niet eetbare wortelknollen.

Topognoom, topograaph, -- topologie, z. ond. topiek.
Toppé, z. v. a. toupet; -- toppeeren, z. v. a. too p e e r e n.
Tóppenant, m. $samengetr. v. toppenwant, d. i. want, dat aan de toppen zit)
Mar. zekere touwen, wolke dienen om de raas
deels in horizontale richting te houden, deels
om ze te toppen, d. i. een' loodrechten
stand te geven.
Topraky, turk.. lichte troepen, die
door de pasjas der provinciën worden in
dienst gesteld.
topsy-turvy, eng., het onderst boxen, verkeerd, averechts.
Toptsji, nl., pl. toptsjilar, turk.
(vgl. t o p c h a n a) artilleristen, kanonniers
— toptsji-basji, m. officier der kanonfliers; — toptsjilar-aga, rn de generaal
der artillerie.
Toque, eene rekenmunt in Pegu, = ^^b
t i c a t of ongeveer S cent; ook een gewicht
.._ 2 0 hollandsche azen.

toqueeren

(fr toques,

it. toecare), aan -

raken, aanstooten, klinken, de glazen bij het
drinken tegen elkander stootent Piet. stoute
en vette streken maken.
Tora, z. thora.
Toraille, t . fr. (spr. torálj') ruse, onbewerkte koralen.
.

Torchenez, ni. (fr. (spr. torsj'né; van
torcher, afveen, schoonmaken, en nez, neus ;
dus eig. neusveger) neusklem, neusnijper,
neuspranger, waarmede men den neus der
paarden klemt.

Torculum en torcular, n. lat. (v.
torquire, draaijen) de wijnpers; Chir. z. V. a.
tourniquet.

Toreador, m. sp. (van toreár, stieren gevechten houden, van Coro lat. taurus,
stier) een stierbevechter ie paard; --- toréro, m. een stierbevechter.
Toreuma, n. (;r. (van toreuein, eig.
doorboren; ingriffelen, insnijden, enz.) gedraaide, gesneden of gedreven kunstarbeid ;
drijfwerk, snijwerk --- toreumatographie, f. beschrijving en kennis van zulke
kunstwerken ; — toreut, m. (gr. toreutés)
een beeldsnijder, graveur ; -- _ toreutika, f. de draaikunst, inz. in elpen
beeldgieterij bij-ben;dlsijr
de Ouden ; --- toreutj.sch, adj. door de
draai- of snijknrnst vervaardigd; gedraaid.
rond gevormd.
toreus, z. oud. torus.
Tórgom, f. eerre voortreffelijke gom;
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soort, die haren naaai snaar de crab. zeeha
draagt.
-venFor

tormenteeren, it. !torinentáre, fr.
tonrrnenter, van 't lat. lort ^,éntr^m, marteling)
martelen, pijnigen, kwellen, folteren, op de
pijnbank spannen.

Tormentil, f. of het, tormentilkruid (nw.lat. tormnentilla, van tornen,
buikpijn, omdat zij deze moet stillen) zevunblad, het zevenvingerkrui+l, met -amentrekkenden wortel.

Tormina, pi. lat. (v. lorqu"Pre, (lraaijen,
verdraaijen) Med. buikpijn ; ---- torminá ria, f. nw.!at. (v. tormTna, met opzicht tot
de vroege aanwending +ier vrucht tegen den
buikloop) de sperwerbezieboom, de lotusboom.
Tornado, n., pi. tornados, sp. (van
tornár, oorspr. (ïraaijen, mid.iat. en it. tor-

nare; vgl. torno, t urnus, tourneeren,
enz.) een hevige wervelwind, inz. vieeselijke orkaan in den regentijd tusschen tie
keerkringen; --- tornattira, t it., eerre
veld- of vlaktemaat in Bologna, t9,,,:,^ ❑
neder. roeden.

Tornese, in. it. ,= fr. tournois, z. ald.),
eerre rekenmunt te Napels, = _ _^ ctucato
di regno of ruim 1 cent.
Torníster, in. hood., een lederen reis
ransel, inz. van de soldaten in het veld.-zakof

Torno, m. ií. (van 't mid.lat. turnus,
z. ald.), de omloop, z. v. a. liet fr tour;
ook de draaibare bak, waarin kinderen aan
de vondelingshuizen voorden overgegeven.
Tornooi, z. tournooi.
TorpIde, adj. lat. tor/))dus, a, um, van
tor1)Pre, verstijven) gevoelloos, ongevoelig,
verdoofd, verkleumd, loom, vadzig ; - tor-

por, m. :bled. ledenverstijving, verlamming,
gevoelloosheid, onprikkelbuarheid, zwakheid,
traagheid, ook torpiditeit, i'. n w.lat..
torqueeren, lat. (torgarne), eig. draai jen, krommen, b. V. den tabak torqueeren (fr. torquer), de bl-idenen daarvan tot
rollen draaijen en spinnen ; martelen, folteren, pijnigen, beangstigen, kwellen ; riw.lat.
ook tortureeren (fr. torturer) ; - - torsie,f.(later lat. torso) de draaijing, kromming;
Med. de omdraaijing van het einde eener
afgesneden ader om de bloeding te stillen
--- tortuous ,adj. (lat. tortuósus, a, urn), vol
krommingen, verward, verdraaid, verwrongen ; --- tortuur, f. (lat. tortura) eig.
kromming, verdraaijing; de foltering, marteling; gerechtelijke pijniging; de pijnbank,

palei; --- tortulrrs lac?ëi, Med. de gezichtsverdraaijing; t. oris, de mondkramp, mondklem.
Torqueton, m. fr. (spr. tor/c1ó1, van
't lat. torquFre, z. t o r q u e e r e n) een astron.
werktuig, dat de dagelijksche beweging des
equators in de zonnebaan aanwijst.

Torrefaetie (spr. tie=tsie) f. nw.lat.
(van torrefacere, vn tonré, e, roosten, zen
ertsen.-gen,schroij)dtgnz.er
,

torrieéllische buis ; spr. -- tsjel— ),
z_ v. a. barometer, naar haren uitvinder
Tor ricelli omstreeks irr^t jaar tot. d.:
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genoemd ; naar hem heet ook de boven in
den barometer voorhandene luchtledige ruimte : bet tor ricellische ijdel of ledig.
Tórringtons, pl. eng., wollen bedde dekens. naar Torrington in Devonshire
benoemd.

Torsie, z. ond. t o rq u e e r e n.
Torso, ni. it. (eig. de stronk, boomstomp, enz.; sp. en port. trozo, provene.. en
oudfr. tros, v. 't lat. thyrsus, gr. thyrsos,
stronk, stengel, oudhoogd. torso, nw.boogd.
dorsche) de romp van een verminkt standbeeld, inz. de beroemde romp van een standbeeld van Hercules in liet Vaticaan.
Tort, n. fr. (spr. tor, van 't lat. tortuni,
verdraaid; vgl. t o r q u e e r e n) onrecht, benadeeling, schade, verdriet, ongelijk ; i e m a n d
een tort aandoen, hem verongelijken, hem
schade toebrengen ; a fort et a travers (spr.
a tór e a trawvèr), zonder overleg; onbezonnen, plomp verloren, in het wild, in het
honderd.

tortueus, tortuur, z. ond. t o r q u. e eren.

Torus, m. lat., eene peuluw, een kus
rustleger, bed, inz. huwelijksbed; ook-sen;
spier, tori conscensio, de beklimming van 't
huwelijksbed; -- toreus, adj. (lat. torósus, a, um), vleezig, gespierd; — toroziteit, f. nw.lat., de vleezigheid, spierkracht.
Tory, m. eng. (spr. tóri), p1. tories,
koningsgezinden (aristokraten), aanhangers
van de oude staats- en kerkregeling, de hof
Engeland; in de Vereenigde Staten-partijn
van Noord-Amerika verstaat men daarentegen onder dit woord de demokraten (oorspr.
een scheldnaam, die van de tegenpartij, de
w h i g s, is uitgegaan, ontleend aan 't iersche
woord tory, d. i. roovek ; vgl. het gaelisch
toir, vervolging, jacht); — torysmus, n.
de grondstellingen of gevoelens van Benen tory.
Toscaansche zuilorde (v. 't lat.

tuscdnus, tuskiscb, etrurisch, Tusci, de Tuskers, de bewoners van Etrurië, waarvan later
de benaming van 't groothertogdom Toscane)
de eenvoudigste, bij de Etruriërs ontstane
zuilorde.
Tostao, toeton, z. t e s t a o.
toturn, n. lat. (van lotus, a, um, geheel),
bet geheel ; in totum, voor het geheel, geheel en al, in 't algemeen; toto titulo, z.
litulo toto ond. titulus; lotus taus, of afgek. 7. T., geheel de uwe (als onderschrift
van brieven); --- totaal., adj. nw.lat. (tr.
total) en als adv. totaliter, geheel, ten volle,
geheel en al, ganschelgk ; totale zon- of
maan - e k 1 i p s, geheele of volkomene zonsof maansverduistering; — totaliteit, f.
de gezamentlijkheid, het geheel.

toucheeren, fr. (toucher, spr. toes]—)
aanraken, aanroeren, met de hand bevoelen
en onderzoeken (b. V. Bene vrouw of zij
zwanger is) ; roeren, treffen, tot medelijden
bewegen, aandoen ; aangrijpen , aantasten,
plagen, beledigen ; — touehánt, adj.
(spr. toe,sjdb), roerend, aandoenlijk, treffend,

TOURNEEREN.
bewegelijk; -- touche, f. (spr. toesj') de
aanraking, greep, plagerij, beleediging, zet,
streek; Pict. de kleuropbrenging, penseelstreek; de toets of proef; de klavieren of
toetsen van een orgel, enz.
Toupet, n. fr. (spr. toepi; verklw. van
't oudfr. top, oudn. toppr, lok, kuif, nederl.
top ) et, hoogd. zopf, bos, lok) de kuif,
haarkuif, het opgezette en gekruide voor
toupeeren, krullen, eene-hofdar;
haarkuif maken.
Touquet, m. fr. (spr. toekè), z. v. a,

toccato, z. ald.
Tour, m. gew. f. fr. (le tour, spr. toer;
van 't midlat. turnus, z. ald.) in 't alg. de
kring, omvang, omloop, omtrek ; van daar
de haartour, een rond haarvlechtsel, kunsthaarnet, kunstkrullen, valsche haarlokken;
de wandeling, het uitstapje, reisje, toertje;
de beurt, rondgang, b. v. de tour is aan
mi ; in het dansen : de wending, dansverandering; de streek, pots, het scheimstuk;
ook de moeijeljkheid, het te overwinnen bezwaar, zware werk, de kunstgreep; —tour

à tour, beurtelings, bij beurten, na elkander;
-- tour de bdton, handgreep, gaauwigheid,
inz. ongeoorloofd winstbejag in ambtsbediening, jacht op zoogenaamde buitenkansjes;
— tour de force, een krachtzet, machtstreek,
eene krachtvereischende inspanning; eene
stoute, moedige daad ; — tour de passepasse, z. ond. p a s s e e r e n — tourillon,
m. (spr. toeri-ljón) bet draaipunt, b. v. van
;

eene brug, een kanon ; — tourníst, m.
een rondreizend persoon, reizend bandelsbediende ; een voor zijn genoegen of zijne beschaving en leering reizend persoon, in zooverre hij eene bepaalde reistour volgt ; inz.
een Engelschman, die vreemde landen uit
enkel nieuwsgierigheid en gebrek aan bezigheden bezoekt, en daarbij den reisweg
volgt, doorgaans door zijne landgenooten ingeslagen.
Toure of turg, m. eene lotharingsche
zilveren rekenmunt, ongeveer = 18 sols.
Touri, m. welriekende roode balsem
uit den bast van den mycodendron amplexi
caule, die, verhard zijnde, tot berooking dient.
tourmenteeren, fr. (tourmenter, spr.
toermant—-; vgl. tormeoteeren) pijnenigen, martelen, folteren, kwellen, plagen,
lastig vallen.
tourneeren, fr. (tourher, spr. toern—;
van 't midlat. turnare, it. tornare; vgl.
turnus) draaijen, wenden, keren, of eene
wending, eenen draai geven, wentelen, zwenken, omslaan; Mil. den vijand omtrekken,
hem in den rug vallen : -- tournez ! de kaart
of het blad gekeerd, omgeslagen ! -- tour—
ne, m. het keerblad in het kaartspel ; —
tournee, f. de rondreis, handelsreis van
eenen koopman, rondgaande vizitatie van
eenen ambtenaar, enz.; -- tournement,
n. (spr. toern'mnán), een kunstmatige paard -

of ruiterzwei,king; — tournebroche, m(spr. toern'bró.sj') een loopend braadspit ; de
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van liet melkachtig bladervocht, na gedroogd
spitdraaijer ; — tournesol, m. de zonnete zijn, eerre allerzwartste verw wordt; -bloem ; z. ook k r o t o n; — tourniquet,
toxikologle, f. de vergiftkunde, vergiftm. (spr. toernikè) een draaikruis, kruisboom
leer, leer van de vergiften.
aan den ingang van een voetpad, weghasTrabacolo, m. soort van koopvaardij pel ; een wervel; bij wondheelers : een werk schip, voerende twee masten en twee loggertuig ter toewringing van de bloedvaten,
zeilen, in gebruik op de Adriatische zee.
schroefverband bij het afzetten van ledemaTrabucco, m. it. (spr. traboeklco) eene
ten ; -- tourhooi, tornooi, n. (fr.
lengtemaat te Turin, = 7 voet di l ip ra ntourooi, it. torneo, midlat. torneamentum)
een ridderkamp, feestelijke lansren, krijgs- d o, 9 gewone voeten of 3, u 3 z o meter ; --of ridderspel, renspel, steekspel, van de trabueeo, m. eene korte buks met wij•a Ode tot de 1 Ode eeuw in gebruik ; — den mond, eene karabijn ; — trábueatournure, f. de wending, geschikte wijze rios, p1. met karabijnen gewapende spaan
voordracht; houding, gestalte, gesteld - sche smokkelaars.
-van
heid van ligchaam of geest ; bevalligheid,
tracasseeren, fr. (tracasser, van tracas,
fraaiheid.
verwarring, wanorde, gewoel) onrust of onTournoois (fr. tournois, spr. toernoá)
eenigheid stichten, iemand plagen, kwellen,
eertijds eene in Tours geslagen kleine
afslooven, drillen, ontrusten ; -- tracasmunt; ook de benaming van het geld, dat Serie, f. de plagerij, kwelling, booze streek;
naar den muntvoet van Tours of in de
kibbelarij, geharrewar.
fr. stad Tours geslagen werd en 1 geTrace, f. fr. (spr. tras'; sp. traza, proringer was dan dat van Parijs, b. v. livre venc. trassa, it. traccia, van 't lat. trah(-?re,
tournois.
trekken) bet spoor; voetspoor, de voetstap,
Tout, n. fr. (spr. toe ; van 't lat. totum) bet kenmerk, de indruk ; de schets, de omhet geheel, alles ; al de slagen of het door- trek, de op den grond, het papier of doek
gaan in het kaartspel, wanneer de speler getrokken lijmen om de teekening van een
bij het omberen, na vijf slagen gehaald te
bloemperk, van figuren, enz. aan te duiden;
hebben, ook de andere vier haalt ; -- tout — traceeren (fr. tracer, spr. trass—),
annoncé (spr. toetanonsé), ook todos, afteekenen, schetsen, ontwerpen, de omtreksp. (d. i. alle), de verklaring, dat men in 't
ken van iets maken, afsteken.
omberen al de slagen wil halen, het doorTrachéa of trachia, f. lat. (stil.
gaan (vgl. vole); — á tout of atout (eig.
arteria; van het gr. trachéfa, van trachys,
op alles) troef in 't kaartspel, troefblad; het
ruw, ongelijk; dus eig. »de ruwe", zoo gespel, waarbij de speler al de slagen krijgt;heeten wegens de verhevene kraakheenrin-- atouteeren (spr. ou =oe) eenen troef gen) Anat. de luchtpijp; — tracheaal,
inleggen, troeven, afbannen ; — en tout
adj. nw.lat., tot de luchtpijp beboorende,
(spr. an toe), in 't geheel, in alles, kortom, baar betreffende ; — tracheitis, f. gr.,
alles bijeen genomen ; — tout ensemble (spr.
de ontsteking der luchtpijp — traeheotoetansánbl') alles bij elkander, al te gaden,
blennornccee, f. de slijmvloed der luchtbet geheel in zijn verband; — tout, als adv.:
pijp ; — tracheocële, f. de luchtp))p•
geheel, gansch, ten volle ; van daar tout
zwelling, luchtpijpbreuk , -- traeheoà fait (spr. toeta fè), geheel en al ; — tout pyósis, f. de verettering der luchtpijp; -a l'heure (spr. toetaléür') zoo dadelijk, aan - traeheorrhagl.e, f. luchtpijpbloeding , —
stonds, op het oogei,blik; — tout comme tracheotomie, f. de luchtpijpsnede of
chez nous (spr. toekom'sjenóé), juist zoo als
snede in de luchtpijp; vgl. b r o n c h o t o bij ons, 't is bij of met mij eveneens ; — tout m i e ; ---- trachiëleus, m. of trachiëlde bon (spr. toe d'bón), in ernst, oprecht, in
kÓsis, f. eene luchtpijpverzwering.
vollen ernst; -- tout de méme (spr. toed'
Trachelagra, n. gr. (van tráchélos,
mèo'), eveneens, juist zoo, net zoo; — tout
de nek) de nekpijn ten gevolge van jichtige
de suite (spr. toed'swíét'), zoo dadelijk, teroorzaken ; — traehelopanus, m. de
stond, oogenblikkelijk.
opzetting of zwelling der halsklieren ; —
Toutenague, toutenak, z. t u t a- trachelophyma, n. bet halsgezwel.
n g o.
Tracheoblennorrheee, enz. ; -Tower, m. eng. (spr. touw'r, van 't trachiëlkosis, z. ond. trachea.
fr. la tour, it., sp., port. en provenc. torre,
Trachoma, n. gr. (van trachoen, ruw
lat. turns), de toren, een onder Willem den
maken, van trachy's, ruw), de ruwheid aan
Veroveraar aangelegd, later allengs uitgede binnenste vlakte der oogleden, liet oogbreid en versterkt kasteel in Londen, eerst
leden-uitslag, de ooglidschurft ; — traehode woning der vorsten, later eene staatsgematicum, n. een middel tegen die kwaal,
vangenis, tuighuis, enz.
eene oogzalf
Toxicum, n., pl. toxica, lat. (van
Trachyphonie, f. gr. (van trachys,
't gr. toxikón, d. i. eig. tot het geschut beruw), eene ruwe, heesche stein; — trahoorend ; van tóxon, boog, schietgeweer) eig.
chyt, m. een gemengd gesteente, bestaande
een vergift, waarmede men de pijlen beuit eene fijnkorrelige gemengde grondmassa
streek ; verder in 't alg. vergift ; -- tOSien inliggende kristallen van glasachtig veldkodendron, n. gr., de vergiftboom, waar- spaath ; -- trachyt-breccie, f. (vgl.
;
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TRACTARI AKEN

TRAGEDIE.

--

Ii r e c c lI i e) trachyt-puimsteeuen, een meng
uit blokken, stukken, enz. van t rac b v t.-sel
Tractariánen, pl. z. P u s e y i e t.
tracteeren, lat. (tractáre, d. I. eig.
trekken, sleepgin : van trahëre ; vervolgens
behandelen, enz.; provene. en oudsp. tractor,
sp. tratar, it. trattare, fr. traiter) iets behandelen, bearbeiden, afhandelen, verbande
onderhandelen ; iemand behandelen, hem-len;
bejegenen ; onthalen, opdisschen, eene smul
geven ; — tractabel , adj. (lat.-parti
(ractabitis, e) of fr . traitable ( spr trètá-bl'),
.

wat zich laat behandelen, gedwee, handelbaar, toe- of medegevend, buigzaam, lenig,
rekkelijk, vriendelijk, zachtztnnig; ---- trae-

tamént, n. nw.lat. (tractaméntum), of
traetemént , fr. traitement, n. (spr. trèt' fnán), de behandeling, bejegening; net onthaal, de verpleging; de smulpartij, het eeremz l ; de bezoldiging, belooning, soldij, wedde;
--- traetánt , in. de onthaler, de betaler
van de smulpartij of den maaltijd ; -- traiteur, m. fr. (spr. trèt—) een gaarkok
tafelhouder ; -- traetaat, n. lat. (tract?!(us) of fr . traite (spr. trèté), verklw.
tractaatje, Gene eerhandeling, een ge^chrift, klein boek, L,., e t opstel ; eene onder
overeenkomst, een verdrag, ver--bandelig,
gelijk, eene vereffening, b. V. v r e d e s-t r a eta t e n, vredesonderhandelingen : --- tractátie (spr. tie=tsie) f. (lat. tractatto) de
behandeling; een gastmaal, eene smulpartij.
tractoria, f. nw.lat. (van 't lat. tra
ctoriecs, a, urn, trekkend of getrokken, van
trahére, trekken) hoogere Math. de treklijn, eene lijn van hoogere orde; --- tra
ni. lat., eig. trek, uitrekking in de-ctus,
lengte ; eene landstreek, streek lands, een
oord ; ook bet F. katte. vastengezang tusschen epistel en evangelie ; — tractu tem
in verloop des tijds of mettertijd. -poris,
tradeeren, lat. (tradére van tra =trans,
z, ald., en dare, geven) overgeven, overleveren, mondeling voortplanten; voordragen,
onderwijzen ; — traditie (spr. tie. tsie)
f. (lat. tradit)o) de overgave, uitlevering;
de onbeschrevene, van mond tot mond, van
ouders op kroost, van voorzaat op nageslacht voortgeplante overlevering, voortplanting van leer, enz., sage, bi monde overgeleverd bericht ; — per traditiónem, door
overlevering; --- traditio judicidlis, de gerechtelijke overgave ; — traditioneel,
adj. (fr tradítionnel) of traditief, nw.
lat. door overlevering voortgeplant, bij wijze
van overlevering, volgens overlevering of
sage; -- traditor, nw.lat. een overleveraar, uitleveraar; inz. uitleveraar van gewijde boeken en vaten aan de beidensche
overheid ten tijde van de vervolgingen der
-

—

Christenen onder Diocletianus.
Traders, i-a. pi. eng. (spr. treeders; v.
trade, handel, verkeer) handelaars, kooplieden ; in Britsch N. Amerika de door de Hudsonsbaai•compagnie over haar gebied ver
mannen, die den pelshandel drijven.-del

Traditie, traditioneel, enz., z. ond.
tradeeren.

traduceeren , lat. (traducére, van
tra = trans, z. ald., en ducére, voeren)
overvoeren of - brengen ; overzetten, vertalen ; doorhalen, de les lezen ; — traduetie (spr. tie=tsie) f. de overbrenging, overzetting; overlevering aan het gerecht; —

traducianismus, m. nw.lat., of tra
systeem, n. de leer der ziele-ductie voortplanting, of de meening, dat de zielen
der ouders op de kinderen voortgeplant worden ; -- tradueiánen, m. pl. aanhangers' van die leer.
Trafiek, trafijk, f. fr. (le tra/ic, prbvene. tra fec, trafey, it, tráf co, sp. tráfico,
trá fago, mid.lat. tra /Ticurn, tra fzca ; van 't
lat. Ira = trans, z. aid., en facere, maken ; vgl. bet nederlandsch overmaken)
de handel, inz. met zelfvervaardigde fabrikaten, bet koopmansbedrijf, de nering, de
handel door koop en verkoop of door ver
waren; — t rafiqueeren (fr-ruilngde
trafquer, it. tra (icdre), handelen, handel,
koopmanschap of nering driven ; — tra fikánt, m. (fr. tra f quant, it., tra f cánte)
een handelaar, die zelf verwerkte voorwer-

pen verkoopt.

Trágala, f. sp. (van trága-la, d. i. verslind baar; van trágar, verslinden ; voluit:
trágala, perro, verslind haar, gij bond ? welke
woorden telkens in het refrein van liet lied
herhaald worden) het vrijheidslied der Spanjaarden (het ca-ira der Franschen)
Traganth, n. gr. (van trdgos, bok, en
ánthos, n. bloem) of tragakánth, m. (v.
akantha, doorn), boksdoorn, eene soort van
peulgewas van onderscheidene soorten , ook
z. v. a. traganth — gom, eene gele of
roodachtige gom van den kretenzischen boks
; -- traganth —-dornftaghsuik
werk , suikerbakkerswerk uit traganth, suiker, enz., tot tafelpronk en dergelijke.
Tragéa, f. of liever tragëma, n. gr.
(van tragéin of trogein, knabbelen) noten ;
amandelen, suikergoed, enz., bij bet nagerecht ; Med grofgestooten maagversterkend
poeder uit kruiderijen en suiker, z. v. a.
trisenet.

Tragedie, z. trageedie.

Trageláphus of trageláph, m. gr.

(tragélaphos, van trágos, bok, en élaphos,
hert) het bokkelhert, een fabelachtig dier In
de oudheid; ook een drinkbeker, waarop
zulk een dier in verheven werk was voor

-gestld.

Tragcodie, f. (gr. tragódia, d. i. woordelijk bokkezang, omdat de volksdichten, waaruit de latere tragoeiie baren oorsprong nam,
op de baccbusfeesten door dansers, die eenigermate als bokken verkleed waren, werden voor gesteld ; vgI. sa t y rd ra m a) , tragedie (fr
tragedie), een treurspel, hoog-ernstig schouw
tegengent. van-spelofdram(z.i),bt
k o m oe d i e ; oneig. een treurig voorval ; -tra gis ch , adj. (gr. tragik©s, 'g, ón), tot
.

TRAGUS
de trageedie behoorende, daaraan eigen of
passende, treurspelacht.ig; treurig, droevig,
beklagelijk, deerlijk, jammerlijk, medelijdenswaardig; — tragicus, m. een treurspel dichter ; tooneelspeler in treurspelen, tra
verachtelijken zin-gischtonelpr;

trageediant ; -- tragi- komisch, adj.
treurig-vrolijk, halftreurig halfvrolijk, om te
lagchen en te weersen tevens — tragikomcedie, f. een treurspel, doormengd
met lachwekkende tooncelen of voorvallen
en waarvan de afloop niet tragisch is, een
tooneelspel, waarin eene ernstige, tragische
stof op vrolijke wijze behandeld wordt.
Tragus, m. gr. (trágos) de bok ; Med.
de bokkereuk, okselstank ; groote geilheid;
ook het voorste kraakbeen van liet oor ; de
zoogenaamde oorbok ; -- tragomasehalle, f. (vgl. m a s c h a l i e) bokkereuk, de
eigenaardige reuk der okselen of schouder ;

hollen ; — tragomasehálus, m. wie
als een bok stinkt; -- tragophonie, f.
de bokkestem, het sterke stotteren of smakken in het. spreken ; -- tragopógon, n.
de boksbaard, haverwortel (eerre plant) .
trahit sua quemque vol optas, lat. sprw. :
elk beeft zijn zwak, ieder heeft zijn slokpaardje.
Traille, liever t r e i 1 1 e (z. ald.).

Train, fr., trein, m. (oudfr. train, it.
traino, sp. tragin, provenc. trahi, van 't
lat. trali re, trekken) het gezamentlijke ge,

schut, de sleep van kanonnen, enz. bij een
leger; de reeks van wagens op spoorwegen;
het gevolg, de tros, de zware bagagie van
een leger (b. v. artillerie -, munitie -,
proviand—trein, enz.); ook de gewone
loop of gang der dingen (s I e n der); -- en
train (spr. an trèn), in gang, in vollen gang;
traineeren (fr. trainer, it. trainare,
provenc. trahinar, van 't lat. trahére), trekken, sleepen, talmen of dralen, op de lange
baan schuiven ; een paa rd traineeren,
het africhten, inz. het door bijzondere behandeling tof den wedren geschikt maken
ook eenes persoon door bijzondere opleiding
en eigenaardige leefwijze tot zekere verrichtingen geschikt maken, gelijk dat ll.v.
in Engeland met boxers, jockeys en duikers
plaats heeft ; — trainard , m. (spr. lrènar)
of traineur, m. een achterblijver (bij een
leger), strooper (in a rod e u r).
Trait, m. fr. (spr. trè, van 't lat. tractus, z ald.) de trek in het gelaat en karakter, gelaatstrek, gemoedstrek, bewijs of
blijk van 't gemoedsbestaan, van de handelwijze ; een streek, schelmstuk.

traitable, traité, traiteur, z. ond.
tracteeren

Traitre, m . fr. (spr. trètr', oudfr. traftre, sp. traidor; van 't lat. traditor, d. i. eig.
overleveraar, van tradlre, van daar fr. Irahir, verraden) een verrader; ook voor plager,
sarder, kwelgeest; ---- traitéren, trei-

teren, m. in de volkstaal voor plagen,
sarren, moedwillig kwellen.

TRANS.
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trajiciëeren, lat. (trajicfre, van tra
= trans, en jacére, werpen), eig. overwerpen, overbrengen, overvaren, overzetten;--

trajéct, m. (lat.. trajéctus) of trajet, fr.
(spr. trazjp) de overvaart, bet overzetten,
de overtocht --- trajectiel, adj. nw.lat.
tot overvaren dienende ; --- trajeetorie,
f. nw.lat. hoogere Math. elke kromme lijn,
die een geheei stelsel van gelijksoortige
kromme lijnen onder een' gegeven' hoek
snijdt; ook z. v. a. lijn der kegelsnede.
Tratje, z. t r e i l t e.
Trame, f. fr. (van 't. lat. trama) de
inslag van het weefsel ; -- tramzijde,
;

inslagzijde (in tegenst. met o r g a n sij n—
z ij d e); --- trameeren (fr. trainer), inslaan, inschieten ; oneig. aanleggen, smeden,
sluw voorbereiden (b. v. eene samenzwering).
Traminer, m. (lat. viti s arninaea, naar
het gelijknamige landschap in Campanié;
bob. drumin, leverroode wijn) eene soort
van witte en roode druiven van zoeten, spe
smaak in Tyrol (de witte-cergahtin
traminer heel. wegens de gedaante zijner
bladeren ook ganzevoet; de ronde t ram i n e r, frankische druif); ook Bene appelsoort.

Tramontane, f. it (tramonláne, van
tra = trans, en innate, berg, dus aan gene
zijde van den berg zich bevindend of van
daar komend) de noordenwind in Italië
de noordster, het noorden, de noordpool ; de
tramontane verliezen of kwijt rak e n, de richting verliezen, oneig. de bezinning verliezen, in verwarring geraken,
geen raad, geen uitkomst meer- weten, het
spoor bijster zijn (uit de taal der schippers
ontleend, weien de noordster weleer tot richt
diende).
-punt
trancheeren, fr . (tranclier, spr. trán-

trendhar, trinquar; sp.
trinchar, it. trinciare, waarsch. van 't lat.
l'runedre, afsnijden, knotten) snijden, in stukken snijden, voorsnijden, ontleden ; -- tranchons le mot (spr. transjon l'inO), laat ons
sj--; proven'. trencar,

bet kort en goed zeggen, bepaald en duidelijk ons uitdrukken, de zaak niet langer
bewimpelen; — trancheer-nies, een
voorsn(jmes; . — tranehant, adj. (spr.
tra^isja i), snijdend, zeer scherp ; -- tranche, f. eene snede (van brood, vleeesch,
enz.); de rand, bet randschrift eener munt;
-- tranehée, f. loopgraaf, bij belegeringen ; gracht, sloot, greppel tot afleiding van

het eater --- traneheur, m. een voor;

snijder.
tranquille, adj. fr. (spr trankiél'; van
't lat. tranquillus, a, urn) bedaard, rustig,
stil, gelaten, t ra n k i e l;---- tranq'oillainénte, it. Muz. be laard, kalm, stil, rustig ; --tranquilliteit, f. lat. (t ranquillilas) de
rust, stilte, gelatenheid, bedaardheid. kalmte.
trans, lat. aan gene zijde, over, overheen,
er door, in vele samenstellingen, waarin het
ook afgekort tra heet (vgl. t r a d e e re n,
traduceeren, trajicineren, enz.).
t) ,11
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TRANSACTIE

Transactie (spr. tie tsie) f. lat. (nw.
lat. transdel'us, later lat. transactio, van
transigére, z. transigeeren) de verefening, bijlegging, minnelijke schikking, het
vergelijk, de overeenkomst ; eng. transactions
pl. (spr. trenséksjens), ook verhandelingen
van geleerde genootschappen ; -- per transactióne,n et cessiónem, lat. Jur. door vergelijk en afstand; — transactto judicidlis, eene
gerechtelijke handeling; — tr. extrajudiciális, eene buitengerechtelijke handeling; —
transactor, m. een onderhandelaar, schik kingmaker, vergelijktrefier, scheidsman.
transalpinisch, adj. lat, (trans-alpinus, a, um) aan gene zijde der Alpen gelegen, overalpisch.
Transanimátie (spr. tie=tsie) f. nw.
lat. (van trans en animi re, bezielen) de
zielsverhuizing.
transatlantisch, adj. nw.lat. aan gene
zijde van de Atlantische zee gelegen, overzeesch.
transcalórisch, adj. nw.lat. (van trans
en c a 1 o r, z. aid.) warmte-geleidend.
transcendent, z. transcendent.
Transeolátie (spr. tie tsie) f. nw.lat.
(van trans en colare, doorzijgen) de doorzijging, filtreering.
Transeorporátie (spr. tie=tsie) f.
nw.lat. (van trans en corporiire, met een
ligcbaam voorzien) eig. de overgang van
het eerre ligchaam in bet andere; de zielsverhuizing.
transdanubisch, adj. lat. (transdanubiánus, a, um, van Danub%us, de Donau)
aan gene zijde van den Donau.
transéat, lat. (van trans-ire, voorbij gaan,
enz.) het ga voorbij, worde vergeten of niet
verder vermeld ; — transeat cum ceteris,
het worde met de rest niet verder aangehaald, opgenoemd, ten toon gesteld, enz.
(in recensiën); — transéundo, in 't voorbij
-gan,kortelij
aangestipt.
Transelementátie (spr. tie=tsie) f.
nw.lat, (vgl. e 1 e m e n t) de grondstofverandering, chemische verandering van de eene
grondstof of van het eene e l e m e n t in het
andere.
Transept, n. eng. (van 't lat. trans
[z. ald. ] en septum, omtuining, van sepire,
omtuinen) de kruisvleugel (in kerken of ook
in andere gebouwen, b. v. in de engelsche
industrie-paleizen), de vleugel, die dwars
door het schip en den hoofdvleugel gaat.
transfereeren, lat. (trans-ferre, fr.
trans férer) overdragen ; overzetten ; verzet
verleggen, verplaatsen ; uitstellen tot op-ten,
een' anderen tijd ; op een ander overdragen,
b. v. den eigendom, de bezitting; ook bet
bedrag eens wissels van het conto des betalers afschrijven ; — ad usurp transfereeren, gangbaar maken, in gebruik
brengen.
transfigureeren, lat. (transfgurbre,
vgl. figuur, enz.) vervormen, van gedaante
veranderen, eerie andere gestalte geven ; —
---

---

TRANSITIE.
transfiguratie (spr. tie

=

tsie) f. de ver
omvorming; de verheerlijking van-vorming,
Christus op den berg Thabor; de schilderij
van Raphaël, welke die verheerlijking voorstelt ; -- trans$gurdtor, m. de omvormer, eene der benamingen van den k a1eidoskoop.
transformeeren, lat. (trans formdre,
vgl. form, enz.) omvormen, vervormen, een'
anderen vorm geven ; — transformatie
(spr. tieztsie) f. de gedaanteverandering,
herschepping (gelijk die der rups in eenen
vlinder); --- Alg. de bewerking, door welke
men in bepaalde vergelijkingen in de plaats
der onbekende eene functie van eene andere
onbekende stelt; Geom. de herleiding van
eene figuur of van een ligcbaam in een
ander van de zelfde oppervlakte of den
zelfden inhoud, (b. v. van den vierhoek in
eenen driehoek, enz.)
transfugeeren, lat. (trans- (ugére, van
fugére, vluchten) overloopen, tot den vijand
overgaan.
transfundeeren, lat. (trans-fundére,
van fundére, gieten) uit het eene vat in het
andere overgieten, overstorten ; — transfuzie, f. (lat. transfusio) de overgieting;
overtapping van bet bloed van een dier of
mensch in de bloedvaten van een ander.
transgangétisch, adj. nw.lat. aan
gene zijde van den Ganges gelegen.
transgrediëeren, lat. (transgrédi, v.
gradi, stappen, overstappen; — transgréssie, f. (lat. transgresso), deoverstapping;
overtreding van eene wet, een gebod, enz.
transiëeren, lat. (trans-ire) overgaan,
voorbij gaan.
transigeeren, lat. (transigére, van
trans en agére) eig. doorzetten, ten einde of
tot stand brengen ; een vergelijk treffen,
overeen komen, vereffenen, tot eene minneljke schikking komen ; — transigeer—
baar, adj. voor eene schikking, een ver
vatbaar.
-gelijk
transiliëeren, lat. (eig. trans-silire,
van sabre, springen) overspringen, met stil
voorbij gaan.
-zwijgen
Transitie (spr. tie tsie) f. lat. (transito) of transitus, m. (van transire, overguan) de overgang van het eene onderwerp
(of van den Benen toon) tot een ander; het
overslaan ; -- in transtitu, in 't voorbijgaan,
en passant; — transito, m. it., de
doorgang, doorvoer van waren of goederen
door het eene land in bet andere; tra n s i to- goederen, doorgaande goederen,doorvoergoederen ; transito - handel, handel
met doorvoer- goederen ; t r a n si t o-tol, doorvoertol ; -- transiteeren, lat. (transitáre) voorbij gaan, doorgaan (van waren gebruikelijk); --- transitief, adj. nwlat.
(transitivus, a, um) overgaand; verbum tran
sitt"vum of enkel transitivum, n. een
overgaand, overgankelijk werkwoord, bedrijvend werkwoord, waarvan de handeling op
een voorwerp overgaat of daarop werkt, b.
-
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----

V. beminnen, haten, enz. (vgl. v e r b u 111);

-- transitorisch, transitoor, adj. lat.
(transitoreus, a, um) voorbijgaand ; vergankelijk, vluchtig, van korten duur.
Translatie, f . lat. (translatzo, v. transferre, z. t r a n s f e r e e r e n), translaat, n.
de overdraging; overzetting, vertaling; translatTo juris, de overdraging van een recht
op een ander ; — translator, of fr.
u m. een overzetter, vertatranslater,
Ier, vertolker ; translateur juré (spr. --zjuré),
beëedigd vertaler; — translateeren,
nw.lat. Kmt. overdragen, z. v. a. t r a n s-

fereeren.

Translimitátie, f . (fr. transliinitation)
Pol. soort van interventie of tusschenkomst,
waarbij een Staat troepen op het oorlogsterrein zendt, doch enkel om het veroverde
te bezetten en te bewaren ten behoeve van
de partij, die men helpt.
transloceeren, transloqueeren,
nw.lat. (van 't lat. locus, plaats) aan eene
andere plaats zetten, verplaatsen ; — transloc^tie (spr. tie=tsie) f. de verplaatsing,
plaatsverandering, overbrenging.
translucént , adj. lat. (translScens, V.
translucére, doorschijnen), ook translu–
ede, doorschijnend, doorzichtig ; —trans-

luciditeit, f . nw.lat. de doorschi jnends

heid, doorzichtigheid.

translunárisch, adj. nw.lat. (van
trans en luna, z. ald.) bovenmaansch, vaat aan
gene zijde der maan, boven de maan is.

transmarijn, adj. lat. (transmartnus,
a, um, van mare zee) aan gene zijde der
7

zee, •overzeesch.

transmigreeren, lat . (trans-lrnigrdre,
vgl. m i g r e e re n) wegtrekken, verhuizen,
uitlandig gaan (e m i g re e re n); --- transmigratie (spr tie tsie) f. de uittrek
verhuizing, landverhuizing, volksver-king,
huizing; ook zielsverhuizing.
transmitteeren, lat. (trans–mittére;
vgl. mi t t e e r e n) overzenden, overleveren;
ter hand stellen, overdoen ; -- transmissie, f. de overzending, overlevering,
terhandstelling; overdraging, voortplanting:
transmissio hereditdtis, de overdracht der
erfmaking; — transmissíbel, adj . nw.
lat. overzendbaar; overdoenbaar ; ---- transmissibiliteit, f. de overdraagbaarheid.
transmontaan, adj. lat. transmontdfus, a, um, van mans, berg) aan gene zijde
der bergen (Alpen), overbergscb ; ook z. v. a.
—

ultramontaan. (z. ald.).
transmuteeren, lat. (trans-mutáre;
vgl. m u t e e r e n) veranderen, verwisselen,
verruilen, omzetten ; — transmutábel,
adj. veranderbaar, verwisselbaar, voor omzetting vatbaar ; -- transmutabiliteit,
f_ de veranderlijkheid, verwisselbaarheid; —
translnutátie (spr. t ts), f. lat. (transmutatio) de verandering, verwisseling, letterverzetting ; bij de alchimisten : de verandering van een metaal in een edeler; Math.
de herleiding van eerre figuur of een lig -

chaam in een ander, gelijk van eenen drie
een vierkant ; de verandering van-hoekin
eene kromme lijn in eene andere van de
zelfde soort en de zelfde orde.
Transnominátie (spr. tie=tsie), f.
nw.lat. de naamsverwisseling, overnaming;
z, v. a. metonymie (z. ald.)
transpadanisch , adj. lat. (transpadánus, a. urn, van Padus, de Po) aan gene
zijde van den Po, wat zich aan de andere
zijde van den Po bevindt.
transparént, adj. nw.lat. (van trans,
z. ald., en parére, schijnen) of transpa rant, fr (spr. —parál"i) doorschijnend; hel.
der, klaar; als subst.,n. een doorscbijnheeld,
doorschijnende schilderij, ook nachttafereel,
geolied papier, waarachter men licht plaatst,
bij deco r a t i ë n; lijnenblad, een blad, waar
zware lijnen zijn getrokken, en dat men-op
onder het papier legt, om recht te schrijven;

— transparéntie (spr. ti-e tsie), of
fr. transparence, f. (spr. — rans de
—

')

doorschijning, doorschijnendheid; klaarheid.

Transpiratie, enz., z. t r a n s s p iratie.

transplanteeren, later lat. (transplantdre, van plantdre) verplanten, overplan
verplaatsen ; -- transplantatie-ten,
(spr. ti.e=tsie), f. de verplanting, overplan
verplaatsing; Med. de vergoeding van-ting,
een verloren ligchaamsdeel door een ander,
van elders ontleend; de gewaande genees wijze der ziekten, door ze te doen overgaan
in eenig dier of plant, de overleidingskuur.
transponeeren (lat. transpónere, van
ponere, zetten) overzetten, verzetten, ver
een stuk in eene of andere-platsen;Muz.
toonsoort zetten, omzetten, hooger of dieper in den toon spelen ; — transpozí
tie—tsie), f. de verzetting, om-tie(spr.

of overzetting (in een' anderen toon).
transporteeren (lat. transportlire, v.
portlire, dragen) overbrengen, verder bren-

gen, vervoeren, overvoeren; overdragen; —

transporteering, f. de vervoering, overvoering -- transport, ni. nw.lat. (fr.
;

transport) de verzending, het vervoer van
koopwaren; de vracht; ook het geen vervoerd wordt (b. V. een transport levensmid pelen, enz.); de overdracht of het overbrengen van de slotsom in rekeningen van het
einde der eene bladzijde op het begin eener
andere; hevige drift, opgewondenheid, driftvervoering; transport- kosten, de ver
vrachtgeld, vervoerloon,-zendigskot,h
de vracht; tran spo rtsch i p, een overvaart-, vracht- of lastschip, inz. voor troepe❑ ; — transportabel, adj . vervoerbaar; roerend; overdraagbaar (van schulden en verbintenissen) ; — transport tie (spr. tie=tsie), f. (fr. transportation)
z. V. a. deportatie, z. ald.; — transporteur, m. fr. Geom. hoekoverbrenger,
hoek -, graadmeter, een halfcirkelvormig, in
180 graden verdeeld meetkunst - werktuig om
hoeken te meten en over te brengen.

1088

THANSPOZITIE

-- TRASSEEREN.

Transpozítie, z. oud . tra n spon e e
-ren.
transpyrenaeïsch, adj. nw.lat. aan
gene zijde der Pyrenaeen gelegen.
transrhennisch, adj . lat. (trans
rhenánus, a, urn, an Rhenus, de Rijn) over-

rijnsch, aan gene zijde des Rijns gelegen.

transcendént en transcendent aal , adj nw.lat.t. (van 't lat. transcendere,
overstijgen, te boven gaan, van seandère,
stijgen, klimmen) Philos. het zinnelijke of
bet gebied der ervaring te boven gaande of
overschrijdend, bovenzinnelijk, niet onder de
zinnen vallende, b. V. zulke begrippen, enz.;
— transcendánt,adj.fr, (spr. transandd i)
verheven, zeer uitmuntend, wat uitblinkt
in zijne soort.

transcribeeren, lat. (trans- scriáére,
van scribére, schrijven) overschrijven, schriftelijk overdragen, op een ander overschrijven, b. V. eene schuldvordering
transpireeren, nw.lat. (van trans, z.
aid., en spiráre, ademen, wasemen) uitdam pen, uitwasemen, zweeten ; oneig. ruchtbaar
of bekend worden, zich verbreiden, uitlekken, uitkomen ; -- transpirátie (spr.
de uitwaseming, uitdamping.

tie—tsie), f.

Transsubstantiatie (spr. tie=tsie),
f. nw.lat. (vgl. substantie) de verandering van de eene zelfstandigheid in de andere , verandering van het brood en den wijn
bij het avondmaal in het ligchaam en bloed
van Christus, volgens de leer der R. Kath.
transsudeeren, nw.lat . (van 't lat.
suddre, zweeten) doorzweeten; doorzijpelen;

— transsudátie (spr. tie=tsie) f. de
doorzweeting; doorzijpeling.
transsumeeren, lat. (trans-sum re,
van sumf^re, nemen) overnemen, ontleenen,
overdragen, afschrijven; — transsumt
of liever transsumpt n. Jur, een authentiek of door een' bevoegd' persoon gemaakt
afschrift (c o p i e).

Transtévere, it., liever Trastévere, n. (van Tevere, TiI er) het gebied aan
gene zijde des Tibers, van Rome gere -

kend ; -- Trasteverïnen, de bewo•
ners van dat gebied.
transveheeren, lat . (tran s,vehrre)
overvaren, overvoeren, vervoeren ; -- trans vectie (spr. tie tsie), f. de oververing,
—

ruige groensteen- en bazaitbergen omgeeft)
trapsteen, wak, ook groensteen, de naam
voor velerlei gemengde bergsoorten.
Trapëso, m-. it. een klein zijdegewicht
te Napels, 1 U pond.
Trapezium, n. gr. (trapédzion, eig.
tafeltje, verklw. van trápedza, tafel), p1.
trapezia of trapeziën, Math . een vierboek met ongelijke zijden, waarvan slechts
twee evenwijdig loopen ; — trapezoéder,
n. een ligchaam met vier en twintig gelijke,
ongelijkzijdige vierhoekige vlakken ; — tra pezoïde, n. (v. 't gr. trapezoeidés, iets
tafelvormigs) een vierhoek, waarvan al de
zijden en hoeken ongelijk zijn — trapezophoor, m. een tafeldrager, tafelhouder.
Trapiche, m. sp. (spr. trapt -tsje; van
't lat. trapëtum of trapes, genit. trapétis,
de oliepers) een suikermolen ; in Midden Amerika een landgoed, waarop uitsluitend
de suiker - cultuur. gedreven wordt; ook een
hamerwerk voor erts
Trapper, m . eng. (van trap, val, val
fr trappe, provenc. en midlat. trappa,-strik,
V. 't oudhoogd. trape, strik) een valdeurwachter in de kolenmijnen ; een N. amerikaansch wild- en pelsjager, inz. van bevers
;

en otters.

Trappisten, leden van de orde
de la Trappe, eene monnikenorde, in de
1'lde eeuw, door den franschen abt. Rancé
gesticht (dus geheeten naar de abdij 1 a
Trappe, in een . woest oord van Normandië) ; zij onderscheidt zich door de uiterste
gestrengheid van hare ordesregelen, inzonderheid ook door de verplichting tot een
volstrekt zwijgen.
traqueeren (spr. — kéren), fr. (traquer
van trac, het spoor van 't wild) drijven,
eene drijfjacht houden.
Tras of tarrás, m. (misschien van 't fr.
terrasse, aardwal, gevormd) vulkanisch puin,
tufsteen, een mengsel uit brokken van vul kanische steenen, dat men als mortel bij
watermetselwerken 'gebruikt.
trasseeren, it. (tra ssáre, van 't lat.
tractumn, trahére, trekken) bi; iemand over
geld beschikken, hem schriftelijk verzoeken
eene betaling te doen op iemand tras
op hem Benen wissel trekken; --sern,
;

-- appoint (fr.) of a punto (it .) trassee-

overvaart ; ook leenplichtig vervoer, vroon -

ren, de gelden tot op den laatsten penning

vervoer.

betrekken ; — trassant ni . een wissel
uitgever van eenen wissel, trek--trek,
ker -- trassaat, m. de betrokkene, bij,
op wien eenen wissel ter betaling is afgegeven, ook acceptant --- tratte, f . (it.

Transverse, f. lat. (van transvérsus,
a, um, dwars, van trans-vertcre, eig. over
of door richten of wenden) z. v. a. t ra v e r s e; — transversaal, adj. n w.lat.
dwars, overdwars; schuin, scheef; —transversaal of transversale, f. Math. eene
lijn of een . vlak, waardoor een stelsel van
lijnen of vlakken op de eerre of andere wijze
doorsneden wordt ; — transversalen,
m. pl. Jur. zijverwanten.
Trap, n. (zw. trat p, V. trappa, de trap,
uit hoofde van de trapvormige lagen, waar m ede het overgangsgebergte de koepelvor-

;

;

;

tratla), of traite, fr. (spr trèt') een getrokken wissel . (gewoonlijk worden onder
kooplieden 2 of 3 gelijkluidende t r a t t e s,
n.l. prima, secupda en tertia, eerste,
tweede en derde wissel afgegeven, opdat, in
geval de eene verloren gaat, de andere betaald wonde); -- trattarélle, f. (it. trattart/la) een wisseltje, kleine wissel van gering bedrag.

TRASTEVEREr

—

Trasteveren, Trasteverinen, z.
Transteveren en Transteverinen.
Tratte, z. ond. t r a s s e e r e n.
tratto di corda, m. it. (= lat. tractus,
z. ald. ond. t r a c t o r i a) th touw trekking,
eene straf voor misdadigers in Italië, waar
hun de leden mot touwen uit elkander-bij
getrokken worden.

Traulísmus, n. gr. (traulismós, van
traulídzein) het lispelen of brouwen, als
gebrek der uitspraak.
Traumatika, n. pl. gr. (van trauma,
wond) Med. wondmiddelen ; — traumatisch, adj. wonden betreffende, van eene
wond ontstaan, met wonden behebd ; ---trausis, f.. de verwonding.
Traváde, f. fr. (vgl. het sp. trabado,
sterk, gespierd, van 't lat. trabs, balk) Mar.
een onstuimige en ongestadige, met donder
en bliksem gepaard gaande wind.
Travailles, pl. (spr. trawáljes), fr.
(travail, pl. travaux; gew. afgeleid van 't
midlat: írabále, traba122unnr, dat, gelijk mede
bet fr. travail, den noodstal voor paarden
beteekent, van 't lat. trabs, balk ; vgl. echterook ons draven, trappen, het opper
ij a l l e n, zich afsloov en, het-duitschra
nederduitsch dra w a 1 j en, bedrijvig heen
en weer loopes, het eng. to travel, reizen)
moeijelijk werk, inspanningen, bezwaarlijke
bezigheden ; — travailleeren (fr. tra
it. travagliare), arbeiden, inz. met-vailer,
inspanning; kwellen, afmatten ; --- tra
f. de noodstal, hoefstal voor paarden.-vaile,
Traverse, f. fr. (vgl. transverse)
de dwarslijn, dwarsstreep, dwarsstang, dwars
dwarsgang, dwarswal, eene dwars in--balk,
gelegde borstwering; een ongelukkig toeval,
eene onverwachte verhindering, wederwaar
traversière, f. (eig. /lute-dighe;
traversière) de dwarsduit ; — traverseeren (fr. traverser) dwars doorgaan, doorkruisen ; dwars vóórkomen, verhinderen, in
den weg staan, versperren, hinderen; van
paarden : dwars springen, dwarssprongen maken , zich zijwaarts werpen.
Travertine, f. of travertijn, m. it.
(travertino, tibertino, tiburtino, lat. lapis
Tiburtfnus, v. Tibur, eene overoude stad in
Latium, aan den Anio, nu Tivoli) een door
nederploffing of bezinking uit kalkhoudende
,

warme bronnen ontstane harde tufsteen, uit
welken de tempels en zuilen in Italié gebouwd zijn.

travesteeren (it. t ravestire, Evan tra
= trans, en vestire, kleeden) verkleeden door
de kleeding van eene andere kunne of een'
anderen stand te doen aannemen ; belagchelijk of lachwekkend inkleeden, een ernstig
onderwerp in een belagchelijk gewaad steken
of voorstellen, inz. een verheven dichtstuk
in een' lachwekkenden, bespoltelgken, potsierlijken vorm omwerken ; -- g e t r a v e st e e r d, adj. verkleed; belagche.lijk ingekleed;
--- travestie of travesteering, f. ver
lachwekkende inklee--kleding,om ;
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ding, een potsierlijk gedicht, dat Bene ernstige, reeds dichterlijk behandelde stof in een
nieuw komisch gewaad kleedt ; vgl. parod ie.
Trawant (van 't it en sp. trabditte,
hoogel. trabdnt, dat van bet duitsch traben,
draven, afkomt: dus eig. een looper) een begeleider, lijfwacht van eenen vorst, enz.,
ljftrawant; eene maan, bijplaneet, vgl. sate liie t.
tre, it. (= lat. tres) drie ; a tre, a tre
voci (spr wo -tsji) of a tre porti, Muz. voor
drie stemmen of partijen, driestemmig'
Trebizonde, f. turksch vaartuig, op
de kusten der Zwarte, zee in gebruik, voerende een vierkant zeil op een' grooten mast
(naar de stad Trebizonde of Trabezunt,
aan de genoemde zee.
trebucheeren, fr. (spr. trebu-sj'--; fr.
trébucher, provene.. en sp. trabucar; vgl.
t r a b u c o) struikelen, vallen ; ook : meer
wegen, overwichtig zijn.
Trescentísten, m. pl., naam, dien men
den ital. dichters van 1300 —1400 geeft, en
tot welke Dante en Patrarcha behooren.
Treehoma, n. gr. Med. ruwheid, ruw wording, z. v. a. trachoma; — treehysmus, m. het ruwmaken, de bewerking of het ontstaan van het trachoma.
Trèfle, in. fr. (oudfr. tre feut, provenc.
tre fueil, sp. trébol, it. tri foglio, klaver, van
't lat. trifolium, d. 1. drieblad) klaver of
klaverblad ; in het kaartspel : klaveren.
Treil, m. nederl. (waarsch. van't fr. tirail
en dit van tires, trekken ; eng. to trail, een
schip voorttrekken) eene lijn om een schip
voort te trekken ; het gezamentlijke touwwek van een schip, b. v. een vaartuig met
zeil en treil.
Treille, f fr. (spr. trelj'; provenc. ti-el
ha, van 't lat. trichtila, zomerpriëel),treillis, n. (spr. trelji), ook treillage, f (spr.
treljáázj) tralie, traliewerk, tralievormig
latwerk voor wijnstokken, prièelen, enz.; ook
wel tratje, traljewerk.
Trein, z. train.
Treis, rm. Mar. bras van de blinde en
scbuifblinde ra.
Treize, n. fr. dertien ; de naam van
een bazard -spel met kaarten.
Tréma, n. gr. (van íriin, titrán, doorboren) eig. het doorboorde gat, de opening;
Gram. het deelteeken (puncta diaereseos),
twee punten, olie op klinkletters gezet worden, om aan te duiden, dat met deze eene
lettergreep begint, b. v. poëet ; --- tresis,
f. Med. bet doorboren.
tremdndo, trernolándo, it. (van tremdre,
verkl w. treinoláre, sidderen; vgl. trem u1 e e r e n) Muz. bevend, trillend, sidderend.
Tremblant, m. fr. (spr. tranblá`n, van
trembler, beven), z. v. a. t r e m u l a n t (z.
ald.); -- trembleurs, pl. (lranbléur)
bevers, z. V. a. k w a k e rs.
Tremolánte, n it. (v. tremoláre, tril •
ten, sidderen; vgl. t r e m u 1 e e r e n) het kla-
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tergoud, waarmede de Italianen, nadat zij
't verkalkt hebben, het glas blaauw kleuren.
Tremoliet, m. nw.lat. (zoo geheeten
naar Val Tremóla, het Tremola-dal, in Z witserland, waar men evenwel dit mineraal
niet meer vindt) witte, straalachtige hoornblende, sterschorl.
Tremor, m. lat. (tremére, sidderen)
het sidderen, de schrik, vrees.
Tremplin, m. fr. (spr. tranplèn) de
springbank, springplank, aanloop, de schuin liggende loopplank voor springers en koor
-deansr.
tremuleeren, nw.lat. (tremuliire, it.
tremoláre, van 't lat. fremiclus, sidderend,
van tremére) sidderen, trillen, inz. van de
stem of den toon ; — tremulant, m. de
siddertoon, bevendë toon, langzame triller;
een register aan de orgels, dat aan de tonen
eene trilling geeft ; — tremulátie (spr.
tie=tsie), f. de beving, trilling, sidderende

TRIANDRIA.
chi, de drie schaakfiguren of koningen) eene

soort van kaartspel met 3 kaarten (in het
fr. brelan genaamd) ; -- tresjakken of
trisjakken, dat spel spelen.
Tresor, m. fr. (van 't lat thesaurus,
z. ald.), trezoor, de schat, schatkamer ;
— tresorerie, I. fr., trezorie, I. de
schatkamer, de plaats, waar de staats- of
gemeen tegelden bewaard worden ; — tresorier, m. fr. (spr. trezo-rjé) een schat-

meester, rentmeester; — trezoreeren,
eenen schat aanleggen, verzamelen.
Tresse, I . fr. (provene. tressa, it. trec-

cia, van 't gr. trícha, drievoudig, driedeelig,
dewijl tot eene vlecht drie doelen behooren)
de tres, bet goud- of zilverboord of -belegsel ; de haarvlecht, het haarsnoer ; —
tresseeren (fr. tresser, it. trecciare), haar
een haarvlech--vlechtn;—rsu,m.
ter; — tresseuse, I. (spr. — sèuz') eene
baarvlech tster.

treuga Dei, I. mid.lat. (it., sp. en pro-

beweging.

trente-un of trente-et-un, n. fr.
(spr. —trant'uin of trap- te-uin) een -en-dertig, en trente-et-quarante, n. (spr.
trap te karánt') dertig-en-veertig, twee kans
kaarten.
-spelnmt
Trepaan, in. (fr. trépan, it. trépano,
trápano, mid.lat. trepánum, van 't gr. trypdnon, de boor, van trypán, borer,) eene
scheedelboor, panboor, een werktuig der
wondheelers om de hersenen te doorboren ;
eene soort van ' drilboor, die met twee handen bewogen wordt; — trepaneeren (fr.
trépaner) de hersenpan doorboren ; — tre-

pantie (spr. tie=tsie) of trepanee-

ring , f. het"scheedelboren ; — trephine,
I. eene korte, slechts met ééne hand' in
beweging gebrachte . scbeedel- of panboor.
Trepang , maleisch, z. h o 1 o t b u r i ë n.
trepideeren, lat . (trepidáre) sidderen,
versagen, vreesachtig of verschrikt zijn ; —

trepidátie (spr. tie

--

tsie) I. (lat. trepídatio) de siddering, versaagdheid ; Astron.
—

de (schijnbare) zwenking des sterrenhemels
van het noorden naar het zuiden en van het

zuiden naar het noorden.
tres, Ina, In samenstellingen tri-, lat.
drie ; tres faciunt collegium, drie makeh
(vormen) een collegie, drie zijn er tot een
collegie noodig, drie zijn bevoegd tot het
doen van uitspraak ; tria juncta in uno, drie
in één vereenigd.

Tresálvo, m. sp., naam, dien men in
de spaansche koloniën aan de kinderen geeft,
die geboren zijn uit oenen Mesties en eeue
Indiaansche of uit eenen Indiaan en eene
Mestieze.
Treseau, m. fr. (spr. trezo) een fr.
apothekers- en zilvergewicht, een vierde ons.
Treset, z. t r i c e t.
Treséta, I . eene rekenmunt op Majorca,
libra of ongeveer 4 cent.
Tresis, z. ond. trema.
Trésjak of trísj ak, n. (naar men
wil van 't it. i tre sciacchi of liever scac-

venu. tregua, fr. trève, wapenstilstand, rust,
eig. zekerheid, borgtocht, van het duitsch

treue, oudd. triwa, triuwa, goth. triggva) de
godsvrede in de middeleeuwen, de stilstand
of staking der veetui en rooverijen van
vrijdag tot maandag.
Trevíren, m. pl. (lat. Trev)ri) een cel
volksstam in belgisch Gallië, wel--tische
ker hoofdstad Trier (Augusta Trevirórum)

was.
tri -, gr. en lat., in samenstellingen : drie
(vgl. tree) .

Tri, n. fr. eene soort van omberspel
met drie personen, waarbij men van de
ruiten alleen den heer behoudt.

tria, z. tres.

Triade, I. fr., trias, gr. (trias) het
drietal, de drieheid ; Philos. eene verzameling van drie personen, drie eenheden ; de
indische triade, z. trimoerti; —
harmonische triade, Muz. het vol
-maktcord;—iáseh,aj.t
de triasbebooreride; triadische bymne,
een lofzang op de drieëenheid.
Triage, I. fr. (spr. —aazj' , van trier,
uitlezen, uitzoeken, provenu. triar, oud-it.
triáre, van 't it. tritáre, wrijven, naauwkeurig onderzoeken, v. 't. lat. tritum, terere, in
stukken wrijven, ook uitdorschen) het uitlezen, uitzonderen, schiften ; bet uitgezonderde, het geschifte.
Triakontaéder, n . gr. (van tridkonta, dertig, en hédra, zetel, grondslag, grond
een dertigvlak, een ligchaam met-vlakte)
dertig gelijke ruitvormige vlakken.

Triandria, n. p1. gr. (van tr^is, tria,
in samenst. tri -, drie, en anér, man) drie
planten, driehelmigen, welker bloe--manige
men drie meeldraden hebben, de 3de klasse
in bet stelsel van Linnaeus, tot welke schier
al onze graan- en grassoorten behooren ; —
tríangel, m. lat. (trïangutlus, van angulus, hoek) de driehoek ; ook een drie
stalen slag-instrument in de turksche-hoekig

TRIANON

—a

muziek ; --- triangulair, adj. later lat.
(trianguldris, e), driehoekig ; — triangulaire of trigonaal - getallen, driehoekige getallen, de eenvoudigste onder de
gefigureerde getallen, n1. 1, 3, 6, 10,
1i, 21, 28, 36, enz. welke men kan uit
ver van elkander staande-drukenov
punten binnen het• vlak van een' gelijknijdigen driehoek (.••, .-.•. enz. ) , en welke
men verkrijgt uit de som der rekenkunstige
3;
reeks 1, 2, 3, 4, enz.. b. v. 1+?
1-f- 2+3 6; 1--{-2±3±4 = 10, enz.;

-- trianguleeren, metingen door drie
verrichten, terwijl men zekere pun--hoekn
ten als boekpunten van driehoeken aan
ook driehoekig enten of griffelen,-nemt;
in eene driehoekige insnede aan de zijde
des stams het entrijsje of de griffel inzetten ;
-- triarchie, f. gr. de drieheerschappij,
het driemanschap, de regeering van drie
personen te gelijk ; ----- triariërs, m. pl.
de kerntroepen, de oudste en beproefdste
soldaten van 't romeinsche legioen, zoo gebeeten, omdat zij in den slag het derde gelid vormden ; — trias, f. (gr. trias), z.
triade.
Trianón,m .fr.,een paviljoen of vrijstaand
gebouw in een park ; Groot-Trianon,
een koninklijk lustslot in 't park van Versailles ; Klein -Trianon, het lievelingslustslot der koningin Marie-Antoinette.
Tribáde, f. gr. (tribás, pl. tribádes, v.
tribein, wrijven) eene vrouw, die met zichzelve of met anderen van baar geslacht ontucht bedrijft — tribadísmus, n. die
;

soort

van ontucht ; -- tribométer, m

wrijvingmeter, een werktuig om de graden
der wr(jving te bepalen.
Tri - boston, z. boston.
Triboulet, m. fr. (spr. (riboelè) een
drijfkegel, een stompe kegel, waarop iets
ronds wordt uitgedreven (b. v. bij goudsmeden).
Tribráehys, m. gr. (van tri— , drie,
en brachys, kort) Poet. een gr. of lat. vers
bestaande uit drie korte lettergrepen,-voet,
de snellooper (._- ,..
tribueeren, lat . (tribuére) toekennen,
toeëigenen, bewilligen; ook schatting betalen.
tribuleeren, lat. (tribuli re, persen,
drukken, it. tribolare; vgl. het lat. tribulu7n, dorschmachine, dorschslede; gr. tribein,
wrijven, dorschen) dringen, drukken, plagen,
kwellen, verontrusten, pijnigen; — tribulãtie (spr. (ie=tsie) f. (later lat tribula(ie) de drukking, aanvechting, beangstiging,
angst; wederwaardigheid, ongeval.
Tribülkon, n. (waarsch. kwalijk gevormd van 't gr. tri--, drie, fr. boule, kogel , en gr. hélkein, trekken ?) Med. een drievoudige kogeltrekker tot bet uittrekken van
kogels uit geschoten wonden.
Tribunaal , n. (van 't lat. tribunal, de
verheven plaats, waarop zittend de praetor
recht sprak) de rechterstoel ; het gerechts
rechtbank, bet gerecht, inz. het op--hof,de
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pergerecht ; pro tribundli, voor het gerecht;
— tribune, f. fr., het spreekgestoelte ;
de verhevene plaats voor bet volk in de
vergaderzalen; ook die, van welke de grieksche en romeinsche redenaars tot het volk
spraken ; de galerij in kerken ; de lantaren
op eenen koepel.
Tribus, f., pl. ook tribus, lat., eene
afdeeling, inz. van bet rom. volk, waarvan
er oorspr. drie, ten laatste 35 waren ;
volksklasse; — tribunus of afgek. tri
opperste of het hoofd van eene-bun,m.de
tribus, gemeensman ; tribunus militum of
krijgstribuun, een krijgsoverste bij de
oude Romeinen ; tribunus plebis of volks tribuun, een volksverdediger, volksspreker, gemeensman ; — tribunaat , n. bet
ambt van eenen tribuun of gemeensman.
Tribuut, m. (van 't lat. tributum, n.,
van tribuere, z. t r i b u t e e r e n) de opbrengst,
schatting, belasting, cijns, schot; — tri
(lat. tributarius, a, um, fr.
-butair,dj.
tributaire), cijnsbaar, schatplichtig; -- tri
een schatplichtige.
-butaris,m.
Trica, f . midlat. trica, tricïa, lat. tri cae , verwikkelingen , wederwaardigheden)
verward of ineengewikkeld haar; Med. z.
v. a. p l i c a.
Tricennium, n . lat. (van tricéni, dertig, en annus, jaar) eene tijdruimte van
dertig jaren ; — trieennaal, adj. dertigjarig; — tricezim^tie (spr. tie=tsie)
f. de straf van den dertigsten man.
triceps, lat., driehoofdig.
Tricezimatie, z. ond. t r i e e n n i u m.

Trichiasis, ook triehósis, f. gr.
(van thrix, genic. trichós, haar) Med. haar
-ziekt;n.dbswarkeigvnd
baartjes der oogleden ;

-- triehísmus,

m. de haarbreuk, spleetbreuk, waarbij een
been door beleedigingen eene fijne spleet
krijgt ; --- triehitis, f. haarontsteking,
haarziekte ;. -- tricholabis, f. of tri
haartang ; -- tricho--cholabium,n.
logïe, f., z. v. a. k a r p h o l o g i e; -- tri
harigheid; de-chóma,n.etbrdzij
poolsche vlecht ; — triehóphthora, pi.
middelen ter uitroeijing van bet haar; --trichophyéa en trichophytika, pl . midden die den groei der haren bevorderen ;
— triehophyll2e, f .pl. planten met blaadjes zoo dun en smal als haren ; — tri
-chopylis,adj.rbeg
Trichórd, n . gr. (tri -chordos, on, drie
vgl. c h o r d e) eene driesnarige kleine-snarig;
luit of mandoline.
Trichorrheee en trichorrhsis,
f. gr. (van hrix, genit. tnichós, haar) bet
uitvallen der haren ; — trichoschisis,
f. het splijten der haren ; -- triehósis,
f. bet behaardworden ; -- trichotomie,
f. 1) het haarsplipten, haarkloven ; 2) (van
tricha, drievoudig), de deeling, splitsing in
drie deelen ; de voorstelling van een begrip
in drie trappen, ook trilogie; --- tri
-chotómis,adj.brplitend, lig.
(
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Trichroísmus, m. gr. (van trí----,
drie, en . chrns, kleur) de driekleurigheid,
drievoudige kleurverwisseling.
Trichuríde, f. gr. (van thrix, gevit.
trichós, haar, en oerá, staart) eig. haar
de haarworm, eene soort van inge--star;
wandswormen ; — trichus, m. stijf, borstelig hoofdhaar.
Trieinïum, n. lat. (san tres, (ria, in
samenst. tri--, en canére, zingen) Muz. een
driestemmig muziekstuk, een stuk, gezet
voor drie stemmen of speeltuigen.
Trick, m. eng., in het whistspel: elke
slag of trek boven de gevorderde zes slagen.
Trielinium, n. lat. (van tri —, drie,
en het gr. kliné, leger) eig. drievoudige
legerstede; oud -romeinsche spijstafel ; de
zaal, waar die spijstafels waren geplaatst.
tricolor, nw.lat. (vgl. color) drekleurig; inz. draagt die naam de driekleurige
amarant ; — trieolóre, f. fr. de drie
,

-kleurig(wt–baod)cre.

Tricot, m. fr. (spr. trikó) en triCOtage, f. (spr. --táázj'; van tricoter, breij e u), breiwerk, gebreide kleeding ; — tnicoteuse, f. (spr. s=z) eerre breister ; ook
een breivertrek.

Trictrae, z. to ccat egli.
Tricycle, m. fr. (spr. --siéki'; van 't
gr. en lat. tri —, en cyclus, gr. kyhlos,
kring, cirkel) een fransche wagen met drie
wielen ; — tridaktylisch, adj. gr. (vgl.
d a k t y 1 u s) met drie vingers, met drie

teenen — tridéns of tridént, m. lat.
(van dens, gerit. dentis, tand) de drietand
van Neptunus ; — tridi, fr., z. decade;
— tridráehmon, n. gr. een drie -drachmenstuk, een geldstuk van drie drachmen
waarde ; — triduum, n. lat. (van dies,
dag), it. tríduo, eene tijdruimte van drie
dagen; een driedaagsch gebed in de r. kath.
Kerk ; — triédrisch, adj. gr. '(van hédra,
zetel, grondvlak) drieviakkig; — triënnium, n. lat. (van annus, jaar), een jarentrits, een tijd van drie jaren ; — tri
adj. nw.lat. driejarig; – trië-ënal,
tëris, f. r r. (van trietés, driejarig, van
ëtos, jaar) een driejarige tijdkring of tijdruimte, een driejaarlijksch feest, een feest,
dat om de drie jaren gevierd wordt ; —
triëtérisch, adj. om de drie jaren ; —
trifolium, n. lat. (vgl. f o 1 i u m) drieblad,
klaver; -- triga, f. (samengetrokken uit
trijuga ; vgl. q u a d r i g a) een driespan, een
met drie paarden bespannen rijtuig of wagen ; — trigamie, r. gr. (van gámos,
echt, huwelijk) drievoudige echt, het leven
in het derde huwelijk.
Trien, f., z. v. a. T r ij n, spotnaam,
alien het gepeupel in Nederland aan de west
phaalscbe of bovenlandsche vrouwen geeft.
triest, triestig, z. t r i l t e.
Trigantíne, f. een klein grieksch vaar tuig met een enkel zeil.
trigástrisch, adj. gr. (van tri ---, drie,
en gastfr, buik, driebuikig.
;
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Trigaud, n. (fr --- go; var, 't lat. tri co, een intrigant) een arglistig nnensct:; —
trigaudeeren (fr. trigauder), net streken omgaan ; --- trigauderie, f. streek,
valschheid, bedriegerij.
Triglaw, ni. slay. (v. tri, drie, en glawá, hoofd) eert voorname god der oude Wenden met drie hoofden, als heer pies hemels,
der aarde en der onderwereld, wiens aanzienlijkste tempel te Stettin was.
Triglyph, m. gr. (triglyphos, van tri —,
drie, en glyphis, vgl. g t y p h) Arch. de driel oo f, het met drie inkervingen versierde lid
der dorische zuilenorde; — trigónum of
trigoon, n. (gr. trigónon, van gonos, Ionia,
boek) een driehoek ; — trigonaal of
trigóniseh, adj. drlehoekit; ; -- tri
(trigonélla, L.), een-gonéle,f.wat
plantengeslacht, waarvan de boksdoorn eene
soort is, fenegriek, grieksch hooi; ook eene
gladde tweeschalige mossel, waarvan de schalen ieder in drieën zijn verdeeld ; — tri
gonellieten,m.pl.versteeningen van zulke
schelpdieren, ook donacieten; -- tri
gr. de driehoeksmeting,
-gonmetrï,f.
de wetenschap, die, wanneer van de zijden
en hoeken eens drieboeks drie dingen (die
echter niet de drie hoeken mogen wezen)
gegeven zijn, de overige drie door bereken i ng leert vinden; -- trigonometrisch,
adj. tot de driehoeksmeting beboorende; —
trigyniën', pl. (van gynf, , vrouw) planten, welker bloemen drie stampertjes hebben.
Trijn, f., verkl. Trijntje, m. vr.naam:
verkorting van C a t h a r i n a (z. ald.)
Trikólon, n. gr. (vgl. k o l'o n) een
drieledig ding, inz. een gedicht met drie
soort van verzen.
-derli
Triktrak, z. t o c c a t e g l i.
trilateraal, adj. nw.lat. (van tri -, drie,
en latus, genii. latéris, zijde) driezijdig; —
trilémma, n. gr. (vgl. lemma en d i1 e m in a) eene op onderstellingen (h y p o t h ez en) gegronde sluitrede, niet een drieledig
nazindeel in den meerderterm of major.
Trillioen, f. (mid.lat. trillïo, fr. trillion)
een millioen van den 3den rang, duizendmaal
duizend bill Zoenen ( 1,000000,000000,
-

000000).

Trillo, .m. it. (v. trillare, trillen) Muz.
een triller, tremulant.

Trilobiet, m. gr. ( van tri —, drie, en
lobós, lob, hulsel) versteeningen van onbekende insecten met drie hulsels; -- tri logie, f. (vgl. I o g o s) eig. eene drievoudige
of driedeelige rede; inz. eene verzameling
van drie tooneelstukken, afzonderlijk vertoond, maar wier personen de zelfde zijn
en wier onderwerp eenigen samenhang heeft,
gelijk b. v. de Hendrik VI. van Shakespeare, de Wallenstein -van Schiller: in het
oude Griekenland drie treurspelen van éénen
schrijver, die samen een geheel uitmaakten
of toch na elkander opgevoerd werden ; ge
lijk sloot zich nog een s a t y r s p e l-won
daaraan, dat dan met gezegde drie treur-
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spelen samen eerie t e t t a I o i e 01 ieriied
van tooneelstukken ititmaakte ; ook in 't atgemeen de drîelieid, tteeting in dnen, z,

v,a.ti ichotomie;---triJogogrIph,
m. een (irievoudig woordraadsel ; -m. lat. (van triniëstris, e, driernaandsch, drieniaandelijksch) een Hid van
drie maanden, vierendeet jaars ; --- tnméter, in. gr. (trjmetros, van matron, maat)
Poet. een driemeter, drieledig of zesvoetig
vers; inz.dejambische trimeter,00k
lat. s e n a ri ii s, zesvoeter ; - tnimór-.
phisch, adj. (van morph, gedaante), in
of onder drie gedaanten ; --- tnimonphIsmus, m, de drievoudige gedaante.
TrImoenti, m. (sanskr. V. Iri, drie,
en moerti, f. ligehaam) ind. Myth. tie drieëenheid der vedas, voortgekomen uit den
schoot van Brahma, en bestaande uit B ralim a, den schepper, uit V t s c Ei n o e , den
onderhouder, en S i w a of S j t v a, den ver-

woester.

Tnincadoene, f. (sp. ti'incadura) eene
soort van spaansche schepen.
Tniniteit , f. later 1 at. (trintas, V. trini,
hij drieën, drie aan drie) de drieheid, drieëenheid, drieëenigheid, drievuldigheid, drievoudigheid ; - tniniteits –feest , het
feest der drieienheid op den Isten zondag
na pink3teren, waarvan de zondagen na
t r i n a t i S ( post trinitatis, sell. festum)

; - Tninitaniërs,
Tninitnissen, in. p1. nw.Iat. drieëen

hunnen naam hebben

heidsbeljders, eene in 1198 in Spanje gestichte geestelijke orde, die de verplichting
op zich nam, aalmoezen ter loslooping van
christen -slaven te verzamelen ; in Frankrijk
Maturinen geheeten, omdat hun klooster
te Parijs naast eene kapel van den heil.
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Tniönen, p1. lat. tiiönes, van trio, de
ploegos ; vgl. se p t e n t r t o) eig. de ploegossen, het sterrebeeld van den grooten Beer,
de Wagen of het Zevengesternte.
TniOnchos, in. gr. (vgl. orchis) lemand met drie teelballen.
Tnipang, maleisch, z. holoth ii non.
tnipantiet, lat. ( tripartUus, a, urn;
v. parttre, deden) dniedeelig, drievoudig ; tnipartïtie (spn. tietsie) f. nw.lat., de
indeeling in drieën.
Tnipel, m. (naar men wil dus genoemd
naar de stad Tripoli, omdat zij over
deze stad uit N. Afrika in den handel
komt; van daar lat. terra tripolitdna; fr.
tripoli, eng. iripoly) eene graauwgeelachtige
magere en droge steensoort, die men tot
het polijsten der metalen, steenen, enz. gebruikt.
Tripel of triple, enz., z. ond. trip] urn.
Tripe–madame, z. tnipmadam.
TrIpes, rn. lat. (van (ri—, drie, en pes,
voet) een dnievoet ; - tnipetaal, adj. gr.
(vgl. p e t a I 0 n) driebladenig, met drie bloembladeren ; --- tniphthong, rn. Gram.
een (Inieklank (vgl. diphthong); - tnphthóngiseh, adj. dniekiankig;
ph)lliseh, ad) (vgl. ph y lIon) dniebladerig, met drie keikbiaderen voorzien.
Tnipliek, t', nw.lat. van 't lat. triplex,
drie voudig) derde verweersch rift, beantwoor
ding der dupliek (z. aid.); --- tnipliceeren, lat. (triplicãre) vendnievoudigen.
verdniedubbelen ; het derde klaagschnift indienen, op de dupliek antwoorden ; - trirn
plicaat, ii. de derde uitvaardiging, het
derde afschrift ; -- Lniplieiteit, t. nw.
lat., de dnievoudigheid.
Tnipliet, n. nw.lat. (v. 't gr. triploes,
drievoudig, met opzicht tot de drie mengingsdeelen) ijzerpek-erts, met phosphorzuur
verbonden mangaan en ijzer.
Tniplum, m. lat. (van triplus, a, urn,
r. lriploes, drlevoudig) let drievoudige;—
M triplo, dnievoudig, driemaal, in driedubbel afschrift ; -- tnipel of triple, adj. Ir.
dnievoudig , dnieledig , driedubbel ; in bet
vvhistspel wordt eene partij tripel geworinen, wanneer de tegenspelers slechts twee
-

Maturinus stond.
tninómiseh,adj. gr. (vgl. b i n o in t Sc h)
drieledig, drievoudig, driedeelig; -- tnnomium, n. eene drieledige, driedeelige,
drienamige getallengrootbeid.
Tninquart, n. fr. (spr. trékdr) een
fransch haringschip van H tot 15 tonnen.
Trio, n. it., een driespel, driestemmig
muziekstuk ; een drietal vrienden, een klaverbiad. eene trits van vrienden.
Tniöbölus, ni. gr. (van ti i—, drie,
en obol us, z. aid.) eene munt van drie
obolen ; - tnicekie, t. (van Otkos, huis)
elg. driehuizigheid, drievoudige afzondering
van planten, die mannelijke, vrouwelijke en
tweeslachtige bloemen hebben, de 3de afdeeling van de 9, 3ste klasse in het stelsel
van Linnanis.
Tnióe, f. it., drieslag, drie verbondene
noten, welke de ttjdswaarde van twee noten van gelijke beteekening hebben ; t:riolét, n. fr. , een drieklankdicht, een klein
dichtstuk van acht regels, waarin na den
derden regel de eerste, na den zesden de
beide eersten herhaald worden, zooat gevolgelijk de eerste regel driemaal wordt

Tripode, z. tnipus.
Tnipol, z. v. a. tripe!, or (z. aid.).
Tnipot, n. In. (spr. tripô; van 't lat.
tripudt'em, het huppelen, springen, dansen)

gehoord.

balhuis, danshuis, speelbuis, knip, knot, slecht

-

g

slagen hebben ; -- triple–a].liântie, t.
een dnievoudig verbond, verbintenis tusschen
drie mogendheden ; --- tripeltact, m. Muz.
drieledige toonmaat, onevene maat ; - tn-

pleenen, nw.lat. (fn. tripler) verdnievoudigen , verdniedubbelen , driemaal nemen,
drievoudig vermeerderen.

Tnipmadam of tripe–madame,
f. Ir. (van tripe, gedarmte) letterlijk : vrouwe -gedarmte ; bet kleine huislook, eene saladeplant.
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gezelschap ; --- tripotage,f. (spr. --táázj')
een mengelmoes, mengsel • van spijzen, enz.,
poespas,. hutspot.; oneig. streken, treken,

knepen.
Trip of tripfluweel, n. (it . trippa,
fr. tripe of tripe de velours) eene soort
van halffluweel, wolfluweel van ruwe zijde
of wol op een' grond van linnen of hennep.
Tripsis, f. gr. (van tribein, wrijven)
de wrijving, bet wrijven ; -- triptisch,
adj. door wrijving bewerkt of ontstaan, gewreven.
tripterisch, adj. gr. (van tri- drie,
en ptéron, vleugel, vlerk) drievleugelig ; —
tripter 'gisch, adj . (vgl. pt e r y x), drie-,

vinnig, niet drie vinnen voorzien.
Triptóton,n. gr., een zelfstandig naamw oord met slechts drie naamvals- uitgangen.

Tripudium, n. lat. (v. ter, driemaal,
en pes, gevit. eedes, voet) het stampen, dansen, huppelen, springen; een uit een hertiaald driemaal stampen op den grond be,taande feestdans der saliscbe priesters . in
't oude Rome; de wapendans der ten strijde
trekkende mannen bij de wilde volkeren.
Tripus of tripóde, m., p1. tripóden, gr. (tripoes, van tri--, drie, en poes,
voet, pl. tripodes) de drievoet, inz. de gouden drievoet, waarop de delphische P ythia zat en begeesterde uitspraken
deed ; van daar de of ex tripóde dictum, n.
lat., eene uitspraak van den drievoet, eene
machtspreuk, een orakel.

Trirégno, m. it. (spr. —rénjo) de drie
kroon van den paus, z_ v. a. tiara,-voudige

z. ald.

Trirêmen, pl. lat. (sing. trir^mis, suil.
navis, p1. trirémes, van tri --, drie, en r-mus, riem) drieriemig vaartuig of schip met
drie roeibanken.

Trisagium, z. trishagion; -- tri sjak, z. tresjak.

Triseetie (spr. tie (sie) f. nw.lat.
(van tri -, drie, en sectio, z. ond. se c e eren) de deeling in drieën, de drievoudige
deeling van eenen boek ; -- trisector ,
m. driedeeler, werktuig om eenen hoek in
drie gelijke deelen te verdeelen.
Trisenét, m. fr. Pharm. grof gestooten
poeder; in de keuken : met grof gestooten
specerijen en suiker bestrooide en in wijn
geweekte wittebroodjes.

Trisét of tresét, n. (van 't it. tre
setti, drie zevens; fr. íré-sept) een kaartspel

-

met 40 kaarten tusschen 3 personen, waar
wint, wanneer men de drie zevens-bijmen
in de band beeft.
Trishagion of trishagium, n. gr.
(van trzs, driemaal, en hágios, a, on, heilig)
het driemaal heilig in een kerkgezang (naar
Jesaias VI, 3) ;— trisnl.egístus of tris
megíst, m. gr. (trismégistos, van mégistos,
de grootste, suherl. van mégas, groot) de
driemaal grootste, overgroote, verhevenste ;
bijnaam van den egyptiscben Hermes of
Mercurius; Typ. de benaming van eene groote

TRITUREEREN.
soort van drukletters, groote kanon of sabon (fr. trimigeste, trisméyiste, z. druk-

letters).

Trismus, ni. gr. (trismós) of trisis,
f. (van : tridzein, knarsen, krassen) Med. het
tandeknarsen ; de kinnebakskramp, mond
-klem,
kaakkramp.
Trispáston, n . gr. (van tri—, drie,
en spáein, trekken) een drievoudig katrol ;
trispermiseh, adj. (vgl. sperma),
driezadig, met drie zaadkorrels.
triste, adj. lat. (tristis, e, fr. triste),
triest of triestig, treurig, droefgeestig,
bedroefd ; somber, betrokken, duister, naar;
—. con tristézza (spr. —tri-stétza) it. Muz.
met treurigheid of droefheid.
Tristichon, n. gr. (van tri--, drie,
en stichos, rij, regel) een drieregelig gedicht, eene drieregelige strophe ; — tristrophon,n . (vgl. st r o p h e), een gedicht
van drie strophen ; — trisyllábum, n.
(gl. syllabe) een drielettergrepig woord;
— trisyllábiseh , adj drielettergrepig.
Tritoeus, m. gr. (tritáios, scil. pyretós)
of tritceophya, f . Med. eene driedaagsche
koorts.

Tritérne, f. nw.lat. (tritérna) bij boek
drie zoodanig gedrukte vellen-drukes:
papier, dat men die, eer zij gevouwen worden, in elkander moet steken (vgl. q u ate rne).
Tritheísmus, n. gr. (van tri --, drie,
en theós, God) de driegoderij, het geloof aan
drie goden ; inz. de aanneming van drie
godheden in de drieëenbeid ; — tritheíst,
m. die aan drie goden gelooft ; — tri
drie-theísic,adj.rgote
-goderij,bh .
Trithionzuur, n. (van 't gr. tri—,
drie, en thëïon, zwavel) bet gezwavelde
onderzwavelzuur;vgl. tetrathionzuur.
Triticine, f. nw.lat. (van 't lat. tritycum, tarwe) de kleefstof, de kleverige stof
van het tarwemeel.
Triton, 1) m. nw.lat. (it. trítono, drie
drieklank, overmatige-klanig)Muz.de
quarto. ,
Triton., 2 ), m. gr . (Triton) Myth. een
zeegod en begeleider van Neptunus ; pl.
tritons, lagere zegoden, somwijlen met
vischstaarten, - ook wel met paardevoeten
voorgesteld

Tritonia of Tritogenéia of Tritogenia, f. gr., bijnaam der godin Athene
of Minerva , naar de rivier Triton, waar
zij uit bet hoofd van Jupiter werd geboren,
of naar het Libysche meer Tritónis.
Trits, f. bet drietal, z. v a. trio (z. ald.).
tritureeren, lat . (triturure, v. tri
het wrijven, dorschen, v. tritum, te--tira,
rÉre, wrijven) dorschen ; lijn wrijven, fijn
stooten, enz. ; -- triturábel, adj. nw.lat., dorschbaar ; fijn te wrijven; — tri
tie=tsie) f. de dorsching,
-turãie(sp.
Bjnmaking, fijnwrijving; inz. het verbríjzelen der spijzen tusschen de tanden.
.

-

Triumph, m. (van 't lat. trriiimphus,
gr. thriarnbos, d. I. oorspr. een bacehische
feestelijke optocht en het daarbij gezongen
feestlied) , triomf, bij de oude Romeinen
een feestelijke, plechtstatige intocht van een'
oud -romeinschen veldheer in de stad Rome
na eene behaalde overwinning, overwinningsfeest ; van daar in 't alg. voor feestelijke
praal, de zege, overwinning, bet zegefeest ;
triumfboog, een zegeboog ---triumpheeren (lat . triu lnpháre), een' zegepralen den intocht houden, zegevierend binnentrekken, het zegefeest vieren; zegepralen; juichen;
— triumpheereud, triumphant,
triumphantelijk , adj. zegepralend,
juichend ; --- triumphant , .als subst. f.
eene van zijde geweven en met allerlei kleu;

,

ren bewerkte stof — triumphátor,
m. een z.egepraler, d. i. een met feestelijke
praal binnentrekkend overwinnaar.
Triumvir, m., pl. triumviri of
triumvíren, lat. (van tres, genic. trium,
drie, en air, man) een drieman, drieheerscber
in het oude Rome, een der drie mannen, die
gemeenschappelijk den Staat besturen ; —
;

triumviraal , adj. (lat. triumvirális, e,
tot de driemai.,uaen of bet driemanschap beboorende ; -- triumviraat , n. (lat. tr-t mvirdtus) het ambt van eenen drieman
het driemanschap.
Trivium, n. lat. (van tri

-,

drie, .en

via, weg) een drieweg, kruisweg, waar drie
wegen samenloopen of elkander kruisen; in
de middeleeuwen de drievoudige kunst of
schoolwetenschap: grammatika, rhetor.ika en dialektika (vgl. quadrivium);
triviaal, adj. (lat. triviális, e, d. i.
eig. op den openbaren weg te vinden) gemeen, gering, alledaagsch, plat, laag, albe kend ; afgesleten, verbruikt, afgezaagd ; —
triviale school , eene lagere school, voorbereidingsschool, volksscbool ; -- trivialísmen, pl. nw.lat., algemeen bekende
zaken, platheden ; — trivialiteit, f. het
gemeene, lage, platte in de uitdrukking; de
platheid, laagheid, gemeenheid, onbeduidend beid, alledaagschheid, nietswaardigheid.
Troc, z. ond. troq uee r en.

Trocár, troikar of troiscart (spr.
troandr), m. fr. (van trots quarts, d. i.
drie vierdedeelen) eene driehoekige of driesnijdende naald der wondartsen tot liet aftap
waterzuchtigen, enz.;-pendswatrv
-- trocareeren, mei den t r o c a r doorsteken en aftappen.
Trochantêr, m. gr. (van trochddzein = tréchein, loopen; tróchos, de loop;
trochos, kring, rad) eig. de looper ; Anat.
de draaijer van bet dijbeen, onderscheiden
in groote en kleine draaijer ; --troeban -

térisch , adj. tot de draaijers behoorende,
die betreffende ; — trocheeus, m . (gr.
trocháios), pl. trocheeen, Poet. de snel
een versvoet met eene lange en eene-voet,
korte lettergreep ( — ..- ), b. v. 1 e v e n,
1 i e I'd e, enz., ook chorus, d. i. danser
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genaamd, in tegenst. met j am b u s ; —
trochwisch, adj. uit zulke versvoeten
bestaande ; — trochiliet of troehliet,
m. een versteend gedraaid scbeipdier ; -trochísci of trochísken, p1. (gr . sing .
trochiskos, m. klein rad) bij de apothekers
de kleine koekjes, onder welker gedaante
men soms de geneesmiddelen toedient; —
trochiet, m. een versteende zeester of
radersteeen ; vgl. e n k r i n i e t; — tro-

chléa, f. lat. (gr. trochalía) de rol, het
katrol ; — troehódes, f. gr. (trochódes,
radvormig) Med. eene gewrichtsverbinding,
waarbij het been zich in een ander been als
in eene rol beweegt — troehóide, f., z.
V. a. c y k l o ï d e (z. ald.) ; --- trochomé .
ter, m. een loopmeter, werktuig ter bepaling van den loop des schips ; — troehotika, f. de leer van de kringvormige
;

beweging.
troebel, adj. (fr trouble) onhelder, onklaar, drabbig.
Troef, t. waarsch. samengetrokken van
t r i o m f, lat. triumphus, fr. triomphe, hoogd.
triump f, eng. trump, zweedsch trumf; volgens Bilderdijk van treffen, trof 1 in vele
kaartspelen the kleur, welke gekeerd is; ook
een enkel blad van deze kleur, een troefblad.

Troep, z. troupe.
Troglodieten, m. pl. gr, (tróglodytai,
van trógl^, hol, grot, en din, duiken, indoopen, inkruipen) bolkruipers, bolbewoners,
in de oudheid de naam van een' in aardholen wonenden wthiopischen volksstam ; later
afdwalende Christenen, die in holen vergaderden ; ook de naam, waarmede men de
afgodische Joden aanduidt, van wie Ezecbiël
spreekt ; in 't alg. mensehen, die onder den
grond wonen, gelijk de mijnwerkers vau
Zweden, Polen, enz.; — troglodytes,
m. nw.lat. N. H. winterkoninkje ; simia tr-, de
sjimpanse, z. barris.
Tróïka, f. russ. (v. tróe, trói, drie)
een driespan, een gewone russ. wagen met
drie paarden.
Troikar, z. t r o c a r — troj aansch,
z. Troje.
Trojak, m. poolsch (eig. drietal, van
trol, drie) eene poolsche rekenmunt,
sjostack of ongeveer 5 centen.
Troje, m. eene beroemde stad der oud
hoofdstad van het eig. Troas, aan den-heid,
Skamander, anderhalve mijl van de .AEgelsche
zee, dicht bij den ingang van den Hellespont ; zij werd door de Grieken verwoest
en herbouwd onder den naam van Ilium:
men heette baar nog D a r d a n i ë, T e uc ria , P e r g m u s; tegenwoordig B o e nh a r- B a s j i — troj aansch , adj. van
Troje, daartoe behoorende; — trojaansehe oorlog , de krijgstocht, door de Grieken in de 13de eeuw vóór J. C. ondernomen, om den boon te wreken, door Paris
gedaan aan Menelaus, wiens vrouw Helena
door dezen was geschaakt. Agamemnon
voerde het grieksche leger aan, dat tot dui;

;
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zend of twaalf honderd schepen werd gebracht en ongeveer honderd duizend man
moet geteld hebben ; onder deze waren Achilles, Ajax, Menelaus, Ulysses, Diomedes,
Protesilaus, Patroclus, Nestor, Neoptolemus,
enz. Het beleg van Troje duurde tien
jaren, na verloop van welke de Grieken
veinsden te vertrekken, latende op het strand
een ontzacblijk groot houten paard achter,
waarin hunne vermaardste krijgslieden zich
verborgen hadden, en dat men het tro jaansehe paard noemt. De Trojanen
meenden, dat deze kolossus was opgericht
om eene gelofte te volbrengen, sleepten het
binnen hunne muren , en gedurende den
nacht kwamen nu de Grieken uit den buik
van het dier, openden de poorten voor hunne
strijdgezellen en gaven Troje aan de vlammen en de plundering over; van daar bet
trojaansche paard, voorallerlei hinderlagen; het trojaansche paard inha1 e n, zelf zijnen vijand, bet verderf, den
ondergang, enz. binnen voeren.
Trol of Trold, m. (zw. troll, deensch
trold, ijs]. trill, reus, daemon, duivel, toovergeest) noord. Myth. eene soort van booze
geestes of duivels, t,>uvenaars in mensebe1(jke gestalte.
Tromba, f , pl. trombe, it., z. v. a.
trompet (z. ald.); -- tromblon, m.
(spr.tronblón) Mil. eene donderbus; -- trom
m. it., pl. tromboni, bazuin. -bóne,
Trombe, f. fr. (it. tromba, oudfr. trompe,
sp. trompa, trompo, misschien van 't lat.
turbo, wervelwind) eene waterhoos, waterof zeezuil; ook t y p h o n.
Trombosis, f., z. thrombosis ond.
thrombus.
Trompet, f. (het naast van 't fr. trompette, sp. trompeta; it. trombétta, maar wel
verwant met trom--lichtorsp.du,
mei; of van 't lat. tuba, met inschuiving
eener versterkende r en m; oudduitsch,
trampa, tramba, trucome; it. en provenc.
tromba, fr. trompe, de jachthoorn) een bekend blaasinstrument; ook een orgelregister ; iets trompetvormigs, b. V. de t r o m p e t
of buis van Eustachius, eustachische trompet (z. ond. Eustachius);
een moerasvogel in Zuid-Amerika, ook
a g a m i en m a k u k a w a gebeeten.
Tromus, m. gr. (tromos, van trémein,
sidderen) Med. het beven, sidderen, z. v. a.
t r e m o r --- trómule of trómyle, f.
trilstof.
Trona, z. soda.
Trone, f. een klein, licht vaartuig met
een verdek en een - vierkant zeil.
tronqueeren (spr. tronkéren), fr. (tronquer, van 't lat. truncare ; vgl. t r u n c u s)
afstompen, verminken, besnoeijen.
trooisch gewicht, z. t r o y s g ewicht.
Tropa, f. (vgl. t r o u p e) eig. een troep;
in sp en port. Amerika : eene karavaan van
muildieren.
;

--

TROPUS.
Tropeeólum, n. gr.-lat. (v. 't gr.

trópaion, lat. tropaeum, zegeteeken, omdat
het blad schildvormig en de bloem helmachtig is; vgl. t ro ph me) de kapucijner bloem, een pronkgewas van verscheidene
soorten.
Trope, z. tropus.
Troph2ee, liever trop2ee, f., pl.
trop(h)een (lat. tropaeum, n., pl. tropaea ; van 't gr. trópaion, pl. trópaia, van
trop, het wenden, op de vlucht slaan ; fr.
trophée) zegeteeken, de buitgemaakte wapens, standaarden, krijgsvoorraad, enz., zegezuil ; samengestelde wapenrustingen, die,
gewoonlijk uit steen gebouwen of in erts
gegoten, tot architektonische sieraden aangewend worden.
Trophologie, I. gr. (van tróphë, voedsel, van tréphein, voeden) voedingsleer, leer
der leeforde, der leeefregelen ; — trophonósus, f. ziekte der voeding.
Trophónius, m. gr. (Trophdnios) de
fabelachtige stichter van den delphischen
tempel van Apollo, die, door de aarde ver
na zijnen dood als heros ver--zwolgen,
eerd werd en in eene spelonk van Bmotié
orakelen sprak; van daar t r o p h ii n i s c h
hol, een huiveringwekkend bol met naauwen ingang; trophonische ernst, zwaar moedige, treurige ernst.
Tropieten, m. pl. eene secte, die geloofde, dat de Logos bij de vleeschwording
had opgehouden God te zijn.
troppo, it. (= fr. trop; van 't mid. -lat.
troppus, provenc. trop, kuáde ; vgl. t ro u p e)
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).
Trópus of trope, m., pl. tropen,
gr. (trópos, pl. lrópoi ; lat. tropus, pl. tropi;
van 't gr. trépein, wenden) eig. wending,
omkeer; Log. eene omgekeerde, oneigentlijke, figuurlijke uitdrukking, woordenkeer,
redesieraad, redebloem, verandering der voor
een aanschouwelijk beeld; —-steling
tropen, Geogr. de zonnekeerpunten ; —
tropicus (stil. circulus), m. lat. (van 't
g. tropikós, stil. kyklos) de keerkring, pl.
tropiei; tropicus cancri, de kreeftskeerkring of noordelijke zonnekeerkring; tr. capricórni, de steenbokskeerkring of zuidelijke zonnekeerkring;' — tropisch, adj.
(gr. tropikós, , ón, lat. tropicus, a, um),
eig. de wending belreffende of daartoe beboorende; oneigentlik , beeldsprakig, verbloemd, figuurlijk; tot de keerkringen behoorende of daar te vinden, b. v. trop i
gewassen, zulke, die men tusschen-sche
de keerkringen aantreft; tropisch jaar,
de tijd, dien de zon in hare schijnbare baan
van het lentepunt af gerekend noodig heeft
om daar weder te komen ; tropische omloopstijd. de tijd der terugkering eener
planeet tot het mquinoctiale punt of tot andere punten der ekliptika; -- tropologie,

TROQUEEREN
f. de leer van de woordwendingen of oneigentlijke uitdrukkingen ; — tropológiseh,
adj. in oneigentlijke of verbloemde uitdrukking
troqueeren (spr. trokéren), fr. (troquer; sp. trocar; eng. . truck, een oorspr.
spaansch woord) ruilen, verruilen; wisselen,
ruilhandel drijven ; — trog of trok, m.
een ruil, eene verruiling.
Tros,. m. (hoogd. en zw. tross, eng. truss,
fr. trousse, sp. troxa) de hoop, menigte ; de
zware bagaadje van een leger en de daartoe
behoorende personen, krijgspakkaadje.
Trot, m. adj. (fr. en (provene. trot, it.
trotto, sp. trote) de draf — trotteeren
(fr. trotter, it. trottare, sp. en provenc. trotar,
wellicht oorspr. duitsch van t r o t t e n, afgeleid . van t. reden, of waarsch. v. 't lat.
tolfitim, dravend ; tolutarius = oudfr. trotier, draver, paard, dat den draf gaat) . draven; — trottáde, f. fr. een kleine wandel rid ; — trottoir, n (spr. trotoár) een
verheven steenweg, verhoogd voetpad langs
straten. bruggen en kaden, tot gemak en
veiligheid der voetgangers.
Troubadour, m., pl. troubadours,
fr. (spr. troebadóèr; provenc. trobaire, trobador, d. i. eig. vinder, uitvinder, van trobar, it. trovare, fr. trouver, vinden ; vgl.
t ro u v e re) voorin. zuid -fransche dichters,
minne- of meesterzangers uit Provence in
de middeleeuwen.
Trouble, m. fr. (spr. troebl'; v. 't lat.
turb,a, verwarring; turbdre, verwarren, enz.;
vgl. troebel) de onrust, onrustige beweging, stoornis, wanorde, verwarring; inz.
volksbeweging, volksopstand; — troubleeren (fr. troubler), troebel maken ; verontrusten , beangstigen, verwarren, storen.
Trou–madame, n. fr. (spr. troe-- ;
van trots, 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, sp. tropa,
mid lat. troppus, provenc. trop, de kudde,
van 't lat. turba, door hoogd. uitspraak in
turpa, en vervolgens in truppa, truppus,
veranderd; vgl. t r o u b l e, v. 't Ia t. turbola)
troep* een hoop, eene menigte menschen
of dieren ; een gezelschap, inz. een rondreizond gezelschap tooneelspelers; — troepen, pl. (fr. troupes) krijgsbenden.
Trousseau, m. fr. (spr. troessó; provene. trossel, van 't fr. trousse, bundel, pak,
provene. trossa, sp. troxa, port. trouxa, v.
't fr trousser, provene. trossar, sp troxar,
port. trouxar, it. torciare, samendraaijen,
vastbinden, V. 't lat. tortu-m, torqu, re, draaijen ; vgl. ons tros) de uitzet, wat aan eene
bruid aan huisraad en kleedin.g wordt mede
gegeven.
Trouvaille, f. fr. (spr. troewálj; van
trouver, vinden ; vgl. troubadou r) de
vond ; — trouvere of trouverre, pl.
;

-
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trouverres (spr. troe?L. è r°'; = trouveurs,
eig. vinders, uitvinders; vgl. t ro u b a d o u r)
noord-fransche dichters in de middeleeuwen,
die inz. volkssprookjes (fabliaux), romances,
enz. dichtten.
Troys–gewicht (naar de fransche stad
T r o y e s benoemd ; dus minder goed
trooisch gewicht), eng. troy– weight,
het handelsgewicht, waarvan neen zich in
Nederland, Frankrijk en Engeland bediende; ook het zwaarste goud -, zilver- en
apothekersgewicht ; het hollandsch pond
troys- gewicht werd verdeeld in 2 mark, het
mark in 8 onsen, de ons in 20 engels en
bet engels in 32 azen; eene mark-trot's
246,Q8386 grammes of wichtjes; in de
medicijnen en de natuurkunde werd bet
mark trot's- gewicht verdeeld in 8 onsen,
het ons in 8 drachmen, de drachme in 3
scrupels, de scrupel in 20 grein.
Trubeichmasz, n. eene vochtmaat
in Wurtemberg, TU e i m e r of 1 , , x, k
liter.
Trucheman, m. fr. (spr. tru-sj'màn;
V. 't arab. tardsjamdn, tardsjoeindn, toerdsjoemán, uitlegger. overzetter ; tardsjarna,
uitleggen, overzetten, en dit van taradsja,
omhuld, donker zijn ; vgl. dragoman) een
tolk, uitlegger.
Truchsess, m. boogd. (oudd. truhsdzo,
truhsaeze ; gew. afgeleid van t r u h e, schotel, en s e t z e n, zetten, dus eig. wie de
schotels neêrzet; waarsch. echter ontstaan
uit truhtsdzo, huishofmeester, van truht, d. i.
troep, hoop, bedienden ; dus : de opziener
over de hofbedienden) een voornaam hofbeambte in de middeleeuwen, die inz. over
keuken en huishouden het toezicht hield,
en bij feestelijke gelegenheden de schotels
opdroeg ; eertijds eene erfelijke waardigheid.
Truffel, f. (eng. truffle, provinc. fr.
tartouuu fle, milaneesch tartu/fol, venet. tartufola, van waar het duitsch hartoffel, als
provincialismus tartoffel, aardappel; verklw.
van 'tit. tartu fo, fr. tra /Te, v. 't lat. terrae
tuber, aardknol, aardzwam) kleine ronde
eetbare paddestoelen, die onder den grond
groeijen en zich in hunne rijpheid door den
sterken reuk verraden.
Trumeau, m. (spr. trum.ó) pl. trumeaux, fr. (eig. de schenkel van den os)
de vensterpijler, d. i. de wandruimte tusschen twee vensters ; een groote spiegel
ter bedekking van de vensterkolom, penantspiegel.
Truneus, n. lat. een boomstam, t r o n k,
stronk, blok ; de romp van een lichaam ;
de armbus in de kerken; truncátie
(spr. tie—tsie) f. nw.lat. de verminking.
Trustee, m. eng. (spr. trustie, van trust,
trouw) de vertrouwde, gevolmachtigde, eene
soort van fidei- commissaris in Engeland
voogd, verpleger, curator.
Trustée, f. fr. eene maat, waarvan men
zich weleer in Bretagne voor het zout bediende; t5 trustées deden een mud.
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Trutatóren, ni. p1.. z. v a. j o e u l a t or e n, hongaarsche liederen –dichters, die de
daden hunner vorsten en hertogen bij feestmalen en in de legers bezongen.
Truzie, f. nw.lat. (trusio, van trudére,
stooten) bet stooten, inz. de stootbeweging
van het hart.
Trypésis, f. gr. (van trypi n, boren),
Chir. het boren.
Tseki, chineesch porselein.
Tsinse, m. chin. een geleerde van de
3de klasse bij de Chineezen.
Tsjadir–mehteri, m. turk., titel van
de officiers, belast met de zorg voor de tenten des sultans; — tsjadir mehterbasji, m. overste van de tentverzorgers.
Tsjaïken, ook saïken (russ. sing,
tsjáika, eig. de meeuw, turk. sjaïka; vgl.
Si e b e c k) lichte, zeer snel varende roei
Hongaren, Turken en Kozakken-schepndr
op den Donau en den Dniester; --- tsjaikisten, pl. de scheepssoldaten voor die
roeischepen.
Tsjako, z. c z a k o.
Tsj antadsj i, m. turk., titel van den
officier, die den sultan eenen zak met geldstukken achterna draagt.
Tsjapka, z. c z a p k a.
Tsjarda, f. hoog. (csárda; van 't perz.
tsjdrthák, vier zuilen; vgl. tsjardak) eene
eenzaam liggende herberg in de groote vlakten
van Hongarije ; -- tsjardak, m. turk.
(van 't perz. tsjdrthdk, vier zuilen) eene
naar alle zijden opene en door vier pilaren
gedragene kamer op het dak van oostersche
buizen.
Tsjark of tsjarekey, n. eene russ.
vochtmaat, = stoof, ï wedzo of
0,12 2 a nederl. kan
Tsjausch of tsjiaus, m. turk. een
policie- dienaar; staatsbode, bof- koerier; turk
lijfwacht te paard, die zich door zij--sche
den kleedaren , eigenaardigen tulband en
sabel onderscheidt; nu ook sergeant; --tsjausch– basji, m. (vgl. b a s c h), hun
aanvoerder, die te gelijk rijksmaarschalk is,
nu ook sergeant- majoor.
Tsjereda, f. russ. (tsjeredá, slay. tsjredá,
rij, kudde) eerie groote kudde ossen in de
steppen van Z. Rusland; — tsjerédnik,
m. de ossenherder.
Tsjertaken of c e rd a k e n, pl. in Croatie, enz. op palen staande kleine en ver
wachthuizen, om de strooptochten-sterk
der Turken door schoten te kennen te geven (vgl. tsjardak).
Tsjetwerik, n. russ. (van tsjeture =
sanskr. tsjatoer, lat. quatuor, vier) eene
russische graanmaat, 2 6,2 liter; -tsjetwert, n. (russ. tsjétwertj, in 't alg.
een vierdedeel) eene russische graanmaat
2 osminen, 8 tschetwerikof209,74
liter: -- tsjetwérka, f. het vierde gedeelte van het tsjetwerik of 6,b56 liter.
Tsjiaus, z. tsjausch.
Tsjiboeke of chibouque,

f. turk.

TUBERCLTLUM.

(Isjiboek, in 't alg. staf, roede) een pijperoer, eene turksche tabakspijp.
Tsjiftlik, n. turk. (van tsjift, veld)
het landgoed, welks bezitter onbeperkt heer
daarover is.
Tsjimboerak, in. een perzisch kameelkanonnier.
Tsjin, m. russ. (van 't chin. tsjin) de
rang, eerrang, eeregraad ; -- tsjinównik,
m. een beambte, ambtenaar.
Tsjismen, p1. hong. (van csizma, laars)
de hongaarsche gekleurde laarzen.
Tsjitjernee, f. turksch vrachtschip op
de Zwarte zee.
Tsjoeden, m. pl. de in 't russische
rijk verspreide finsche volksstammen, inz.
een bijna uitgestorven, naauw aan de Esthen
verwante volksstam in de nabijheid van 't
meer Peipus, dat daarom naar hen in 't
russisch Tsjoedskoje Osero, d. i. Tsjoedisch
meer, heet.
Tsjoeltry, m. de verblijfplaats voor
reizigers, de herberg in de oostersche landen.
Tsjoemak, m. russ. (van tsjoer., de
pollepel) de knecht in eene herberg ; een
karavaan-leidsman in de steppen van Z.

Rusland.

Tsjoen, m. Bene cbineesehe munt,
á tail (z. ald.).
Tsjoetora, f. Kong. (csutora) eene in
Hongarije gebruikelijke houten, met leder
overtrokken drinkflesch, die op reis en bij
den veldarbeid aan een' riem om den hals
wordt gedragen, eene veldflesch.
Tsjoga, f. ind. een wijd, laag afhangend, rijk geborduurd gewaad der indische
stamhoofden.
Tsjomór, hongaarscli, eene uit het gebruik van vette spijzen voortspruitende ziekte, bestaande in eene met neiging tot braken gepaardgaande koorts.
Tsjorba, f. turk. (v. 't arab.-perz. sjor b a h of tsjorbah, van 't arab. sjariba, drinken) in 't algem. soep; een turksch gerecht,
uit rijst bereid ; — tsjorbadsji, turk.
de aanvoerder of hoofdman eener bende Janitzaren (eig. de soepuitdeeler, omdat de
voornaamste posten bij dezen troep in betrekking tot de keuken stonden).
Tsongtoe, in. chin., onderkoning.
Tuba, f. lat. eene soort van trompet,
krijgs- of veldtrompet, bij de oude Bomeimein ; tuba Eustachia of Eustachidna, z.
eustachische buis; tuba mirum sparpens sonum, d. i. de bazuin, verspreidende
een' wonderbaren toon ; dus noemt men de
plaats van het r e q u i ë m (z. ald.). waarin
van de opstanding sprake is en die gewoon
als de proefsteen van de componisten-lijk
wordt beschouwd; tuba stentoréa (vgl. Stentor), de spreekbuis, spreektrompet, roeper;
tuba Fallopii, Anat. de moedertrompet.
Tubereulum, n., pl. tubercula,
lat. (verklw. van tuber, n., knol, buil, bult,
enz.) een uitwas, eene kleine verhevenheid
aan een been ; ziekelijke knobbel in ver---

TUBUS
scheidene organen van het menschelijke lig
inzonderheid in de longen (lubereula-cham,
pulmdnum, longknobbel — tuberculeus,
adj. nw.lat. knobbelig; gezwollen , - tubereus, adj. (lat. tuberoses, a, um) knobbelig, bultig, ruw ; --- tuberoos, f. nw.
lat. de oostindische herfsthyacinth (polyánthes) een bolgewas met witte, zeer sterken geurigriekende lelievormige bloemen ; --tuberoziteit, f. de knobbeligheid, ruw
-heid,bultg;
ook buil, gezwel.
Tubus, m., p1. tubi, lat. eene buis,
inz. een kijker, verrekijker (telexkoop); tubi
capilliires, p1. haarbuisjes; — tubipóren,
f. lat.-gr. de buis- of pijpkoralen ; -- tubiporieten, m. pi. versteende pijpkoralen;
--- tubulus, m. lat. een buisje, pijpje, b.
V. om iets op te blazen; -- tubularie,
f. nw.lat. de pluimbospolyp, een koraal
— tubulieten, m. pl.-achtigplnder
pijpvormige versteeningen van eene soort
van plantdieren.
tudesque, adj. fr. (spr. tudésk' ; it. tedesco;
uit liet oudd. diutisc, duitsch) oudduitsch
oudvaderlijk ; ruw, hard, grof.
Tudor, naam eener groote engelsche
familie, die eene dynastie heeft gevormd,
welker eerste lid is Hendrik VII., gekroond
in 1t85; haar laatste lid is Elizabeth, gestorven in 1603.
Tuf of tufsteen, z. t o p h s t e e n.
Tugend—bund, m. hood. (spr. u
oe), Jeugdverbond, een patriottisch genoot
dat zich in Duitschland onder de-schap,
studenten gevormd had en veel toegebracht
heeft tot de verdrijving der Franscben in
1813. Het is in 1815 ontbonden.
Tuileriën, pl. (spr. twilerién), fr. (tui
van den sing. tuilerie, d. i. panne--leris,
of tegelbakkerij, gelijk er op die plaats vroeger waren) een beroemd koninklijk paleis
te Parijs, benevens den daarbij behoorenden
openbaren tuin.
Tuisco, Thuiscon of Tuisto, ook
Teut, Tot of Theot, m. de uit de aarde
geboren god en stamvader der oude Duit
-scberof
Germanen (volgens Tacitus).
Tukan, z. toucan.
Tula— metaal, n. eene uit zilver, uit
koper, lood en zwavel samengesmolten massa, die op fijn gegraveerde zilveren doozen
(t u 1 a - d o o z en), op sierlijke messen en lepels, enz. wordt ingewreven en op de wijze
van email gebrand wordt; dus geheeten naar
To 1 a in Rusland, waar zij gevonden werd.
Tulband, ni. (perz. dulbend, tulbend,
oorspr. moesselien of neteldoek ; fr. t ti rban) een turksch hoofdwindsel, hoofdsieraad, 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 aannemen, een muhamedaan
worden; --- ge t u l b a n d, adj. met een'
tulband bedekt of getooid --- tulbentoglan, m. turk., de tulbandpage, de edel;

;

;
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knaap, die voor den tulband van den grooten beer zorg draagt.
Tule of liever tulle, f. (fr. le tulle)
een netvormig garenweefsel, naar men wil
van de stad Tulle in Frankrijk, alwaar
deze stof liet allereerst zou vervaardigd zijn,
doch anderen, o. a. Bescherelle, beweren,
dat er noch te Tulle noch in baren omtrek tullefabrieken zijn en er ook nooit waren ; men vindt ze tegenwoordig in de stad
Calais en hare omstreken).
Tulp, f. (boogd. tulpe en dichterlijk
tulipane, fr. tulipe, eng. tulip, it. tulipano,
sp. tulipa, tulipan, nw.lat. tulipa; van het
turk. - perz. tolban, tulbend, d. i. t u l band
[ z. aid.] , wegens de gelijkvormigheid der
bloem met dit hoofdbedeksel) een bekend
bolgewas, dat om zijne fraaije kelkvormige
bloemen wordt gekweekt — tulipomanie, f. nw.lat. -gr., de tulpenwoede, overdreven tulpenzucht, de voorm. hartstochtelijke liefhebberij voor tulpen, inz. van de
Hollanders in de eerste helft der 17de eeuw.
Tutus, m. nwiat. (van 't gr. glos, eelt,
enz.) Med. z. v. a. callus.
Tumba of tumbe, f. lat. (van 't gr.
tymbos, m. grafheuvel, grafplaats) een graf,
grafzerk in roomsche kerken; Bene groeve, indieping; fr. tombe, de grafsteen, ijksteen.
Tumor, m. lat. (van turnre, zwellen)
een gezwel ; tumor albus, een wit gewrichtsgezwel, inz. aan de knie ; t. arthriticus,
jichtgezwel, jichtknobbel ; t. cysticus of sacci tus, blaasgezwel; t. fungosus, sponzig gezwel ; t. humoristicus, een door vocht ontstaan gezwel ; t. sanguinéus, bloedgezwel ; t.
sarcomatbsus, een vleeschgewas; — tumesceeren (lat. tumesccre), zwellen ; — tumescentie, m. of tumefáctie (spr.
beiden tie=tsie) f. nw.lat., de opzwelling,
het gezwel ; — tuinied, adj. lat. (turn dus) gezwollen, zwellend ; -- tumidi-teit, i. later lat. (tumidilas) het gezwel,
de gezwollenheid, bet gezwollen zijn.
;

Tumult, n. lat. (tumultus, m.) de onrustige, hevige beweging eener menigte, het
geraas, de opschudding, oploop, opstand, hel.
oproer, alarm ; — tumultuáriseh, adj.
(lat. tumultuargus, a, um) onrustig, woelig,
oproerig, onstuimig; -- tumultueeren
(lat. tumultudri) opschudding verwekken ,
opstaan, oproerig worden, zich verzetten;
tumultuánt, m. een onruststoker, opstandmaker, rustverstoorder, oproermaker.

Tumulus, m., pl. tumuli, lat., eig.
een heuvel, eene hooge of verhevene plaats,
eene hoogte ; graven of grafsteden.
Tun, n. eng. eene ton, een vat, engelscbe
vochtmaat
2 butts of 252 gallons.
tunc et nunc, lat., toen en nu, voorheen
en thans.
Tunder—Ilóna, bong. (eig. tooverHelena, v. tunder, tooverachtig; toovergodin, fee, en Ilona, Helena) de nationale fee
of toovergodii, der Hongaren.
Tungsteen, m. (van 't oudd. tunge
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zwaar, tongen, bezwaren) zwaarsteen, Ijzer zwaarsteen, wolframiumzure kalk, een zeer
bard en zeer bros halfmetaal,. van staalgrijze kleur, in 1781 door den Zweed
S c h e e l e on telekt en eerst naar hem Sc h e e1 i*n e geheeten.
Tunica, f. lat., een oud-rom. wi twollen
lijfrok, onderkleed, dat door mannelijke personen onder de toga op het bloote lijf
werd gedragen; de tunica der vrouwen
was langer ; ook een onderkleed der r. kath.
geestelijken; eene soort van korte vrouwe
fr. tunique (spr. tuniék').
-kledrn,
Tunisbloem, f. de flu weelbloem (naar
Tunis in Afrika).
Tunkins- nesten (naar het landschap
T u n k i n in Achter-Indië) indische vogelnesten, eetbare nesten der indische zwaluw,
z. salangane.
Tunna, f. eene zweedsche inhoudsmaat
voor droge waren = 146, 4 9 liter; ook eene
zweedsche vochtmaat 12 5, Z liter; —
tunneland, m. eene zweedsche akkermaat
49,364 ❑ nederl. roeden.
Tunnel, m. eng. (eig. een trechter,
van to tun, op tonnen of vaten gieten) in
't alg. een onderaardsche weg, een gang onder
eenen weg, onder eene rivier, inz. die, welke
onder de Theems bij Londen door den franschen ingenieur Brune 1 is aangelegd, om
de gemeenschap tusschen de beide oevers
der rivier gemakkelijker te maken.
Turak, m. eene kleine rekenmunt in
Hongarije, omtrent _... 2 centen.
Turban, z. tulband.
turbeeren, lat. (turbi re) verontrusten,
storen, . verwarren, beroeren ; — turbátie (spr. iie tsie) f. (lat. turbatio) de ver.warring, stoornis, verontrusting; --- turbátor, m. een onruststoker, opruijer, oproermaker; -- turbulént, adj. (lat. turbuléntus, a, um), onrustig, onstuimig, woelig, woelziek ; --- turbuléntie (spr. tie=
tsie) I. (later lat. turbulentia) de onrustig beid, woeligheid, onstuimigheid.
Turbine, f. fr. (van het lat. • turbo,
genic. turbinis, een draaikolk, wervelwind,
tol) een horizontaal watorrad, schroefrad,
(fr. roue en hèlice); — turbiniet, m.,
pl. turbinieten, m nw.lat. versteende
schroef- of kronkel-slakken; — turbinoidiseh, adj. tolvormig, schroefsgewijs; --turbinolíthen, m. pl. lat.-gr., ver
kegelvormige sterkoralen-stenigva
(mad re po re n).
Turbith, m. Bot. eene plant van Ceylon, de indische t u r b i t h s t r u i k*, met
eenen wortel van buikzuiveronde kracht;*--mineraliseh turbith, zwavelzuur geel
kwikzilver.
Turbulent, turbulentie,. z. ond.
turbeeren.
Turcismus, m. nw.lat., het turkengeloof.
Turf, u. eng. (v. turf, graszode) de
(begraasde) renbaan ; — Turfeten, m. pl.
1

=
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(eng. gentlemen of the turf) vrienden of
liefhebbers van 't harddraven.
turgesceeren, lat. (turgcscére, van
turg-gre, opgezwollen, dik zijn) zwellen of
opzwellen ; — turgeseentie (spr. tie=
tsie) f. nw.lat. (turgcscentia) de opzwelling,
overvolheid, opzetting, opbruisching van het
bloed, enz.
Turibulum, n. lat. (van tus, genit.
turis, wierook) een wierookvat in r. kath;
kerken'
Turk, m. een bewoner van Europeesch
Turkije; fig. een wreedaard; van daar fr.
turquerïe voor wreedheid. (daar turk in
bet turksch zelf reeds barbaar, roover beteekent, - noemen zich, ten minste de W.lijke
Turken, liever Osmanen, Osmanlis, z.
ald.) ; behalve de Osmanen behooren tot de
Turken (die eenen hoofdtak van de tataar
volkeren - familie uitmaken) onder an--sche
deren nog de Turkomanen, Oesbeken,
Nogaiers, Baschkiren, Kirgiezen,
Koemanen, enz.; -- alla turca, it. Muz.
op zijn turksch, in turkschen smaak; --turken, m. pl. naam, dien men in den
scheepsbouw aan de stelbouten geeft; —
turkophaag,' m. gr., een turken-eter,
een ijverig bestrijder der Turken; —turkophilus, m. gr., een vriend der Turken,
turkenvriend; -- turkopólen, m. p1., af
Turken en Griekinnen. -stamelingv
. Turkoois, m. (fr. turquoise, f., sp. en
provenc. turquesa, f., it. turchese, m. boogd.
titrkis, van Turco, turk, omdat de eerste
steenerg van 'deze soort uit Turkije kwamen),
1) . de . mineralische turkoois of k a1 a ï e t, een ondoorzichtige, hlaauwgroene
steen, inz. in Perzië en Indië, als edelsteen
geacht ; 2) de animalisehe of fossiele
turkoois, de tandsteen, een blaauwgroen,
steenhard ligchaam, waarschijnlijk een met
vitrioolachtig koperwater doordrongen en
ver3teende vischtand of graat, die men in
Siberië, Zuid Frankrijk, enz. vindt.

.Turkophaag, turkophilus, enz.,
z. ond. Turk,
. Turlupin, m. fr. (spr. tuurlupèn) een
laffe grappemaker, iemand die geestelooze en
gemeene aardigheden, lage woordspelingen
zegt (naar een' vermaarden potsemaker ten
tijde van Lodewijk' .III.: Henri Legrand,
met den bijnaam T u r I u p i n, welke naam
weder ontleend is van de secte der T u r1 u p l n s, die in de 14de eeuw ontstond en
zich door schaamteloosheid onderscheidde)
-- turlupineeren (fr. turlupiner), grap pen _ maken, gemeene aardigheden zeggen;
iemand voor den gek houden, hem beet
hebben, foppen, belagchelijk zoeken te maken ; -- turlupinade, f. de gemeene
grap, laffe aardigheid, zoutelooze geestigheid,
kwalijk aangebrachte scherts of woordspeling.
Turnra, f. (scil. equitum) lat. eene
romeinsche eo byzantijnscbe ruiterbende, aan
volgens Varro, slechts uit 30 man-vankelij,
bestaande.

TURMAL1JI

.-

Turmalijn of turmalien, in (it.
turmalino, fr. tourmaline ; waarsch. an
singaleeschen of indischen oorsprong, daar
deze steen het eerst uit Ceylon door eenen
Hollander in fl 033 naar Europa zou gebracht zijn) schorl, inz. edele schorl, aschaantrekker, ook wel trip, c e y l o n s c h e
ni a g n e e t genaamd, een leem • of kiezelachtige steen, die, op bede asch gelegd of in
kokend water behoorlijk verwarmd zijnde,
zoo elektriek wordt., dat bij de asch aan de
eene zijde tot zich trekt en aan de andere
van zich af stoot.
Turnus, in. mid.lat. (vgl. het mid.lat.
turnare, torneare, wenden, it. tornare, sp.,
port en provene. tornar, fr. tourner, oudd.
turnjan, turnen, zich in eenen kring bewegen, zwaaijen, zwenken ; gr. torneuein, lat.
tornare, draaijen) de kringloop, de orde of
beurt, naar welke velen een werk na elkander verrichten ; — in turno, op de beurt,
in volgorde; — per turnum, naar de beurt

of rij; — turnier, m. hoogd., z. v. a.
t o u r n o o i, z. aid.; -- turneerkunst, f.,
z. V. a. gymnastiek (z. ald.).
turpis persona, z. persona.

Turrilïtx .en, m.

pl. lat.-gr.

(^ ais 't lat.

lurris, toren, en bet gr. lithos, steen) toren
soort van versteende spiraal --sten,
of torenvormige schelpdieren.

Tusch,

in. hoogd. (spr. toes] ; van 't

opperduitsch luschen, d. i. dof klinken) eene
feestelijke begroeting met trompet en pauk geschal, inz. bij 't gezondheid drinken.
Tuscul^num, n. lat., de beroemde
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ner; - - tutor lionorar- us, een eerevoogd ; 1.
idonëus, een degelijke, onbesproken voogd;
t. testamentarius, een bij laatsten wil benoemde voogd --- tutorium, n. de gerechtelijke aanstelling tot voogd; — tutorio
nomine, uit krachte der voogdijschap.
Tutia (spr. ti= tsi) f. perz. (toetijd; mid.
lat. tuba, eng. tutty, fr. tube, it. tuzia), ook
s p o d i u m, n. zinkkalk, ovengalmei, wit- of
grijs-niets, dat zich bij het smelten van het
zink in dampen verheft en als roet aan de
;

ovenwanden hangt.

tutor, enz., z. ond. tutela.

tutoyeeren, fr. (tutoyer, spr. tutoaj —)
met to en toi, in plaats van met vous toespreken, jij en jou zeggen, iemand op de
gemeenzaamste wijs toespreken.
tutti, pl. it. (van tutto, geheel, al, = lat.
lotus) Muz. alle, alle stemmen te gelijk ;
een tutti, n. een spel of gezang van allen
te gelijk (in tegenst. met solo).
Twist, n. eng. (in 't alg. iets gevlochtens, gesponnens, van to twist, vlechten,
spinnen, enz.) eng. katoengaren, op macbinos bereid of gesponnen ; ook een drank uit

brandewijn, bier en eijeren.
Tybur n, n. eng. (spr. taibu^ n) de naam
eerier voormalige gerechtsplaats te Londen ;
een kandidaat voor T yburn, een galgebrok.
Tyche, f. gr. (tflchè) noodlot, toeval,
geluk ; ook de geluksgodin, z. v. a. lat.
Fortuna ; ----- Tycho, mansn.: de gelukkige.

Tylóma, n., of tylósis, f. gr. van
(tyloen, eeltig worden, van tylos, z. t u lu s)

villa van Cicero, niet verre van T u sc u Lu m
(nu Frascati) in het oude Latium, alwaar
bij de gelukkigste uren van uitspanning en

Med. het eelt, de verharding, de likdoorn
of het eksteroog ; -- tylótiseh, adj.

rust smaakte ; oneig. het stille landgoed van

eeltachtig.

eersen geleerde of staatsman.
Tussilágo, f. lat., het hoefblad, ook

brandlatuw, maartsbloemen, paardeklaauw
geheeten.
tussis, f. lat., de hoest ; tussis catarrhdlis, de verkoudheids -hoest ; 1. convulstva, de
kramphoest , t. putturdlis, de keelhoest ; t.
pectordlis, de borsthoest ; t. J)ulmoniilis, de
longhoest ; t. sto‚nachális, de maaghoest.
Tutámen of tutaméntum, n. lat.
(van tutári, beschermen, versterkii.tgswoord
van tuêri, z. tutela) een beschermend middel , beschutting.
Tutanëgo, tuttanégo (vgl . t u t i a),
ook tintenak, fr. toutenague of tintenague, een wit metaalmengsel uit tin en
bismuth ; voormalige benaming van het zink.
tutéla, f. lat. (van tutus, a, urn, veilig,
wel bewaard, van tuFri, aanschouwen, beschermen) fr. tutelle) de voogdijschap, het
opzicht over eenen onmondige ; — tutelair, adj. (lat. tuteláris, e), beschermend,
als voogd handelend, tot de voogdij behoorende ; ange tutélaire, fr. (spr. anzj'--) beschermengel ; -- tutor, fr. tuteur, ni.

een voogd, beschermer; --- tutor, eng.
(spr. tjoeter) hofmeester, huisleeraar; opzie-

Tympaan, lat. tympanum, n. (van
't gr. (ympanón, outst. uit typenon, van typtein, slaan) eene ouderwetscbe bandtrommel, een hakkebord; Arch. eene bekkenvormige indieping aan eenen wand, door een
standbeeld en dgl. aangevuld ; Med. het
trommelvlies in liet oor; Typogr. vierkant
raam eener gewone drukpers, tegen bet
welk het te bedrukken blad papier wordt
gelegd; — tympanitis, f. gr. Med. de
trommelzucht, eene opzameling van lucht in

de buikholte; — tympanitisch, adj.
trommelzuchtig, door de trommelzucht ontstaan ; -- tympanizeeren. (fr. tympaniser), eig. de keteltrommen slaan; opentli.jk

iemand ten toon stellen, hem openbaar bespotten, in een' kwaden naam brengen ; -tympanoi.de, f. een ligchaam van den
vorm eener keteltrom.

Tyndar íden, m. pl. gr., de zonen van
Leda, de gemalin van T y n d a r l o s: Kastor en Pollux (z. Kastor).
Typen, z. ond. t v p u s.
Typhlósis, f. gr. (van typhloen, ver blinden, typhlos, ë, ón, blind) de verblinding , blindheid — typhlótisch, adj.
door blindheid veroorzaakt; — typhlo ;

I 104

TYPHOMANIE

TZ(ETRI.

--

trophéum, n. (van trdphein, voeden) Med.
eene inrichting voor blinden, een gesticht
ter opvoeding en verpleging van blinden,
blinden - instituut ; -- typhlotypographie, f. verheven letterdruk voor blinden.
Typhomanie, z. t y p h os.
Typhon, m. gr. (typhón en typhós,
arab. toefán, dat ook »groote vloed, algemeen
sterven" enz. beteekent.; chin. tei-foen) een
béete verderfelijke zuidewind, hevige stormof wervelwind, vgl. t r o m b e; bij de oude
Egyptenaren als een booze god, bij de
Grieken •als een monster voorgesteld, dat
de Aarde bi Oen Tartárus had gebaard en
waarvan al het schadelijke en verderfelijke
in de wereld zijnen oorsprong bad.
Typhos of typhus,, m. gr. .(iyphos,
eig. damp, walm, van typhein, rook maken,
dampen) Med. ' gevoelloosheid, verdooving,
inz. eene kwaadaardige, aanstekende zenuwkoorts, verbonden met typhomanie, f.
d. i. ijlboofdigheid met verdooving.
Typus, m. gr. (typos, d. i eig. de slag
en bet door den slag te weeg gebrachte,
van typtein, slaan) de afdruk, stempel, bet
beeld eener munt ; voorbeeld, model ; giet
modelvorm, oorspronkelijke vorm,-vorm,
grondgestalte ; Med. de regelmatige wederkeer der ziekte, de tijdsorde, waarin de aanvallen van ziekte, en wel voornamelijk van
koortsige, plaats hebben ; bij boekdrukkers ;
eene gegoten letter; pl. -typen, vóorbeelden ; gegoten drukletters; — typiek, f
z. v. a. typologie (z. beneden); --- typisch, adj. voorbeeldelijk, als voorbeeld,
afbeeldend, zinnebeeldig; ook op bepaalde
tijden wederkerende, z. v. a. p e r i o d i s c h;
van staanden, blijvenden vorm; --. typograaph, m. een boekdrukker; — typOgraphie, de boekdrukkunst, het boekdrukken ; — typográphiseh, adj, daartoe
beboorend ; in samenstellingen : druk -, b. v.
typographische schoonheid, druk
schoonheid van den druk ; ----schoneid,f
typokÓniseh, kegelvormig; =- typOlithen, m. p1. afdruksteenen, beeldsteenen,
steepen waarop andere ligchamen zich afgedrukt hebben ; — typoloog, m. een voórbe.eldkenner en leeraar; -- typologie,
f. de voorbeeldenleer of leer van de voorbeelden in het 0. T., d. i. van de typische
zinspelingen in 't 0. T. op het christendom;
vgl. f i g u r i s m u s; -- typometer, m.
een werktuig tot naauwkeurige bepaling van
den ligcbamelijken inhoud en de hoogte der
drukletters (door D i d o t uitgevonden) ; -typometrïe, f. of typoy.netrische
kunst; de landkaartendruk, de kunst om
landkaarten even als boeken te zetten en
te drukken; -- typotheet, m. een letterzetter of enkel zetter.
Tyr, m. (angels Tiv, goth. 7'ius, oud
Zin) oud noord. Myth. de god des-hogd.
oorlogs en des roeros, een zoon van Odin
-

(van wien de d i n g sd a g, hoogd. dienstag,
angels. Tivesdag, eng. Tuesday, goth. Tivisdags, ijst. Tysdagr, oudhoogd. Ziestac, Ziu-

westac, zijnen naam heeft gekregen.

Tyran, m. gr. (tyrannos, lat. (yránnus)
oorspr. in 't algemeen een heerscher, gebieder, koning (regent), in de oudheid elke
alleenheerscher in een' vroeger vrijen staat
(overigens zonder hatelijk bijdenkbeeld) ; nu
inz. een eigendunkelijk, willekeurig, wreed
beerscher, dwingeland (despoot); — tyrannij, f. (gr. tyrannis) de aangematigde
heerschappij, dwingelandij, gewelddadigheid,
wreedheid, willekeurige hardheid en streng beid ; — tyrannieíde, m. lat. (tyrannicida) een tyranmoorder; — tyrannici-

dium, n. tyrannenmoord; '-- tyrannizeeren, barb.lat. (fr. tyranniser), dwingelandij uitoefenen, hard of wreed behandelen,
willekeurig en hard. beheerscben of bebandelen ; -- tyránnisch of tyranniek,
adj. (gr. tyrannikós, é, ón), gewelddadig,
heerschzuchtig, wreed, willekeurig.
Tyras, z. tiras.
Tyrbe, f. gr. (tyrbê lat. turbo) verwarring, wanorde, stonrnis, onrust; — tyrbazle, f. (gr. tyrba.-sia, van tyrbádzein =
lat. turbare, zie t u r b e e r e n) stoornis, ver
-ontrusig.
Tyr–emesis, f. gr. (van tyrós, kaas,
en e m e s i s, z. aid.) Med. het kaasachtige
braken of overgeven der zuigelingen ; —
tyreusis of - tyrósis, f. bet kaasmaken,
de melkstremming, inz. in de maag; —
tyródes, kaasachtig ; — tyrománt, m.
een ' kaaswaarzegger ; - — tyromantie, f.
de kaaswaarzeggerij ; — tyromorphiet,
m. een figuursteen, die naar kaas gelijkt.
Tyria of tyriásis, f. gr. Med. bet
slangenuitslag; ook z. v. a. elephantiasis.
Tyrolienne, f. fr. een Tyroler lied,
Tyroler dans.
Tyrteeus, m. (gr. Turtaios) de naam
van een' beroemden griekschen dichter, die,
in de 7de eeuw voor Chr., door zijne vurige,
geestdriftwekkende krijgsgezangen den Spartanen de zege over de Messeniers deed behalen.

Tzako, z. c z a k o.
Tzengaris of Tzingaris, z. H e i dens.
Tzin, n. de chineesche pasmunt, uit
messing gegoten, rond met een vierkant
gaatje ter aanrijging in 't midden, gewoonlijk bij bundels van 100 stuks, aaneen geregen; 2 0 0 0 volwichtige t z i n doen in waarde
eenes Jiang zilver, de spaansche daalder of
piaster tegen 0,717 Jiang gerekend.
Tzeenet, turk. de besnijdenis bij de
Muzelmannen, die, schoon niet in den koran geboden, gewoonlijk op het 13de jaar
wordt verricht.
. Tzc tri) p1. in Perzië de benaming der
georgisehe Christenen.

U.
U. C. = urbis conditae, lat van de hou wing der stad (Rome) af gerekend; U. J. D.,
verkort van utrüsque juris doctor, lat. doctor der beide rechten ; — ult., afkort. van
ultimo (z. ald.); -- U. S. ut supra, z.

wijzen, zeggen, en het voorzetsel u) een
russisch, keizerlijk bevel, eene verordening.
Ukowallísten, m. pl. eene afwijkende
secte onder de doopsgezinden (naar hunnen
stichter (.J k o Walles).

supra.

Ulaan of Uhlaan, m. (spr. u =oe),
Pl. ulanen of uhlanen (poolsch Ulan,

Uános of Hanos, pl. groote boomboze vlakten in Z.Amerika.
Ubbonísten, m. pl. eene in 16 i 6 door
Phil. U b b o gestichte secte van wederdoopers.
Uberteit, f. lat. (vbértas, van ober,
vruchtbaar, rijk) de vruchtbaarheid, welige
voortbrengingskracht,volheid, overvloed, rik dom.
ubi, lat. waar ; ubi bene, ibi patrïa, sprw.
waar het mij wel gaat, daar is mijn vaderland;
ubi lex, ibi poeha, waar eene wet is,daar is ook
straf; — ubic^tie (spr. t=ts) en ubiëteit, f. barb.lat. het ergens zijn, de plaat
eigenschap eens dings aan eene-selijkhd,
plaats te zijn; — ubique, lat. overal ; — ubiquiteit, f. nw.lat. (ubiqu)tas) de alomtegenwoordigheid; het allerwege zijn; inz. de
door Luther beweerde alomtegenwoordigheid
van het ligchaam van Christus in het brood

des avondmaats; -- Ubiquísten, Ubi-

quitísten of Ubiquitarïërs, m. pl.
belijders van de alomtegenwoordigheid des
ligchaams van Christus in het avondmaals-

brood.
Ubiërs, m. pl. een germaansch volk,
dat in Caesars tijd aan den rechter Rijnoever tusschen den Sieg en Labn woonde,
doch, door de Sueven opgedrongen, onder
Augustus op den linker—Rijnoever werd verplaatst; hunne hoofdstad was Colonia 4gripptna, nu Keulen.
Ucalégon árdet, partes cum proxTmus
ardet, lat., Ucalegon (d. i. het huis van
Ucalegon, een' Trojaan) brandt (d. i. gij zijt
zelf in gevaar), wanneer uw buurmans huis
in brand staat (naar een vers bij Virgitius
gevormd).

Uditbre, m. it. (spr. u

--—

oe), z. v. a.

auditor (z. aid.); uditóre della camera, kamer- of schatraad; ud. di rota, staats- en
kerkeraad (vgl. rota); ud. santissimo, geestelijk opperraad en rechter te Rome.
Uhlaan, z. Ulaan.
Uistiti, m. (spr. oei--; wegens zijn geluid dus genoemd) een kleine gestaarte aap
In Z.Amerika, zijdeaap, gestreepte meerkat
[Simia jacch.us] .

Uitlegger, m. nederl., wachtschip, dat
op stroom gelegd wordt buiten de havens
en zeegaten ; in den scheepsbouw : de lange
balk of rib, die zich van 't begin tot aan
't einde van 't galjoen uitstrekt.
Ukáze, f. (spr . u =oe) liever ukás, m.
pi . ukazen, russ. (eig. bet uitgesprokene,
z. V. a. edict, decreet, van kasatj, aan-

hulan, van het turksch oghldn, jong mensch,
knaap), lansier, eene het eerst in Polen ingevoerde soort van lichte ruiters met pistolen, sabels en lansen, enz., van tataar—
schen oorsprong.
Ulak , m. een turkscbe renbode te paard
(vgl. e s t a f f e t t e), die de bevoegdheid heeft
om het paard van eiken hem ontmoetenden
ruiter voor zijn afgemat ros te verwisselen.
Ulalgie, f. gr. (van oelon, bet tand

-vlesch)Md.kpijn,avlesch;ulitis, f. tandvleeschontsteking; -- ulóncus, m. tandvleeschgezwel; — ulorrhagie, f. bloeding uit het tat‚ dvleesch.
ulcereeren, enz , z. ond. u leus.
ulcisceeren , lat. (ulcisci) wreken,
wraak nemen, straffen.
Ulcus, n. lat. (pl. ulcera) eene zweer,
etterbuil ; ulcus arthriticum, céne .jichtbuil,
jichtzweer; U. artificdle, eene kunstzweer,
eene door kunstmiddelen te weeg gebrachte
zweer, b. v. eene f o n t a n e l; u. carcinódes,
eene kankerachtige zweer; u. cariósum, eene
beenbedervende zweer; U. sinunsum, eene
pijpzweer (fistel); U. varicósurn, eene kramp aderzweer; U. venericum, eene venerische
zweer; ---= uleerátie (spr. t=ts), f. ( lat.
ulceratTo) de zwering, ettering ; verettering,
verzwering ; verbittering, bitterheid; — uleereeren (lat. ulceráre) , zweren, etteren ;
--- ulcerous, ad j. (lat. ulcerósus, a, um)
etterig, vol zweren.

Ulema of ulemas, m. pi. (spr. u=
oe) (arab. oelemd, pi. van allm, geleerd, van

alima, weten, kennen) de klasse der turk
rechtsgeleerden, die te gelijk als gees--sche
teliken, als uitleggers des korans en bestuurders der godsdienst beschouwd worden, vgl.
kadi en molla.
Ulevel , f. (van 't it. olivella, olijfje)
eene bekende lekkernij of snoeperij, doorgaans in een papiertje gewikkeld en van
een devies voorzien.

Uligináriën of Uliginózen, p1. (van
't lat. uligo, vochtigheid des bodems) moe
-rasplnte.
Ulitis, f. gr. 1) z. ond. ulalgie; -2) (van oelé, likteeken) ontsteking van een
likteeken.
Uller, m. noord. Myth. god der Scandinaviërs, zoon van Sisia en schoonzoon van
Thor. Hij had het toezicht over de bijzon-

dere gevechten.
Ulmine, f. nw.lat. Ivan 't lat. uimus,
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f., olmboom, olm) de olmstof, een plantvormend bestanddeel, bet eerst afgezonderd uit
een' ouden olm bij Palermo, waarschijnlijk.
z. V. a. humus.
Ulna, f. lat. de elleboog; de el ; Anat.
de elleboogsp(jp.
Uloncus, m gr. l), z. ond. ulalgie;
2) (van oelé, likteeken) de opzwelling van
een likteeken.
ulophyllisch, adj. gr. (van oelos,
kroes, gekruld, en phyllon, blad) krulbladerig.
Ulorrhagie, z. ond. ulalgie.
Ulotika, pl. gr. (van oe'oen, een lik
vormen, en oelê, likteeken) Med. ge--tekn
neesmiddelen, die likteekens maken ; —
ulótiseh, adj. door een likteeken veroorzaakt, likteekenmakend.
Ulrich, m. oudd. (Uodalrih, Odelr "ah,
van uodal, odil, erfgoed, vgl. 0 t to) mansn.:
de rijke aan erfgoed, gegoede ; — Ulrika,
vr.naam., de rijke, gegoede.
ulterior, ulterïus, lat. (comp. van ulter,
ultra, ultrum, aan gene zijde) de of het
latere, verdere, meer verwijderde ; — ulte
rior citatio, f. Jur. eene latere of nieuwe
dagvaarding; ult. deductho, f. verdere ver;
dediging; ultinius a, um (superl. van ulter)
de of het verst verwijderde, uiterste, laatste;
— ultimus, m. de laatste, benedenste;
ultimo, afg. ult. op den laatsten, n.l. dag
der maand, b. v. ult. Jan, op den laatsten
january ; — ultámna, I. de laatste lettergreep,
eindlettergreep an een woord; -- ultimatum, n. nw.lat. de laatste verklaring,
eindverklaring of eindvoorwaarde, de laatste
voorwaarde tot sluiting van een vergelijk;
ook slot- of eindwoord, slotzin.
ultor, m. lat. (van ulcisci, wreken) de
wreker, bestraffer.
ultra, lat. (vgl. ulterior, enz.) aan gene
zijde, voorbij, over, verder ; -- ultra altérum tantum, meer dan nog eenmaal zoo
veel, meer dan het dubbele; -- ultra captum, boven het begrip, boven de bevatting;
ultra dimnidiuin, over de helft, b. v. benadeeld of verkort zijn ; ultra posse nemo obligátur of tenétur, sprw.; niemand is verplicht
of gehouden iets boven zijn vermogen te
doen; — ultra, m., pl. de ultra's, nw.
lat., als subst in de thans gangbare politieke beteekenis : overspannenen, overdrijvers,
zij, die in dat gene, wat zij willen, uit hartstocht en vooroordeel geen maat houden en
bet doel verliezen, omdat zij het voorbij
streven ; van daar inz voor ultrarevoy

-

,

lutionnairen, ultraroyalisten, ultraliberalen, enz.; in engeren zin noemt
men ultra's de ultraroyalisten of absolutisten (z. aid.), in tegenstelling met de
liberalen; — ultraismus of ultracismus, m. hunne gevoelens en grondstellingen ; — ultramarijn, n. (van mare,
de zee, marinus, a, um, de zee betreffende)
eig. overzee- kleur, bemelsblaauw, bergblaauw van den lazuursteen (z. aid. en
vgl. azuur) oorspr. over zee uit Azië ge-
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bracht; — ultramonarchisten, pi.
lat.—gr. hartstochtelijke aanhangers en vereerders van de alleenheerschappij; — ultramontaan, adj. n w .lat. (van moss, berg,
montánus, a, uni, een' berg betreffende, enz.)
overbergsch, aan gene zijde ven het gebergte, inz. der Alpen ; van daar gewoonlijk:
overeenkomstig met den geest en de grondstellingen van het pausdom ; — ultramontánen, ni. pl. verdedigers der onbeperkte kerkelijke macht en onfeilbaarheid
van den paus ; -- ultramontanísmus,
n. hunne leer en grondstellingen; -- ultramontanomanie, f. lat.-gr. (een kwalijk samengesteld woord) eig. zucht naar het
overbergsche, hartstocht daarvoor; al te
hartstochtelijke verdediging of erkenning der
onbeperkte pauselijke heerschappij ; -- ultramundaan, lat. (ultrarnundt nus, a, um,
van muntlus, de wereld) overwereldsch, bovenaardsch ; — ultraservielen, pi. nw.
lat. over- onderdanigen, slaafsche kruipers.
ultro, lat. (vgl. ulterior, enz.) eig. aan
gene zijde, daarover been, daarenboven ; vrij
zelf, ongedwongen, uit eigen-wilg,van
beweging ; — ultro citróque, over en weder,
wederzijds, van den eenen en den anderen kant.
Ulysses, lat., gr. 0 d y s s e u s, koning
van Ithaka, een grieksch held, beroemd door
zijne dapperheid en sluwheid in den trojaanschen oorlog, en door zijne lotgevallen op de
langdurige thuisreis; niet .minder bekend
zijn zijne gernalin Penel ó pe en zijn zoon
TPléinachus.
Umbélla, f. lat. eig. een zonnescherm;
het bioemscherm ; — uinbelláten, pi.
nw.lat. schermbloemen.
Umber, m., umbra, f. of umberaarde (van 't lat. umbra, schaduw ; V. a.
van terra Umbria, d. i. umbrische aarde,
naar het ital. landschap Umbria), scha
bergbruin, bruin- ijzeroker, bruine-duwkler,
aardverve.
Umbilicus, m. lat. (= gr. omphalós)
de navel; ook het middelpunt, middelste;
Jur. het middelste (!tde) deel der pandecten van het 20ste tot het 27ste boek; eer
brandpunt; — umbi--tijdsz.vafocu,
licus Venéris, de venus—navel, benaming
eener plant — umbilicaal, adj. nw.
lat. tot den navel benoorende; -- umbiliciet, m. eene versteende navelslak, schotelslak.
Umbren, m. pl. (lat. Umbri) een oud
machtig voile, dat omstreeks 308-italnsch
vóór Chr. door de Romeinen werd overwonnen.
Uminta, f. sp. een uit gekneusde jonge
maïskorrels bereide brij, die met zout, suiker en kruiderijen vermengd en in water
gekookt of in boter gebraden wordt, eene
in Z.Amerika geliefde spijs.
unaniem, lat. (unanïmus, a, um, van
unus, een, en animus, gemoed) en als adverb. ook unanimiter, eensgezind, eenstemmig, eendrachtig, eenparig; ook per unani;
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mia (scil. su/Jragia); — unanimiteit,

f. (lat. unanimitas) de eenparigheid, een stemmigheid, eensgezindheid, overe^mstemming in gevoelens en gezindheden.
una serie, lat., z. ond. serie.
Unau, m. (naam van dit dier in iBrazillë, nw.lat. chalopus didactilus) de tweevingerige of fweeteenige luijaard 'in Z.Anrerika, inz. in Guiana en N.Brazilie ; ook de
oostindische luijaard.
Unciaal – letters (van 't lat. uncia, een
twaalfde deel, van daar een duim ; uncihlis,
eenduimig), hij boekdrukkers groote '(eig.
eenen duim breede) beginletters.
Uncinarius, z. ond. u n c u s.
Uncle Sam, z. ond . S a m u ë 1.
Unctie (spr. t ts), f lat. (unctio, van
ungere, zalven) de zalving, heiliging.
Uncus, m. lat. (= gr. ónkos) de haak;
— uncinarius, m. nwiat. (van uncinus, a, um, hakig) de haakworm, eene soort
van ingewandswormen.
unda, f. lat. de golf, baar ; unda naris,
f. eig. de zeegolf ; eene open fluitstem in
orgels ; -- undine, f. nw.lat. (fr. o n d i n e)
een vrouwelijke watergeest (vgl. e 1 e m e nt a i r g e e s te n) — unduleeren, zich
golfsgewijs bewegen; golven , dobberen,
schommelen ; — undulatie (spr. t = ts),
f. de golfsgewijze beweging, liet golven,
schommelen ; — undulatóriseh , adj.
golfsgewijs, golvend, schommelend; ---- undulísmus, m. de golfslag, golving; —
undulísten, in. pl. Piet. die schilders,
welke het weekelijke zonder karakter beminnen, en de golvende lijn tot voor- en zin
-nebldr
schoonheid nemen.
;

Unguéntum, n. lat. (van ungére of
unguere, zalven) zalf, een met vet toebereid
geneesmiddel ; -- unguineus, adj. (lat.
unguinósus, a, urn) vet, vettig.
unguis, m. lat. de nagel aan den vinger,
de klaauw ; ad unguem, op den nagel, op
de nagelproef, d. i. op 't zorgvuldigst, zeer
naauwkeurig ; ex ungue lednem, sprw.: uit
of aan den klaauw (erkent men) den leeuw;
unguThus et róstro, met klaauwen en snavnl , d. i. met alle kracht ; -- ungvla, f.
(verklw. van unguis) de klaauw, de hoef;
unguliita, n. pl. hoefdieren, dieren met hoeven ; — ungulieten,m.pl.klaauwsebelpen;
unguiculdta, n. p1. nw.lat. (v. 't lat. unguiculus, verklw. van unguis) de zoogdieren,
die van nagels aan de voeten voorzien zijn.
uni, adj. fr. (van unir, vereenigen ; effenen ; V. 't lat. unïre, vereenigen, v. unus,
een) eenvoudig, enkel ; gelijk, effen, glad,
eenkleurig ; verbonden.
Unicum, n. lat. (van unicus, a, urm;
enkel) iets eenigs in zijne soort, slechts eenmaal voorhanden ; — uniciteit, f. nw.
lat. de eenheid, enkelheid.
Unie, f. later lat. (unio, van unus, a, um,
een, fr. union) de vereeniging, eenheid, eendra c ht, eenigheid, overeenstemming, het verbond, de verbintenis, inz. kerk- of geloofs-
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vereeniging ; ook staten -v ereeniging, b. v. de
unie van ti t r e e ti t, het verbond van ver
-enigtusch edrlanpovinciën ten jare 1579 gesloten ;. bij schilders: de geschikte verbinding en 'samenstelhug der kleuren ; unto prol um, de aanneming der stiefkinderen als lijfelijk of eigen
kroost ; — uniëeren (lat. unïre), ver
geunieerde Grieken, met de-enig;
r. kath. Kerk vereenigde Grieken, die den
paus voor het opperhoofd der Kerk erkennen; — unionist, m. een vereeniger,

vereenigingsstichter, ineensmelter van godsdienstige gezindheden of kerkgenootschappen;
— unionistisch, adj. vereenigend; uni lis viribus, met vereenigde krachten, met
gezamentlijke macht; — unitief, adj. nov.
lat. vereenigend.
uniform, adj. lat. (uni fórntis, e, van
unus, a, um, een, en forma, vorm) eenvormig, gelijkvormig ; — uniform, als subst.
f. nw.lat. (fr. uniforme) gelijke of eenvormige dracht of kleeding, dienstkleeding, inz.
der soldaten ; ook ambts- of standsdracht;
ambtskleed, dienstrok ; — uniformee –
ren, denzelfden vorm geven, gelijk kleeden
-- uniformeering, f. de gel(jkvorming,
gelijkmaking; inz. de gelijke kleeding; —
uniformiteit, f. lat. (uni fonmitas) de een of gelijkvormigheid, overeenstemming, gelijkheld; — uniformiteits –acte, f. eene
verordening van liet eng. parlement in 1662,
volgens welke alle geestelijken hunne instemming met de liturgie der hooge bisschop
Kerk verklaren of hunne ambten neêr--pel(jk
leggen moesten ; — unigenitus, m. lat.
(van genitus, a, urn, geboren, van gignére)
de eeniggeboren (zoon van God); de uni-

genitus -bul of bulle-unigenitus,
eene met dat woord beginnende bul of ver
paus Clemens XI. in het jaar-ordenigva
1113 tegen de Jansenisten; — uni–
lá biseh, adj. nw.lat. (vgl. lab-i um) een

unilateraal, adj. (vg latus)-lipg;
eenzijdig , b. v. unilateraal – contract,
een eenzijdig verdrag, waardoor slechts eene
partij bij uitsluiting verbonden wordt ; vgl.
bilateraal - con tract — unilóbiseh,
adj. lat.-gr. eenlobbig -- uniloculair
of uniloculeus, adj. nw.lat. (van loculus,
plaatsje, vak) Bot. eenvakkig, niet meer dan
;

;

een vak hebbende.
Unionist, en z., z. ond. unie.
-

unipetaal , adj. lat.-gr. (vgl. p e ta l o n)
één bloemblad hebbende.
unique, adj. fr. (spr. uníék; van 't lat.
unicus, a, um) eenig, enkel, alleen in zijne
soort, zonder gelijke, uitstekend, zeldzaam,
wonderbaar.

unisexuaal, unisexueel, adj. nw.lat. (van unus, a, um, en sexus, z. aid.) een
-slachtig;—unO,m.wlatofi
unisono (spr. u=oe), n. (van 't lat. sonus, klank, geluid) de overeenstemming van
tonen, gelijkklankigheid gelijkstemmigheid ;
all' unisono, it. in eenstemmigheid, een ;
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stemmig, eenklankig, overeenstemmend, gelijk gezind.
Uniteit, f. lat. (unitas, van unus, a,
um, een) de eenheid, elk ding op zich zelve,
eenigheid, eendracht, gelijkvormigheid, overeensternming; broedergemeente; — unitarius, m. nw.lat. een eenheidsbelijder, bij,
die slechts één persoon in de godheid aanneemt; vgl. trinitarius.
unitief, unitis viribus, z. ond. unie.
Univálven, pl. nw.lat. (van unus, a,
um, een, en valva, d. i. eig. deurvleugel)
eenschalige schaaldieren ; — univálvisch, adj. eenschalig, met één hulsel,
ééiie schaal ; — univasculair, adj. Bot.
met één vat, kelk, trechter.
Univérsum, n lat. (van univérsum,
a, um, geheel, algemeen) het al of geheel,
heelal, wereldgebouw, de gansche wereld;
-- universaal, lat. (universlis, e) of
universeel (fr. universel), adj. het geheel betreffende, aan allen gemeen, algemeen, alomvattend, zonder uitzondering: universeele historie, f. de algemeene,
alle volken omvattende geschiedenis, wereidgeschiedenis ; — universeel instrument, een astronomisch werktuig om de
declinatie en rechte klimming der vaste
sterren, ook bij dag, te vinden; — ufiverseele medicijn, een algemeen geneesmiddel ; -- universeel — mon —
struum, bij de alchimisten een (ingebeeld)
vocht, dat alle ligchamen kon ontbinden, zonder zelve te veranderen ; — universeele
monarchie, de wereldheerschappij ; —
universale, n. algemeene uitschrijving,
vorstelijke brief (m a n i fe s t); — universalia of universaliën, n. pl. algemeene
dingen, voorwerpen, enz.; bij de scholastieke
wijsgeren : het algemeene in onze voorstelling, inz. de geslachten en soorten; — un.iversalizeeren, barb.lat. algemeen manen, veralgemeenen ; — universalist, m.
(fr. use versaliste) een verdediger van of geloover aan de algemeenheid van Gods genade;
— universaliteit,f. nw.lat. de algemeen beid, gezamentlijkheid ; alomvattendheid, onlieperktheid; -- universiteit, f. lat. (uni
algemeenheid, gezamentlijkheid; Jur.-versita,
gemeente, corporatie), eig. eene met gemeente- rechten beschonken leerinrichting,
leergemeente ; eene hoogeschool, hoogere
leerschool, op welke alle faculteiten vereenigd zijn, bij ons en elders vaak a k a d em i e (z. ald.) geheeten; — universitas non
delinquit, Jur. de gezamentlijkheid vergrijpt
zich niet, d. i. er bestaat geen vergrijp van
de gansche burgermaatschappij.
univócuus, a, urn, nw.lat. (van onus, a, um,
,een, en vox, z. ald.) eenbeteekenend, van
tienerlei beteekenis; ook gelijkluidendheid bij
verschillenden zin ; -- univoeátie (spr.
i=ts), f, de gelijke beteekenis, gelijke benaYning.
uno actu, lat. in ééne (onafgebrokene)
handeling ; -- uno angmo, eensgezind, met
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de zelfde gemoedsgesteldheid, één hart en één
zin ; — uno contéxtu, in éénen samenhang,

onafgebroken ; — uno ore, met éénen mond,
eenmondig, eenparig; --- uno ienóre, in éénen
samenhang, in éénen voort.
un (spr. oen) poco, it. Vluz. een weinig,
b. v. un poco allégro, een weinig gaauw.
Unterdrains, pl. (spr. —dreens; vgl.
drain) onderaardsche waterafleiding.
unus, a, um, lat. een, eens ; unus post altérum, het eene na het andere; ad unum
(omnes), eig. tot op eenera, d. i. allen zonder
uitzondering; unum idémque, lat. een en
het zelfde, het zelfde, eenerlei.
Upas, z. boa-u p a s.
Ur, eene vochtmaat in Zevenbergen, een
emmer.
Uráca of urráca, f. port. (spr. u =oe;.
vgl. ara .k) eene soort van wijn in Indië,
palmwijn.
Urachus, m. gr. oerachós, van oeron,
pis) Med. de blaasband, navelleider ; — urakrazie, f. (vgl. a k r a z i e) slechte pismenging; — ur—akratie (spr. t=ts), f.
(vgl. a k r a ti e) de onwillekeurige pislozing.
Urè. nus, m. (gr. oeranós) de hemel;
Myth. de hemelgod, de oudste god, gemaal
van Gas a of de aarde, enz., eene door Herschel in 1781 ontdekte planeet, voor de
verstverwijderde in ons zonnestelsel gehouden, tot dat L e v e r r i e r s berekeningen in
18 6 eene planeet deden ontdekken, die
zich op veel grooter' afstand om de zon wentelt, en die, men Neptunus heeft genoe md; -- Urania, f. de hemelsche, eene
der Muzen (z. ald.) — Uranides, m.
de zoon van Uranus, een bijnaam van Sa
; — uranikon, n. het hemeische,-turns
een door von H o l b e i n in 1606 te Weenen uitgevonden speeltuig, bestaande uit
twee verbondene harpen, welker snaren door
toetsen geraakt worden ; — uraniónen,
pl. (oeraniónes) hemelschen, zaligen, benaming der oude grieksche goden bij Homerus;
— uraníseus, nl. (gr. oeraniskos) een
kleine hemel, tent- of troonhemel ; de gewelfde zoldering eener kamer ; Med. het gehemelte ; — van daar uraniskorrhaphé of uranorrhaphé, f. de naad van
het tandvleesch ; -- uranium, n. een in
1789 door Klaproth ontdekt enkelvoudig
metallisch ligcbaam ; — uraniet, m. uranium-glimmer, groene glimmer, phosphor—
zuur uraniumoxyde met water; — uranographie, f. de hemelbeschrijving, beschrijving des sterrenhemels; — uranologie,
f. de hemelkunde, leer des hemels; — uranometrie, I. de hemelmeting, meting des
hemels; — uranométriseh, adj. hemelmetend -- uranoráma, n. hemelzicht,
door 3 a m b o n uitgevonden ;— uranoskoop, m. een hemelbeschouwer, hemelkijker, hemelwaarnemer, sterrekijker ; — uranoskopie, f. de hemelbeschouwing of
waarneming.
Urári, n. pijlvergift, een uit planten;
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sappen bereid vergift, waarmede de Indianen
In Brazilië hunne pijlen vergiftigen.
Uráten (van oeros, pis) Chem. piszure
zouten; vgl. p o u d r e t t e.
urbaan, adj. lat. (urbiinus, a, um, van
'rbs, stad) steedsch, stedematig; beleefd,
hoffelijk, beschaafd, welgemanierd, hupsch ;
----- Urbánus of Urbaan, m. en Urbána, f. mans- en vr.naam : de beleefde,
hoffelijke, beschaafde, enz. — Urbanistinnen, f. p1. nonnen van de Franciskaner-orde, die haren ordesregel van paus Urbanus IV. hebben — urbaniteit, f.
(lat. urbanitas) de steedsche beschaving, wel
wellevendheid, verfijnde le--gemanirdh,
venswijze; — urbanizeeren, nw.lat.
steedscb, d. i. beschaafd en welgemanierd
maken ; — Urbanos, m. pl. sp. (van
urbano, steedsch of tot de stad behoorende) de
tot actieve dienst bestemde stads- of burgersoldaten.
Urda, f. oudn. (Urdhr, eig. het gewordene, de verledenheid, v. verdha, worden)
Myth. eene der N o r n e n.
Uréa, f. of urïeum, n. (ran 't gr.
oerein, pissen, oeron, pis) de pisslof; —
urekehtsis, f. Med. de uitstorting van
pis in het celweefsel ; -- urésis, f. Med.
het pissen ; — uretéres, pl. (van den
sing. uré tér, de pisleiders ; — uretériseh,
adj. de pisleiders betreffende; — ureterïtis, f. ontsteking der pisleiders; — ure
sis, f. beleediging, verscheuring-terodialy
van een of van beide de pisleiders ; — ure
m. de steen in de pisleiders ; ---terolíh,
ureterolithiásis, f. bet ontstaan van
steenen in de piswegen ; — ureterolyeis, f. verlamming der pisleiders ; — uréthra, f. de pisbuis ; — urethralgïe, f.
pijn in de pisbuis; — urethremphraXis, f. verstopping der pisbuis ; — urethritis, f. ontsteking der pisbuis; —
urethroblennorrheoe, f. de slijmvloed
der pisbuis ; — urethrophyma, n. de
zwelling in de pisbuis ; — urethrorrhagïe, f. de bloeding uit de vaten van de
pisbuis -- urethrorrhcee, f. de vloeiing uitde pisbuis; — urethrospasmus,
m. de kramp in de pisbuis ; — urethrotomie, f. de pisbuissnede, eene kunstbewerking bij den steen in de pisbuis; —
urethrotomus, m. een mes tot opening
van de pisbuis ; -- urëtisch, ad). (gr.
urétikos, é, on) de pis betreffende; pisafzettend, pisdrijvend; --- uretika, p1. pisdrijvende midddelen.
Urëdo, f. lat. (van urére, branden) brandend, jeukend uitslag; ook de brand in het
koren ; -- urentia (spr. t ts), n. pl. Med.
bijtende middelen.
Uresis, enz. — uretisch, z. ond.
urea.
urgeeren, lat. (urgère) dringen, drijven ; aandrijven, sterk op iets staan of aan dringen ; nadruk daarop leggen, bet al te
naauw of te gestreng nemen ; — urgént,
;

;

-

;

i
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adj. dringend, geen uitstel gedoogend ; --

urgéntie (spr. t ts), nw.lat., of fr. urgenee (spr. uurzjáns'), f. de dringende
nood, noodwendigheid, dringendheid, nood
-drang,
drang der omstandigheden.
Urian of Herr Urian, hoogti. (spr.
oerlaan) schertsende benaming van een' wei
geacht of ten onpas verschenen mensch;-nig
in 't nederduitsch ook de duivel.
Urias, f. gr. (van oeron, pis) de pististel ; — uriasis, f. liet pissen, waterlozen;-- uricum,z. urea;— urisch,
adj. piszuur.
Urias, m. hebr. (van oer, vlam, vuur,
6r, licht) mansnaam : de vlam van Jehovah;
— urias–brief, een voor den overbrenger
gevaarlijk, schadelijk of verderfelijk schrijven
(naar den brief, dien David aan Joab schreef
en door Urias overzond ; z. 2 Sam. XI,
H-1'7); — Uriel, m. de naam van eengin
aartsengel: vlam Gods of de door God ver
urim en thummim, hebr. (pl.-lichte;
van oer en van thó m, volkomenheid, onschuld)
licht en recht, de borstlap van den joodschen
hoogepriester, uit twaalf edelsteenen of v. a.
uit twee beelden bestaande, die op ;.-ene ons
onbekende wijze als middel tot de godspraken dienden, welke de hoogepriester in gewichtige gevallen uitsprak.
Urine, f. lat. (urina) de pis; urina
cotta, gekookte pis, welke de beslissing der
ziekte aanwijst of vergezelt; u. cruda, raauwe
pis; u. purulénta, etterpis; U. rubra, roode
pis ; -- urinaal, adj. n. nw.lat. een pisglas ; — urinearen, pissen, wateren, zijn
water afslaan ; — urineus, adj. pisachtig.
Urne, f. lat. (urna) eene waterkruik,
een watervat; eene aschkruik, lijkbus ter
bewaring van de asch eens overledenen bij
de Ouden ; eene vaas tot sieraad ; de stembus.
Urocële, f. gr. (van oeron, pis) eene
pisbreuk ; -- uroehezie, f. een pisachtige buikloop, pislozing bij den stoelgang;
— urOCcolia, f. de pisbreuk, uitstorting
van de pis in het onderlijf ; -- urocystis, f. de pisblaas ; -- urodochium,
n. een pisvat, pisglas; --- urodynie, f.
pijn op 't water ; — uroklépsis, f. het
ongemerkt afloopen der urine; -- urokriterium, n. een pisteeken, beoordeeling
eener ziekte uit de pis; — urokrisis en
urokritiek, f. de pisbeoordeeling, het
pisonderzoek -- urokritisehe teekenen, ziekte-teekenen, die uit de geloosde
pis worden afgeleid ; — urolíth, m. de
pissteen ; -- urolithiasis, f. de pissteen
— urolithisch, adj. pissteenen-vorming;
betreffende; pissteenzuur; — uromant,
m. een piswaarzegger, waarzegger uit de
pis; — uromantïe (spr. t—ts), f. piswaarzeggerij, bet waarzeggen uit de pis;
— ur-omphálus, in. de opzwelling van
den navel door pis ; -- uroplanie, f. de
verdoling der pis, de uitstorting der pis in
andere deelen ; — urorrhagïe, f. sterke
pisvloed ; -- urornccoa, f. de onwille;
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keurige pislozing, pisvloed; — urosehés is , f. de pisopstopping; -- urósis, f.
pisziekte ; — uroskoop, m. een pisbeschouwer, piskijker.; — uroskopie, f.
de pisbeschouwing. .

Urphéda, urphéde of urféhde,
f. oudd. (spr. u =oe ;- van ur, uit ; eig. bet
uitzijn of ophouden der v e e t e (v e e d e) of
vijandschap), de zoen, zoeneed, verzekering
Onder eede van. geene wraak te nemen, oor
-ved.
Ursinus, m. (van 't lat. ursinus, a, um,
van ursus, beer) mansn.: de beerachtige, de
sterke als een beer; — Ursula, vr.naam:
de met berekracht begaafde; — Ursulínernonnen, Ursulinen, f. pi. de le den eener in de 16de eeuw ter eere van
de heilige Ursula gestichte vrouwelijke
orde, die zich inz. met de opvoeding van
jonge meisjes en met de verpleging der zieken bezig hield.
Urticaria, f. nw.lat. (van 't lat. urtica, die netel) de netelzucht, de netelkoorts;
— urtie^tie (spr. t=ts), f. Med. bet geeselen met netels, een opwekkingsmiddel bij
verlamming en gevoelloosheid der ledematen.
Urtaku, z. o r 1 e a n.
Usage, f. fr. (spr. uzáázj usance,
f. (spr. uzáns' ; van 't lat. usus, z. aid.),
usantie (spr. t ts) bet gebruik, de gewoonte; het gewoonterecht, handelsgebruik;
usage du monde, het wereldgebruik, de wereldkennis; ook de manieren, de zeden, de
toon der groote wereld ; — usance of it.
uso (spr. oezo) m. K.mt. het wisselgebruik,
de gewone betalings- of wisseltermijn, de
termijn van eene maand, eene maand zicht;
U s o-wissel, een wissel, welks vervaltijd a
uso bepaald is, — a uso, it. (spr. oezo) of
a usance, fr. naar het gebruik bij wissels,
op gewoon zicht, op gewonen betalingstermijn (van 2 tot 4 Weken); a uso dóppio,
it. of a deux usances, fr. (spr. adeuzusáns')
naar dubbelen betalingstermijn.
Usano, m.. een gewicht in Guinea, ook
p i s o .geheeten, —$ b e n d a of 0 00904
nederl. ponden.
'),

9

Usbeken of Oesbeken, m. p1. (naar
men wil dus genoemd naar een' hunner
khans U s b e k) een groote tataarsche volks
-stam,dienBokhrlKand,
Chiwa, Toerfan, enz. de heerschappij bezit.
Uskoken, p1. serv. (spr. u=oe; van 't
slay. u, weg, voort, en skakáti, springen,
skok, de sprong) ontsprongenen, voortvluchtigen*, slavonen, die in de 9 8de eeuw uit
bet turksch gebied naar de gebergten van
Hongarije en de Krain de wijk namen.
usque ad nauseam, lat., z. nausea?
Usquebah of usquebaugh, in. eng.
(spr. uskwibá; van celtischen oorsprong,
woordelijk levenswater, van 't iersch wisge,
water, en -beat/ta, leven ; hieruit ontstond
door verbastering het woord whisky, z.
aid.) een kruidenbrandewijn in Ierland, saffraanbrandewijn.

Usta, m. turk. (oestd, van 't perz. oestád'
meester) een turksch onderofficier bij de

Janitzaren.
Ust1e, f. lat. (ustio, van urere, branden)
Med. de branding., het branden, ook k a u t e r i z a t i e; -- .ustuleeren (lat. ustuidee), branden, zengen, roosten ; — ustulãtie (spr. tie tsie) f. nw.lat. de zenging,
--

roosting.

Usuarius , usucapeeren , usufrueteeren, enz., z. ond. usus.
Usure, f. fr. (lat. usura, p1. usurae,
van uti, gebruiken, usus, het gebruik) bet

gebruik, genot, het genotgeld, de rente,
interesten; woeker, woekergeld; usura
illegitimae, pl. ongeoorloofde renten ; us.
legitimae, -geoorloofde, gebruikelijke renten;
us. prohibitae, verbodene renten ; usurdrum
usurae, pl., rente op rente, interest op interest, woekerrente; — usurarius, m.
een woekeraar ; usuraria pravitas, de woekerende gewetenloosheid, ongeoorloofde, strafbare renteneming.
usurpeeren, lat. (usurpdre, eig. in 't
alg. gebruiken, handhaven, uitoefenen), iets
usurpeeren, zich van eene zaak meester maken, haar bemachtigen, overweldigen,
zich op eene wederrechtelijke wijze en met
geweld iets toeëigenen of aanmatigen, aan
zich trekken of in bezit nemen ; — usurpantie (spr. t —ts) f. nw.lat. de gewoonte,
het overgeleverd gebruik ; — usurpátie
(spr. t ts) f. lat. de wederrechtelijke of

onrechtmatige inbezitneming, toeëigening, bemachtiging of aanmatiging, de gewelddadige
roof ; het onwettig bezit ; Jur. usurpatio,

inz. de afbreking der verjaring; usurpatio
juris, de ongeoorloofde uitoefening van een
vreemd en ons niet toekomend recht; —
usurpátor, m., of fr. usurpateur
(spr. uzuur--) een overweldiger, onrecht
-matignbezr,ovwedchtelijk roover van het oppergezach.

Usus, n. lat. (van utor, usus sum, uti,

gebruiken, zich van eene zaak bedienen),
het gebruik, de gewoonte; usus est tyránnus, sprw.: het gebruik is een tyran of
dwingeland; usus epanorthoticus; Log. de
tenuttemaking (vgl. e p a tl 0 r t b o t h i s c b);
usus fori, het rechtsgebruik ; usus loqudndi,
het spraakgebruik ; ad usum, ten gebruike,
ten dienste, ten nutte ; ad usum transfereeren , z. ond. transfereeren; — ex
scsu, uit de gewoonte of bet gebruik, door
oefening en gewoonte ; ook volgens het gebruik, gebruikelijk, nuttig, dienstig; — in
usu of usueel (lat. usuglis, e, fr. usuel), adj.
in gebruik, gewoónlijk, gebruikelijk, naar de
gewoonte ; — in . usurp, ten gebruike of ten
nutte ; — in usum Delphini, ten gebruike
van den franschen kroonprins of d a 0 p h ij n
inzonderheid gedrukt (eene aanmerking op
den titel van de voormalige fransche uit
schrijvers, uit welke-gavendrltijsch
'de aanstootelijke plaatsen in den tekst weg
doch aan bet slot bijeen gevoegd-gelatn,
.

UT
zijn) ; in usum tirónum, ten gebruike der
beginnaars (vgl. tiro); — uSUariUS, m.
een gebruiknemer, vruchtbruiker ; — USUeapeeren, (lat. usu capere), zich eene
zaak uit hoofde van haar lang onafgebroken gebruik of bezit toeëigenen, haar voor
zijn' eigendom verklaren, het verjaringsrecht
uitoefenen ; -- usueaptie (spr. t=ts) f.
(lat. usucapio) Jur. de bezitting of verwerving van enkel ligchamelijke zaken door
verjaringsrecht (vgl. p r w sc r i p t i e) ; --

ususfructus, m. (d.
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UZALTUN.

i.

usus et fructus),

fr. usufruit (spr. uzufrwi), gebruik en
genot of vrucht, het vruchtgebruik, de vruchttrekking van eens anders eigendom, lijftocht ;
usufruetueeren, nw.lat . het vrucht
trekken of dat geven ; — USUS–-gebruik
of usU.fruetuarius, m. de (gerechtigde)
vruchtbruiker, vruchttrekker of - genieter,
de gebruiker van een vreemd goed.
ut, lat., gelijk, zoo als, b. v. ut infra,
ut supra, ut retro, enz., z. infra, enz.
Utensiliën, p1. lat. (utensilia, van
iutensilis, e, bruikbaar) bruikbaar gereedschap,
huis- of kerkgereedschap, huisraad ; gereed
werktuigen.
-schapen,
Utérus, m. lat. het moederlijf, de baarmoeder; uteri inf at)o , f. Med. opzetting der
baarmoeder ; — uterien, adj. (lal.. utertnus, a, um), uit ééne moeder geboren; van
de zijde der moeder; ---uterine (scil. fratres,
pl. Jur. kinderen van ééne moeder, lijfelijke
broeders en zusters van moeders zijde ; —
uterina , n. pl nw.lat. middel tegen baar
ziekten ; — uterinaal, adj. tot-moedr
de baarmoeder behoorende.
utile, n. lat. (van ut)lis, f, bruikbaar, te
gebruiken, van uti, gebruiken) het nuttige,

Utralist, z. v. a. latitudinarius
(z. aid.).

Utraquísten, m p1. nw.lat. de gematigde partij der Hussieten. die het gebruik
des avondnnaals onder de beide gedaanten
(sub utrbque specie) verlangden (in tegenst.
met sub una specie, z. ond. species.
ut, re, mi, fa, sol, la, si, de in Italië,
Frankrijk en Nederland gebruikelijke benaming van de tonen der diatonische klank
(Deze lettergrepen, bij welke de-lader.
zevende eerst later gevoegd is, heeten de
g u i d o n i s c h e syllaben, naar den italiaanschen Benedictijner-monnik Guido A r et i n u s, in de 11de eeuw, die ze uit bet
volgend katholiek kerkgezang nam, waarin
de heilige Johannes, als patroon der zangers, tegen de heeschheid of schorheid wordt
aangeroepen :

Ut quéant laxis R e-sonáre Tbris
M i-ra gestórum Fa-mini T Crum,
S o l ve polluti L a- bi redtum
Sancte Joannes !
d. i. opdat uwe dienaren met verruimde
borst uwe groote daden kunnen bezingen,
o delg de schuld der ontwijde lippen uit,
heilige Johannes!) -- utremifasolla;

riers, pl. iron. zij die zich bij het zingen
van die notennamen bedienen.
ut retro, lat., z. retro.
Utriculus, m., p1. utriculi, lat . (ver klw. van uter, een lederen flesch of zak)
lederen waterflescbjes ; de sapvaatjes der
,

planten.

Utsjítel, m. russ. (spr. u

—

oe;

van

wtsjitj , onderwijzen) een huisleeraar, opvoeder, hofmeester in Rusland.
ut supra, lat., z. supra.

bruikbare, nut, gewin, voordeel ; mistere

Uvea, f. nw.lat. (uva, sell. membriina,

ut)le dulci, het nuttige met het aangename
paren ; utiliter a c c e p t e e r e n, ais bruikbaar aannemen ; — utiliteit, f. (lat. uti-litas) de bruikbaarheid, wanwendbaarheid;
nuttigheid, het nut, voordeel ; utilitas privdta, het bijzonder of eigen nut; ut. publica,
bet openbaar nut of voordeel, het algemeene
of 's lands welzijn ; - utilizeeref, nw.
lat. (fr. utiliser) ten nutte maken, aanwenden, gebruiken ; — utilizätie (spr. t=
ts), f. de tenuttemaking, aanwending, gebruikmaking tot nut of voordeel.
utinam, lat. och of! och of God gave!
't ware te wenschen, dat, enz.

van uva, druif) Med. het druivevliesje in
bet oog; -- uvula, f. eig. het druifje;
het lelletje of tapje in de keel; — UVU11.tIs, f. de ontsteking van het keellel
-letj.

ut infra, lat., z. infra.
Utopia, n. gr. (van oe, niet, en tópos,
oord, plaats) nergensland, nergenshuize ; het
luilekkerland, een enkel denkbeeldig land
met liet bijbegrip van eene nergens te vinden voortreffelijkheid — utópiseh , adj.
;

nergenshuizig, een zoodanig land eigen of
daarop betrekkelijk, ingebeeld ; — utOpIst,
m. een nergenst'huis , luilekkerland ; een
staatkundige , die zich met onuitvoerbare
verbeteringsplannen bezig houdt.

Uwarowiet, m. een in Siberië ontdekte, groene, chromiumhoudende granaat, naar
den russ. minister U w a r o v benoemd.
uxor, f. lat. de vrouw, huisvrouw, gade,
echtgenoot; cum uxóre, met de vrouw, benevens de gade; uxorio norntne, in den naam
der huisvrouw; — uxoricida, m. nw.lat.
de moordenaar zijner vrouw, vrouwemoorder; — uxoriëus, adj. nw.lat. (uxori.i7sus) al te zeer aan zijne vrouw gehecht,
aan haar te zeer onderworpen ; -- uXOrium, n lat. eene geldboete, die eertijds
te Rome betaald werd door hen, die, tot
huwbare jaren gekomen zijnde, niet trouwden.
UYeu (spr. oerkoe) een gegiste drank
op de Antillen, uit aardappelen en siroop of
suikerriet.
Uzaltun (spr. u=oe) eene rekenmunt
in perz. Georgië ^ toman of ongeveer 28 centen.
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V.
V. in rom. opschriften en op rom. ge
bekleedt de plaats van de-denkpig
woorden, vale, veteranus, vir, votum, enz.
(z. die woorden), en van de eigennamen Va
en Vitellius; - ook afkorting van-lerius
versus en verte, z. ald. ; — V. A. = votre
allesse, fr. (spr.' wottraltéss') uwe hooghetd ;
— V. 4. R.
votre altesse royale (spr.
rotsjaal') uwe koninklijke hoogheid; -V. C., zie vostro conto; — v. c., Z. verbi
causa en v. g. = verbi gratig, ond. v e rb u m ; — V. D., z. volente Deo ; --- V. D.
M., z. verbi divini minister, ond. v e r b u m;

=

--

..-- vet. Test., z. vetos testamentum; — vid.,
afkort. van vide en videatur; — viz., z.
videlicet ; — vol., z. v o 1 u m e n ; — v. s.,
z. volti subito; — vt., z. vidit, ond. vide;
— v. v., Z. vice versa.
va, fr. eig. ga ! of het ga, het zij zoo,
het gelde! uitdrukking der spelers, wanneer
zij geld op eene kaart zetten ; va banque
(spr. —bank') , het geldt de bank ! va
tout (spr. —toe), het gaat om al bet op
't spel gezette geld, om alles te gelijk, om
den ganschen pot.
Va, eene chineesche veldmaat, = 4 chin.eesche ellen.
Vaag, z. vague.
Vaas, z. vase ond. vas.
vacant, vacantie, vacatuur, z.
ond. vaceeren.
vaccetto, it. (spr. watsjétto) Muz. gematigd, matig snel.
Vaccine, f. nw.lat. (vaccina, sail. variola, van het lat. vaccinus, a, um, van de
koe, vacca) de koepok ; koepokinenting, inenting der beveiligingspokken ; — vaeci–
neeren, de koepokken inenten ; — vaccinateur, m. fr. een koepokinenter; —
vaccinatie (spr. t=ts) f. nw.lat. de koe
inenting der koepokken (door-pdkinetg,
J e n n e r op het einde der vorige eeuw uit
— vaccinoide, f. lat.-gr. de-gevond)
valsche of onechte koepok.
vaeeeren,lat. (vaciire) open staan, onvervuld zijn ; — vaceerend, adj. ambteloos,
diensteloos, openstaand; -- vacat, het ontbreekt, is er niet, of is onbezet; — vacant, adj. (lat. vdcans), openstaand, onbezet, onvervuld, onbekleed, ledig, open
— vacantie (spr. t=ts) f. nw.lat. (it.
vacanza, fr. vacante) de opengevallen plaats,
ook de rusttijd, beroepsvrijheid, opschorting
der werkzaamheden voor leeraars en leerlingen, voor gerechtshoven, enz. ; — va
(spr. t=ts) f. lat. (vacatio) de be--cátie
vrijding of het vrijzijn van eene verplichting, opbrengst, enz. ; — vacatuur, f.
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 leder bekleede mand of bergplaats
op koetsen en reiswagens; — Vacherie,
f. (spr. wasj'rie) de koestal.
vacilleeren, lat. (vacilláre) wankelen,
waggelen ; wankelmoedig, dobberend of besluiteloos zijn ; vacilldnte, it. (spr. watsjiel—)
Muz. onzeker, weifelend ; --- vaeillátie
(spr. t=ts) f. lat. (vacillatio) bet wankelen, waggelen, de onbestendigheid i besluiteloosheid, wankelmoedigheid.
Vacuum, n. lat. (van vacuus, a, um,
ledig) de ledige ruimte, bet ledig, ijdel ; -vaeueeren, z. v. a. e v a c u e e r e n (z.
ald.); -- vaeuIst, m. nw.lat. wie eene
ledige ruimte in de natuur aanneemt ; --vaeuiteit, f lat. (vvacuitas) de ledigheid,
ijlheid, bet ledig zijn ; de nietigheid, ijdel beid ; -- Vaeuna, f. bij de oude Sabijnen : de godin der rust en ontspanning, aan
wie de landman na volbrachten veldarbeid
offerde; ook de godin des lediggangs en der
luiheid: — vacunaliën, pl. (lat. Vacunal)a) rustfeesten, ter eere van die godin
in december gevierd.
Vade, f. fr. (van 't lat. vade, ga ! imperatief van vadére, gaan; vgl. va) de inzet bij bet spel ; bet werkaandeel ; — vademëcum, n. nw.lat. (van 't lat. fade
mecum, d. i. ga met mij ! ) een voorwerp,
dat men steeds bij zich draagt, inz. een
zakboek, een boek met dagelijks bruikbare
zaken, met snedige gezegden, anecdoten, enz.;
-- vade in pace, eig. ga in vrede ; een
monniken –kerker.
Vadem, samengetrokken vaám,nederi.
(eng. fathorn, Voogd. falen; eig. dat, waarmede
men v a t t e n, binden kan ; oudtijd's bij ons,
even als thans in 't Voogd., draad, touw)
zooveel als men met wijd uitgestrekte armen bevatten, bereiken kan ; eene lengte
voeten, = 1,6 9 8 7-matvn6serdch
meter; ook de maat, waarbij al de bij 't
zeewezen in gebruik zijnde lijnen gemeten
en de diepten op alle vaarwaters aangegeven worden: de groote v. 1,884, de
middelbare ái, 6 9 8 7, de kleine 1, 7 8 2 — ; de
fransche v. = 1,62 4--- ; de deensche v. =
1,884-- ; de griekscbe v. = 1, 758--; de
engelsche v. = 1,82 9 -- ; de zweedsche v.
1,782 —.; de spaansebe v. 1,674—;
de portugeescbe v. _,... 1,c 2 7--=; de napelsche V. 1,62 4—: de russische v.
1,832 meter.
Vademecum, z. ond. vade.
Vadimonium, n. lat. (van vas, genit.
vadis, de borg) Jur. de borgtocht, beloofde
verschijning voor het gerecht; vadimonii
desertio, f. het verzuimen daarvan.

VAE
vae, lat. wee ! ach ! vae mnihi ! wee mij!
o ik ongelukkige! vae miséro ! wee den ellendige ; vee victis, wee den overwonnenen.
Vacha, m: eene inhoudsmaat bij de oude
Arabieren, = 63,0 8 7' liter.
Vagina, f. lat. de scheede ; Anat. de
moederscheede.; -- vaginaal, adj. nw.
lat. tot de moederscheede behoorende ; --vaginapóren, pl. buis- of pijpkoralen,
bij welke eene naauwe buis in eene wijdere steekt.

vague,adj. (fr. vague; van 't. lat. vagus, a,
urn) vaag, onbepaald, onbegrensd ; wjdloodig; inzonderheid, onbepaald, onduidelijk,
weifelend in uitdrukking; Piet. dat lichte
en aangename karakter, die toon van lucht
en nevel, welke aan de voorwerpen eene
zekere geheimzinnigheid geeft; =-- in Va go,
lat. onbepaald, in het wild ; --- vageeren, lat. (vagdri) omzwerven, ronddolen,
landloopen ; — vagánt, m. (vágans) een
rondzwerver; gaauwdief; — vagánten,
m. pl. in de middeleeuwen, en wel sedert
de .12dc eeuw, rondtrekkende scholieren en
zangers, die in latijnsche liederen (vaganten liederen) de liefde, den wijn en 't
gezellig genot bezongen, eerst in Frankrijk,
vervolgens ook in Engeland en Duilsehiand
rondtrokken en aan de hoven der bisschoppen en abten een gastvrij onthaal en belooning zochten; z(j overden ook G o l i a r d e n
geheeten, naar een' onderstelden bisschop
Golfas, als den stichter hunner orde ; -vagabond,
lat. (vagabundus, fr. va
een zwerver, landlooper , iemand-gabond)
zonder bepaald verblijf of beroep; — va
(fr. vagabonder) als land--gabonder
looper rondzwerven ; — vagabondage,
f. (spr. —dáázj') de landlooperij.
Vaisselle, f. fr. (spr. wesséll'; van het
lat. vas, gehit. oasis vat, vaatwerk, tafelgereedschap, schotels en borden, inz. van zilver.
Vakia of wakea, f. eene rekenmunt
in Abyssinië, Adowa, Trawa, enz., geldende

m.

van 2 5 gi . 2O et. tot 30 gl. 60 at. coorant; -ook een gewicht van 1 J tot 11 kilo.
Val 1), een oostindisch gewicht tot het
wegen der piasters en gouden dukaten,
zijnde 7 à 9 azen zwaar: — zw., een wall,
d. i. 80 stuks.
Val 2), f. siciliaansch (fr. val, m., it.
volle, f., van 't lat. vallis, f.) het dal; het
eiland Sicilië bestaat uit 3 valli of dalen:
Val di Mazz ara, Val di Demóna en Val di Nato.
Vala, f. oudn. eene zieneres, tooveres.
valábel,adj. fr. (valable, van valoir—lat.
valére, gelden) geldig, geldig in rechten,rechtsgeldig; aannemelijk, gegrond, b. v. eene ver
goed allooi (van munten).-ontschuldig;va
vale ! lat. (imperatief van valare, gezond
zijn, sterk zijn, gelden, enz., z. valeeren)
eig. wees gezond! vaarwel! — valedieeeren (lat. valedicëre), vaarwel zeggen,
afscheid nemen ; ---- valedietie (spr. tts) f. nw.lat., het afscheidnemen, de afscheidsrede; -- Válentijn, mansn. (be-

--

VALETUDINARIUS.

III I

dorven tot V e l t e n) de sterke, krachtige,
machtige ; — Válentijns-dag, m. de
14de februarij, in Engeland en Schotland
de dag, waarop de jonge lieden aan 't voor
hunner genegenheid minnebrieven, zin--werp
rijke gedichten en geschenken toezenden (een
door de Noormannen ingevoerd gebruik); -Valentijns-ziekte, f. de vallende ziekte
(epilepsie), de St. Vitus -dans (z. ond.
Veit), omdat de heilige Valentinus
(Sint V e l t e n) daarbij als helper werd aan
Valentiniánen, ni. p1. eene-geropn;
gnostische secte, aanhangers van het zinrijke
stelsel des Alexandrijners V a 1 e n t i n u s in
de 2de eeuw ; — Valerïus en Valeriánus, mansnamen, Valeria, vr.naam:
de sterke, veelvermogende; -- valeriaan,
f. (lat. valeriána, hoogd. baldrian) m. katte kruid, een plantengeslacht van onderscheidene
soorten ; — valeriaan-wortel , een
krampstillend middel.
valeeren, lat. (valére; vgl. vale) gelden,
waard zijn ; — valor, m. niw.lat., of valeur, f fr., de waarde, hei gehalte, de
geldigheid eener muntspecie ; valor extrinsccus, de uiterlijke waarde eener munt; V.
intrinsécus, hare innerlijke waarde ; valeur
en attente, fr. (spr. —a attánt') of valeur
en recouvremmmennt, fr. (spr. —an r'koewvr'iná7I),
in wisselzaken : waarde in afwachting; ad
valorem, naar de waarde ; valeur revue,
de waarde ontvangen, waarde genoten (op
wissels); valeur recce comptant, fr. (spr.
-kohtán), de waarde in gereed geld of in
contanten genoten; valeur en mnarchand-ises
(spr. —an marsja?tdiéz') waarde in koopwaren; — valuta, f.it. (spr. u —oe) de waarde,
inz. de wisselwaarde, het wisselbedrag; —
valuteeren (it. valuláre), ook valueeren, valveeren (uit het franscb valuer, vgl. e v a I v e e ce n) schatten, waardeeren , de waarde eener munt aanslaan ; —
valvátie, valuatie (spr. beiden t=ts)
f. (fr. ëvaluation) de schatting, waardeering,
waardebepaling eener munt — valvatietabel, de waarde - lijst, het waarde -overzicht inz. van muntsoorten.
;

Valerïanus, Valerius, Valeria,
valeriaan, z. ond. vale.
Vales, pl. sp. (van den sing., vale, schuld
staatsschuldbrief, van valer, gel--bekntis,
den, waard zijn, = lat. valére) spaansch papieren geld, oorspr. assignatiën of aanwijzingen
op de uit Amerika te ontvangen zilver- piasters.
Valet, in. fr. (spr. walè; van 't oudfr.
vaslet, varlet, edelkriaap ; mid.lat varoletus,
varletus, voor vassus, dienstman ; z. va sal)
de dienaar, bediende, knecht ; de boer in
bet kaartspel; ook de ijzeren stang of veér
ter sluiting of dichtvalling van sommige deuren, een deurgewicht ; — valet de ehambre (spr. —sjánbr'), kamerdienaar ; —
valetaille, f. (spr. wal'tálj') de gezament-

lijke bedienden, het bediendenvolkje of -pak
(in verachtelijken zin).
Valetudinarius, m. lat. (van valetudo,
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z. ond. valgieren.
valva, f., pi. valvae, lat., deurvleugel,

(vaniloquentia, van vanus, a, um, ledig,
ijdel, en loqui, spreken) de pralerij, wind.
brekerij, pogcberij, snoeverij ; — vaniteit,
f. (lat. vanetas) de ijdelheid, nietigheid, ver
pralerij, inbeelding, opgebla--gankelijhd;
zenheid, roemzucht; — vvnitas vanitttum,
ijdelheid der ijdelheden, d. I. het is alles
ijdel ; — vaniteits —stuk, eene bloemof vruchtschilderij ; oude benaming voor een
zoogenaamd stil -leven.
vanteeren, fr. (vanter, provene. vantar, it. vantare, mid.lat. vaniti re, van 't lat.
vanus, ijdel, vanitas, ijdelheid) pralen, roemen, snoeven, pogchen ; — vanterie, f.
de snoeverij, het gepoch, de grootspraak ; —
vanteur, m. een snoever, praler.
Vapeurs, f. pl. fr. (van den sing. la
napeur = lat. vapor, m. de damp) winden,
opstijgingen, spanningen in het onderlijf;
kwade luimen, grillen, inz. der vrouwen;
vgl. hysterisch en hypochondrisch;
ook z. v. a. spleen — vaporeeren,
lat. (vaporl re) dampen, vervliegen ; — vaporátie (spr. t ts) f., z. v. a. evaporatie; — vaporiméter, n. nw.lat. de
dampmeter, een werktuig ter bepaling van
bet alkoholgehalte van vloeistoffen uit de
spankracht der dampen ; — vaporizátie
(spr. t—ts) f nw.lat., de verdamping, ver
overgang van een ligchaam-vluchtign,de
tot damp; — vaporizeeren (fr. vaporiser) door verdamping vervluchtigen ; --vaporeus, adj. lat. (vapornsus, a, um) vol

slagdeur; ad valvas curiae, aan de deuren

dampen ; aan v a p e u r s onderhevig.

gezondheidstoestand, ligchaamsgesteldheid) of

valetudinair, een ziekelijke, een sukkelende, iemand, Wien het op den duur aan
gezondheid en kracht Ontbreekt; --- valetudinarium, n. een ziekenhuis.
Valeur, z. ond. v a l e e ren ; — Valhalla, z. W a 1 h a 11 a; -- valide sultane, z. sultane, enz.
valide, adj. lat. (validus, a, um, eig.
gezond, sterk, krachtig, van valpre, z. vale
en v a l e e r e ii) geldig, rechtsgeldig, geldig
in rechten ; -- validiteit, f. nw.lat., de
geldigheid, rechtsgeldigheid eener zaak ; --valideeren, nw.lat. (fr. valider) geldig
of geldend maken, bevestigen, bekrachtigen;
Kmt. geldig zijn, voor goede betaling gelden;
-- validátie (spr. t=ts) f. op wissels:
de geldigverklaring, geldigmaking, erkenning,
goedkeuring, aanneming.
Valies, n. (fr. valise, it. valigia, hoogel.
felleisen; mid.lat. vallegia; van ve 1 = lat.
vellus, waarvan het gemaakt wordt) een
mantelzak, langwerpige lederen reiszak.
Valinga, z, w a l i n ga ; — valkyriën, z. w a l k y r i ë n.
Vallisneria, f. nw.lat. (naar den in
1730 te Padua gestorven, natuurkenner.
Va 11 i s n i é r i) eene zuid-europeesche waterplant, merkwaardig wegens hare eigenaardige
wijze van bevruchting.

Valueeren, valuta, valuteeren,

van het raadhuis; ad valvas ecclesiae of
templi, aan de deuren der kerk ; — val
f. p1. lat. (van den sing. valvela, ver -vulae,
valva) Anat. klapvliezen ; ook in-klw.van
de plantkunde : klapvliezen ; valvulae i,ntestini les, de klapvliezen der ingewanden.
Valvatie, valveeren, z. ond. valee ren.
valvulae, z. ond. valva.
Vámpyr of vampir, m. (it. vampiro, Ir. vampire, serv. wá?npir, wampira,
woekodlak, walact. murony, nw.gr. brukólakas, brikólakas, enz. v. bruko, modder, en
ldkkos, poel) waarsch. van servischen oor
volksgeloof van zuidelijk-sprong)ihet
Europa: lijken, die des nachts uit hunne
graven stijgen en den menschen het bloed
uitzuigen ; N. H. de bloedzuiger, de groote
zuid -amerik. vledermuis, die slapenden menschen bet bloed uitzuigt.
Vanadium, n. (van Vanadis, een bij
een in ijzer- en looderts-namvFreyj)
vervat metaal , door Sefström in 1830 ontdekt.
Vandalen, enz., z. Wandalen.
Vanille, f. fr. (spr. waníélj'; van 't sp.
vainilla, d. i. eig. kleine peul, omdat de zaadkorrels in kleine peulen vervat zijn ; van
vaina = lat. vagina, scheede, lulsel, peul)
een oost- en west- indisch gewas, en de
peulvormige zaadhulsels daarvan, die inz.
tot de chocolade gebruikt worden.
Vaniloquéntie (spr. t=ts) f. lat.

;

Vara 1), f. sp. (vgl. 't lat. vara, dwars
roede, staf; eene el, leng--hout)in'algem.
temaat in Spanje 3 voet of 0,848 meter ; in Portugal —_ 5 palmos of 1, 0 9 2 9
meter; op de Canarische eilanden = 0,8 5 o 9
meter_
Vara 2), f. noord. Myth. de negende
van de twaalf godinnen der Scandinaviërs;
zij had het opzicht over de geloften.
Yarding, m. eene lijflandsche reken
= vv rijksdaalder.
-munt
Varee, m. (fr. varec, varech, van 't arab.
warak, boomblad, loof, perz. barg) z. soda.
Varénne, f. fr., eene graanmaat in
Savoye.
Vari, n. een goudgewicht op het eiland
— drachmne.
Madagaskar, =
Varia, in. pl. lat. (van varius, a, um,
menigvuldig, verscheiden) gemengde zaken,
allerlei, velerlei ; — variëeren (lat. varit re), afwisselen, veranderen ; onderscheiden zijn, afwijken, ontaarden; onstandvastig
zijn, weifelen ; — variëteit, f. (lat. variétas) de verscheidenheid , menigvuldigheid;
verschillende soort, afwijking, speel- of basterdsoort van dieren en planten ; — variábel, adj. (later lat. variabilis, fr. variable)
veranderlijk, afwisselend, onbestendig; —
variabiliteit, f. nw.lat. veranderlijkheid,
onbestendigheid; — variante, f., pl. varianten (lat. variántes of var)'ae lectidnis)
verschillende lezingen van eenen tekst ; --

VAR1C ELLEN
variatie (spr. t=ts) f. (lat. variatio) de
'verandering, afwijking, verscheidenheid; Muz.
de telkens veranderde herhaling van een
eenvoudig muziekstuk door ontbinding der
tonen, aangebrachte sieraden, enz. (it. va
it. Muz. met-riazóne);—cov ,
veranderingen in de hoofdwijs; variatie
der maan, ongelijkheid in den loop der
maan ; — variatio deléctat, lat., verscheidènheid behaagt, afwisseling baart genoegen,
verandering van spijs doet eten ; -- vari
kompas, afwijkings- kompas, z. v. a.-atie–
declinatorium; — variáto, it., veranderd ; — ne variétur, lat., opdat er niets
aan veranderd worde (op acten, enz.); —
variórum, pl. (bij verkorting voor cum
notis variorum scriptorumn, d. i. met aan
verschillende schrijvers) be--teknigva
naming van de nederlandschs uitgaven der
klassieke schrijvers, met verschillende lezingen en aanmerkingen van onderscheidene
uitleggers.
Varieéllen, z. ond. v a r i o l e n; —

varicocele, varicoziteit, enz., z.
ond. varix.
variëeren, variëteit, z. ond. varia.
Varinas, .11. varinische rooktakak (naar
de amerikaansche stad V ari n a s in het
district Mainas van de provincie Quito).
Variolen, pl. nw.lat. (variólae, van 't
lat. varus, a, um, menigvuldig, bont ; fr.
la petite vérole, sp. viruela) pokken, kinderpokken ; -- varioleus, adj. nw.lat., pok
naar pokken gelijkende: — vario--kig,
loiden, pl. gewijzigde pokken,eene afwijking
der echte, inz. bij vroeger ingeënte personen;-pl. valsche pokken, windpok--varieln,
ken, waterpokken; poksteen, eene soort van
donkergroene steen met vlekken, gelijk aan die

der pokken ; ook eene soort van veldspaath.
Variorum, z. ond. varia.
Varix, f. lat., de aderspat, een gezwel,
door tegennatuurlijke uitzetting eener ader
ontstaan -- f. nw .lat.,
aderspattigheid, bet voorhanden-zijn van aderspatten ; --- varieocéle, f. lat.-gr. Med.
eene aderbreuk, aderspattige opzetting der
aderen van den balzak, van den bijba), van
de zaadstreng en van den zaadbal; — varicomphálus, m. eene aderl reuk aan
den navel.
Varnaccio, m. it. (spr. —nátsjo) een
smakelijke witte wijn op 't eiland Sardinië.
;

varrónisch, varroniaansch, adj.
Lltt. wat tot Varro betrekking beeft, aan
Varro behoort, b. v. varronisebe blijspelen, de 21 blijspelen van Plautus, die
door V a r r o zijn bijeen gezameld ; v a r r on i s c h e époque, Varro's tijdrekening van
Rome's stichting, waarbij die geplaatst wordt
in bet 3de jaar der Ode olympiade of '73
jaren vóór Cbristus ; v a r r o n i s c h e satire, de menippeesche satire van Varro.
Varsebalie, f. nederl. Mar. balie (kuip,
tobbe), waarin vleeseb, spek, visch, enz.
ververscht wordt, ook vuilebras gebeten;
-

—
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ook de varensgast, die met dit werk belast is.
Vartias, m. pl. oostindische monniken,
kloosterbroeders.
Varteebets, m. pl armenische monniken, plaatsvervangers der bisschoppen of zelven bisschoppen en godsdienst-leeraars.
varus, a, urn, lat., dwars, schuin ; inz.
scheefbeenig,krombeenig; — varus 1), m.
eene soort van horrelvoet.
Varus 2), m. nw.lat., pl. vari, Med.
kleine, harde en roodachtige puistjes of knobbeltjes in het gelaat van jonge menschen
van vurig gestel, venusbloemen.
vas, n. lat. (genit. vasis) een vat; pl. vasa,
vaten, aderen ; schuif- of trekladen ; vas electiónis, Theol. uitverkoren vat; vasa chylifÈ^ra, pl. Med. de chijlvaten, melksapvaten ;
ook Bot., de chijlvaten der planten, z. 1 y mp h a t i s c h e vaten ; V. sacra, heilige vaten
tot kerkelijk gebruik ; V. spermatica, Bot.
de zaadvaten der bloemen, enz.; — vas.
Culum, m. een klein vat, ader; —. vasculeus, adj. nw.lat. vol vaten, vaatrijk,
vol klieren ; — vase, f. fr. (vase, m., spr.
waaz'), vaas, een vat, pronkvat, kunstige
bloempot; inz. een leemen vat uit de oudheid.
Vasal , in. mid.lat. (vasállu.s, vassallus,
fr. en eng. vassal ; v. eelt. oorspr., wallisch
gwasawl, dienen, gwás, jong man, dienaar,
mid.lat. vassus; vgl. valet) een leenman,
leendrager, dienstman ; in 't algemeen onderdaan, ondergeschikte, afhangeling ; — vasallagium, n. de dienst of leenplicht,
de leeneed.
-

Vasculum, enz., vase, z. ond. vas
Vat, n . (van vatten, bevatten) in
Nederland de benaming in het metrieke
stelsel van de fransche hectolitre voor
natte waren 100 nederl. kannen; het oude
vat wijn van 4 okshoofden was — 9 ,3 1 3 2 ;
het vat traan van 1 °). steekkan = 2 , 3 2 8 3 ";
-

.

het vat zout 1,8389--; het vat melk
9,2935
; het vat olijfolie 8,695
nederl. vaten of hectoliters.
Vatel, m. eene zoutmaat in Lotharin
-gen
11V mud.
Vátes, m. lat. een ziener, dichter.
Vaticaan, m. (it. vaticáno) het pauselijk paleis en hof te Rome op den . Vaticaanschen berg (lat. mans Vaticánus); ook
de pauselijke regeering zelve, z. v. a. curia
romana, z. aid.
vaticineeren, lat. (vaticin`ari, van va
een waarzegger, profeet) waarzeggen,-les,
voorzeggen, voorspellen ; — vaticinium,
n., pl vatieinia, waarzeggerijen ; voor spellingen, voorzeggingen.
va tout, z. ond_ va.
Vaucluse, f. fr. (spr. wokluuz'; van
't lat. vallis clausa, d. i. gesloten dal) eene
bron bij 't gelijknamig dorp in 't fransche
arrondissement Avignon, beroemd geworden
door den dichter Petrarcha en zijne geliefde Laura.
Vaudeville, n. fr. (spr. wod'wiél; bedorven uit Vau of Val de Vire, d. i. het
--

.
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V i r e -dal in beneden Normandië, alwaar
op het einde der lode eeuw Olivier Basselin vrolijke drinkliederen dichtte) een volkslied, straatlied; een klein tooneelstuk met
ingevoegde liedjes naar bekende zangwijzen;
— vaudevillíst, m. een dichter van
vaudevilles.
Vaurien, m. fr. (spr. wo -rjén; ontstaan uit vaut-rien, deugt niets; van valoir,
gelden, waard zijn, enz.) een deugniet, losbol, leeglooper, dagdief.
Vauxhall, n. eng. (spr. wóksha'l) weleer een dorp bij Londen (naar de eigenares
Jane V a u x in 161 5 benoemd), later een
groote, prachtige lusttuin bij Londen op bet
einde der 18de eeuw, verzamelplaats tot
openbare vermakelijkheden in warme zomer
onder fraaije verlichting, muziek,-nachte
enz.; dergelijke verzamelplaatsen te Parijs
en elders.
Valtel, z. v. a. va t e l ( z. aid.).
Veadar of ve–adar, eene dertiende
ingelaschte maand der Joden, vgl. a d a r.
Vectis, n. lat., een hefboom, ijzeren
koevoet ; een wondheelers werktuig bij het
t r e p a n e e re n; ook lat. de benaming van
het engelsche eiland Wight; --- veCtor, m. lat., eig. wat draagt, vervoert;
de voerman ; ook de vervoerde, de reiziger;
radius vector, z. radius.
Veda, m., gew. pi. de vedas, sanskr.
vêda, eig. kennis, wetenschap, verklaring,
uitlegging, enz., van vid, weten) de naam
der oudste gewijde boeken der Hindoes, in
het sanskrit geschreven en bevattende de
oorspronkelijke denkbeelden van de indische
wijsbegeerte omtrent God, de schepping, de
ziel en hare betrekkingen tot God. Volgens
de bindoesche legenden zijn zij samengebracht door Vyasa. Zij bestaan uit vier
boeken: de rig-veda, de y a d j o e r-veda,
de sama –veda en de atharvan of
a t h a r v a n -veda, welke laatste van lateren oorsprong schijnt te zijn ; -- vedi nta,
f. het slot der V e d a s, de indische leer van
de vereering des eenigen Gods; --- vedantísmus, n. de metaphyzische leer van
de vedanta.
Vedette, f. fr. (van bet it. vedétta,
wacht, wachttoren, van vedére = lat. vidére, zien) de ruiterwacht, de rondgaande
schildwacht te paard; ook het schilderhuis
op den wal eener vesting ; vedute,
f. it. (vedelta, spr. u =oe) gezicht, inzicht,
stad- en landtafereel (z. v. a. prospect).
Veede, z. v e e t e.
Veelvraat, m. ( hoogel. vielfrasz; niet
van veel vreten, maar bedorven van het
finsch fdlfras, d. i. de rots- of bergbewoner)
een naar den beer gelijkend zoogdier in de
noordelijke landen.
Veem, f. (hoogel. fehm of fehme, oudd.
feme, verre, ook feim, oorspr. straf, dan
strafgericht) eig. de afgesloten plaats, waar
gerecht gehouden wordt, de rechtbank en
rechtplaats ; de bloedban of geheime recht-
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bank in Westphalen, inz. in de middeleeuwen (z. Westphaalsch gericht); de
gezamentlijke rechters, v e e m rechters;
ook elk onderling verbonden gezelschap.
Veete of veede (hoogel. fehde, deensch
feide, eng. feud, mid.lat. faide, feida ; ver
aan vechten) gevecht, strijd, vijan--want
delijkheden tusschen bijzondere personen,
inz. ten tijde van het vuistrecht ; wrok,
haat, vijandschap, enz. ; — veedebrief,
uitdagingsbrief; — veedeloos, adj. vei
voor veede (van eene plaats gezegd) -lig
vgl. urpheda.
Vega, f. sp. (port. veiga, van 't arab.
bak'dh, eene lage plaats, waar het water
stil staat, baks', boog en wijd openliggend
land) eene vruchtbare vlakte.
Vegasche kogels, bommen uit eenerg
door Vega verbeterden, zeer ver dragenden
mortier geworpen.
vegeteeren, nw.lat. (van 't lat. vegétus, a, um, wakker, bezield, vegetdre, kracht
geven, bezielen, als plant leven, een plantenleven leiden, als het ware ingeworteld
en werkeloos Ieven ; — vegetabilieën,
p1. planten, gewassen ; plantenspijzen ; —
vegetabílisch, adj. plantaardig, tot de
planten behoorende ; v e g e t ah i l i s c h a 1k a l i, plantenloogzout, z. kali; v e g e t ab i 1 i sc h leven, een plantenleven ; v egetabilische spijzen , plantenspijzen,
moeskruiden ; -- regnum vegetabile, n. bet
plantenrijk, het rijk der gewassen ; -- vegetabiliteit, f. de plantennatuur, eigenaardigheid der planten ; — vegetatie
(spr. tie=isie) f. de planten –wasdom, levenskracht der planten, het plantenleven ; -vegetatief, adj. groe(jend, wassend; kracht
en leven gevend; --- vegéto–animáliseh,
adj. te gelijk dieren- en plantennatuur bezittende; -- vegeto–mineráliseh, adj.
te gelijk delfstofelijke en plantennatuur
hebbende ; -- vegeto– minerale zeep,
eene zeepsoort, uit mineraal alkali en zuivere olijfolie vervaardigd.
Vegghia of veglia (spr. wélja) f. it.
eig. het waken, .— fr. veille, veillée, provenc. velha, v. 't lat. vigilia, werkw. lat.
vigildre, it. veglidre, fr. veiller, waken)
de avondtijd ; inz. een avondgezelschap,
avondkransje.
Vehemént, adj. lat. (vehémens) hevig,
heftig, geweldig, vurig, hartstochtelijk, onstuimig, stormachtig; -- veheméntie
(spr. t ts) f. (lat. vehementia) de hevigheid , het geweld; het vuur, de ijver, drift,
onstuimigheid.
Vehikel, n. lat. (vehiciilum, van vehére, dragen, voeren, vervoeren) een voertuig, toevoeringsmiddel, gelegenbeids- of bezorgingsmiddel, hulpmiddel om iets tot zijne
bestemming te voeren, om een geneesmiddel in te nemen, enz.
Veilleuse, f. fr. (spr. weljéuz' ; van
veiller, waken) een nachtlampje, dat tevens
dient om warm te houden het gene in een

---
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boven de pit geplaatst voorwerp zich bevindt ; ook een klein rustbed.
Veissel, ii. eene graanmaat in Savoy e,
omtrent = 1 schepel.
Veit, nw.lat. Vitus, m. (= G u i d o,
z, ald.), een nlansn.: inz. de naam van
een' heilige, van daar de V e i t s d a n s of
St. Vitus–dans (choréa sancti Vit'i-), eene
soort van kramp met zulke hevige en menigvuldige bewegingen en trekkingen der
ledematen, dat de daarmede behebde het
voorkomen van eenen dansende heeft. In
1214 was deze kwaal door geheel Duitschland epidemisch en de lijders deden bede
naar den heiligen Veit, patroon-varten
van het klooster Korbei (z. ook b a 11 i s m u s).
Vejovis of Vedi–jovis (een verbogen naamval. van Vedius) m. rom. Myth.
een der namen van Pluto ; de naam van
Jupiter als kind, of van Jupiter Anxur, die
bij de Volscen werd aangebeden.
Veka, f. eene hongaarsche graanmaat,
ongeveer 5 nederl. schepel
vel, lat. of ; vel quasi, of ongeveer zoo,
of zoo iets dergelijks.
Velamént, n. lat. (velamentum of veli m.en ; van velare, bedekken) eig. al wat
tot dekking gebruikt wordt; een voorwendsel, schijngrond; de belooning van eenen
kunstenaar voor een geleverd kunstwerk.
Veleda, z. V e i l e d a.
Velijn of velijnpapier, n. (fr. velin, nw.lat. charta vitul%na, van 't lat. vitulus, fr. veau, oudfr. veel, van 't lat. vitellus, verklw. van vitclus, kalf, dus eig.
perkament van kalfsleér ; vgl. v e l o t) perkament- papier, fijn en glad papier, naar het
beste perkament gelijkende.
Velíten, m. pl. lat. (velites, van den
sing. vales) licht gewapende soldaten.
Velléda of Veléda, f. (vgl. het oud
ja) eene oudduitsche waar -nordscheVa
uit het volk der Bructeren in de-zegstr
eerste eeuw voor Christus, wier uitspraken
voor orakelen gehouden werden. Zij woonde
aan den oever der Lippe in een' hoogen
toren, zonder zich zelve te laten zien.
velle et nolle, het willen en niet willen;
--- velleïteit, I. nw.lat. (fr. velléité )
kracht- en werkeloos willen, halve wil die
zonder uitwerking blijft.
Vellejiinum (senatus-consultum), n. lat.,
het Vellejaniscb (d. i. van den consul Caj us V e 11 e j u s Tutor afkomstige raadsbesluit, bet verbod van den vrouwe -borgtocht.
Vellon, m. sp. (spr. weljóon, v. vello
lat. villas, wolhaar) eig. afgeschoren
schapewol, vacht; dan : kopergeld (naar men
wil, omdat op de oude kopermunten een
schaap gestempeld was; juister evenwel als
omvorming van billon, z. biljoen; vgl.
plata.
Veloeiteit, I. lat. (velocitas, v. velox,
snel) snelheid, gezwindheid ; velóce, con velocitd, it. (spr. —tsje, — tsjitá), Muz., gezwind , snel , vluchtig; velocissimo ( spr.
y
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__. tsjies--) Muz. zeer gezwind; -- velo–
cifère, f. fr., een franscbe snelwagen, ijl
zeer gemakkelijke en snelrijdende wa--koets,
gen met lage raderen ; — veloeimètre,
snelheidsmeter, een onlangs door den heer
Overduyn, leeraar aan de .Deltfsche akademie, uitgevonden werktuig om de snelheid
van een vaartuig of ook van eenera stroom
juist te leeren kennen ; --- veloeipède,
f., z. V. a. d r a i s i n e (z. ald.).
Velot, n. fr. (spr. weld; van veau, oudfr.
veel, vgl. velijn) perkament van de huid
van ongeboren kalveren.
Velours, m. fr. (spr. w'loér; van 't
oudfr. velous, villuse, met ingeschoven r, van
't lat. villösus, bang, ruig, it. vellüto, sp.
velludo, mid.lat. vellutum, als ware 't lat.
villutus, ruigharig, v. villus, lang dierenhaar) fluweel ; velours de cocon, katoenfluweel ; velours satiné , atlasfluweel ; — velouteeren (fr. velouter), fluweelachtig
bewerken.
Velte, f. fr., eene oud –fransche, ook
antwerpsche vochtmaat, 8 parijsche pinten of 18,6e liter.
Velten, mansn., bedorven uit Valent ij n (z. ald.).
Velum, n. lat., het zeil, de sluijer
velum palatinum, Anat. het oppergehemelte,
weeke verhenmelte.
VelvantIine,n f. fr., eene te Amiens
vervaardigde stof.
Vélveret, m. eng. (van velvet, fluweel,
oud-eng. velouette, mid.lat. velluétum, vellutum; vgl. v e l o u r s) eene zware fl uweelachtige katoenen stof, eene soort van m a nchester.
vena, f., pl. venae, lat., de bloedader, terugvoerende ader, die het bloed raar het hart
voert, in tegenst. met arterie ; vena poe
de dichterlijke ader, dichterkracht ; —-tica,
veneus, adj. (lat. venósus, a, urn), tot
de bloedaderen beboorende ; -- ven2e–sectie, f. ( lat. venae sectio, vgl. s e e e e r e n)
de aderlating, opening eener bloedader.
veeaal, adj. lat. (venllis, e) veil, te
koop, te bekomen ; omkoopbaar ; venal e
waarde, verkoopprijs, loopende prijs ; —
venaliteit, f. (lat. venalitas) de verkoopbaarheid, veilheid, het veilzijn, de omkoop
-barheid.
veneeseetie, z. and. vena.
Venátie, f. lat. (venatïo, van veni'ri,
jagen) het jagen, de jacht ; -- venatárisch, adj. (lat. venatorius) de jacht of
de jagers betreffende, daartoe behoorende.
Vendange, f. fr. (spr. wandanzj'
proven;. vendanha, v. 't lat. vindemia) de
wijnoogst ; — vendémiaire of vindemiaire, f. fr. (spr. wande -mièr', en wènd---;
van 't lat. vindemia) de wijnmaand, eerste
maand in den voorin. kalender der eerste
fransche republiek, van 22 sept. tot 21
october.
Vendetta, f. it. (van 't lat. vindicta,
wraak) de bloedwraak, de doodelijke haat
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en vijandschap, waarin weleer geheele familien, inz. op Corsica, leefden, ten gevolge
van een' eersten moord.
Vendidad, n. de zesde afdeeling der
zend - a v e s t a (z. aid.), die bet burgerlijke
en tevens het kerkelijke wetboek van het
zendvolk bevat ; -- vendidad–sáde (v.
zádah, geboren, zoon) de tot liturgische
oogmerken in éénen band bijeengeschrevene
verzameling der drie zendboeken V a e n a,
Vispered en Vendidad.
Véndita, f. it. (van 't lat. en it. ven
verkoopen) eig. verkoop; verkoopplaats,-dére,
marktplaats; vergaderplaats (loge) der carbonari, ook v e n t a; alta vendita, de opperloge der Carbonari ; -- vendíte, f. de
voddemarkt; — venditie (spr. t ts) f.
lat. (venditio) de verkooping, verkoop; -venditeeren (lat. venditi re), ten verkoop
aanbieden, veil hebben, veilen ; ook hoog
verheffen, opvijzelen, roemen, aanprijzen ;
— vendu, oud-fr. (vendue, spr. wand ti ')
of verte, fr. f. (spr. want') verkooping,
vervreemding voor geld ; --- vendumeester, m. beambte aan wien het toevoor zicht over den verkoop van goederen is
opgedragen.
Veneficus, m. lat. (van vengnum, ver
een giftmenger; — venefica, f. eene-gift)
giftmengster; -- veneficium, n. de giftmenging, vergiftiging.
venereeren, lat. (venerccri) vereeren,
eerbiedigen, eerbied betoonen, zeer hoogachten ; — venerábel, adj. (lat. venerabilis,
e), eerwaardig, vereerens- of eerbiedwaardig ; — het venerabele, het hoogwaardige in de r. kath. Kerk, de ter vereering
voorgehoudene gewijde hostie ; — venerátie (spr. t -ts) f. (lat. veneratio) de
vereering, eerbiediging, eerbied.
Venerie 1), f. fr. (van véner lat.
venári, jagen, ter jacht gaan) de jagerij, het
jachtwezen, de jacht; het jagershof, het gebouw, waar de officieren en de ganscbe
vorstelijke jachtstoet huisvesten.
-

Venerie 2),veneriek, venerisch,
z. ond. Venus.
veneus, z. ond. vena.
venia, f. lat., de oogluiking, het verlof,
de vergiffenis, kwijtschelding; cum venia,
met verlof; bona venáa of cum bona venia,
met goedgunstig verlof of toestemming; sit
vena verbo, woordeljk : aan 't woord zij
verlof, verschooning (gegeven); men veroorlove de uitdrukking, of: 't zij met verlof
gezegd; venia aetbtis, gerechtelijke inscbikkelgkheid omtrent den ouderdom, jaren
+jtschelding, het meerderjarig- verklaren
-kwi
van iemand, die nog den gewonen, bij de wet
bepaalden ouderdom niet bereikt heeft; veniam aetdtis h e k o m e n, voor den tijdmeer.
derjarig verklaard worden ; — venia concionándi, het verlof om te prediken, bet
kanselrecbt; — venia docéndi of legéndi,
het verlof one te onderwijzen of voorlezingen te houden aan hoogescholen — ve-

niëel, adj. (lat. zenidlis, e, fr. véniel), ver
te vergeven of kwijt-geflijk,wtschdbar
te schelden.
veni creator spiritus, lat. (van venire,
komen) kom, scheppergeest; o kom heilige
geest ! een met deze woorden beginnend oud
kerkgezang; — ven tat, bij kome; als subst.
het veniat, de gerechtelijke dagvaarding;
-- veni, vidi, vici, ik kwam, zag en overwon : gezegde van Caesar, toen bij op koning Pharnaces bij Zela in Pontus snel ale
overwinning behaalde.
Venitienne, f. fr. (spr. iveni-sjènn')
een venetiaansch lied der gondeliers.

Vennoot, veennoot, veinnoot,

m. z. V. a. veemgenoot (z. veem), een
medemakker, medewerker; deelgenoot, medehandelaar; — vennootschap, f. de
gezamentlijke medewerking; handelsgemeenschap, handelsgezelschap.
Venta, f. sp. (eig. verkoop, verkooplat. vendére, verplaa ts, van vendér,
koopen) spaansche herberg, eenzaam liggende
herberg aan den grooten weg; z. ook v nd i t a ; — ventarilla, f. (spr. —riélja)
eene kleine herberg van dien aard.
Ventarólen, pl. it. (van vento = lat.
ventus, wind) windwijzers, weèrhanen ; ook
plaatsen tot koelhouding van spijzen en
dranken, ijskelders.
venter, m. lat., de buik, het onderlijf;
Jur. een zwangere buik, eene zwangere
vrouw, eene nog ongeboren ligchaamsvrucht;
van daar curl for ventris, een voogd, die
te voren over een nog niet geboren kind
(na 's vaders dood) wordt benoemd ; --ventrieulus, m. (verklw. van venter) de
maag — ventriloquéntie (spr. tie
tsie) f. nw.lat., het buikspreken ; -- ventriloquist, m. een buikspreker.
Ventiel, n. (mid lat. vent?le, van 't lat.
ventus, wind) de lucht - of windklep,,waardoor de lucht bij onderscheidene werktuigen wordt in- of uitgelaten ; ook de klep,
die aan de pompbuis de terugvloeijing van
het ingestroomde water belet; — ventileeren, lat. (ventili re) eig. luchten, lucht
aanwuiven ; Jur. oneig. iets rijpelijk overleggen, van alle kanten beschouwen, onderzoeken, ziften, schiften ; gerechtelijk behandelen ; — ventilátie (spr. tie tsie), f.
(lat. ventilatio) eig het luchten ; de zifting,
schifting, het naauwkeurig onderzoek, de
uitvoerige uiteenzetting; ook pie schatting
der goederen, die men deelen wil ; — ven
m. een luchttrekker, windvang,-tilãor,
windinlater; luchtreiniger, een werktuig, in
1744 door Hales uitgevonden om de lucht
in de hospitalen te ververschen, ook een
ronddraaijend werktuig ter voeding van het
ovenvuur; -- ventilogium, n. lat.-gr.
een windaanwijzer, windwijzer, weêrbaan;
-- ventóse, m. fr. (spr. wantooz') de
windmaand, 9de maand in den voorm. kalender der fransche republiek, van den 19
febr. tot den 2 Osten maart ; — ventouse,
;
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f. (spr. wantóíz') een lucht- of trekgat;
C h ir. kop, laatkop.
Ventjager, m. nederl. Mar. vaartuig,
dat, langs de schepen varende, eetwaren,
drank, enz. uitvent, en dikwijls gestolen
touw, zeildoek, ijzer, ene. in betaling aan
ook haringjager, licht vaartuig, (lat-nemt;
den eerstgevangen' haring binnen brengt.
centre bleu, fr. (spr. w.vaI tr--- ), centresaint -gris (spr. —sengri-) te drommel ! alle
duivels ! sakkerloot ! enz.

veraccordeeren, Heden.-fr. (vgl. a cc 0 o r d) bepalen, voorwaarden maken, een

Ventriculus, ventriloquentie,

al iment.eeren.
Veranda, f . (eng. veranda, en dit bet
naast van 't port. varanda, sp. baranda, ver
barandilla, maleisch báranda, boeranda,-klw.
sanskr. waranda, hindost. en perz. bar-amadah, van 't perz. bar, op, opwaarts, erf dmadah, gekomen, v. dmadan, komen) eene open
zaal of een zomerpriëel langs een huis ; in
't alg. een voorn itgebouw d, open gedeelte
van een huis.
verassureeren, nederl. -fr., z. v. a.

enz., z. ond. venter.
Venus, f. lat. (gevit. Veneris) Myth.
de aanvallige godin der schoonheid en liefde,
bij de Grieken A p h r o d i t e, de dochter
van Jupiter en moeder van Cupido; oneig.
zinnelijke liefde, schoonheid en aanvalligheid;
ook wellust, onkuischheid ; verder: de naar
haar genoemde planeet, de naaste bij de
zon na Mercurius, de morgen - en avondster;
Chem. het koper; de Venus van Me dieis of mediceesche Venus, de schoonste voorstelling van de godin Venus, een
van de grootste meesterstukken der oude
beeldhouwkunst, plat zich in de kunstkamer
der groothertogen van Florence uit de familie der Mediceérs of het huis van
Medici bevond; de Venus van Milo,
een ander standbeek] van groote schoonheid,
in 18 26 te Milo ontdekt door fransche
zeelieden, en thans in het museum van het
,

Louvre ; -- Venus vulgivága, lat.
(van vulgus, volk, gemeen, en vagdri, rond
ot gr. Pandémos, de gemeene-zwervn)
rondloopende wellust, (le allemans-Venus,
eene straathoer ; ----- venerisch of veneriek , adj. (van 't lat. venerëus, a, um,
Venus of de liefde betreffende, enz.) wel
i e k t e besmet,-lustkran,medvz

tot de venusziekte behoorende, daaruit voort -

komende ; — venerische ziekte, venusziekte, venuskwaal, f. eene uit
ontucht en uitspatting voortkomende aan
ziekte, het gevolg van een' on--steknd
reinen vleeschelijken omgang, bij de Franschen ook in a 1 rd e N a p 1 e s (z. ald.) geheeten ; -- venusbal, ni. zendbal, een
zeker venerisch gezwel aan de teelballen
— venusberg, m. bij de c h i r o m a nt e n de vleezige verhevenheid in de hand
onder den duim; -- venushaar, n. vrou-

wehaar, eene plant (polytrickwm commune,
L. ; — venusseheip, z. v. a. porselein
; — venus - vliegeknip, z. V. a.-schelp
d i o n wa (z. ald.) ; — venuliet , m. nw.lat., versteende venusschelpen.
venust,adj. lat. (veniistus, a, uni) schoon,
bekoorlijk, aanvallig; --- venícstas, f. de
schoonheid, aanvalligheid.

verabuzeeren [zich] , nederl. - fr.,
z. v. a. zich abuzeeren.

veraccïjzen of veraccijnzen, ne derl. -lat. (vgl. a c c ij s), belasting of pacht
opleggen, met accijs bezwaren ; den accijs

betalen.

vergelijk treffen.

Veraciteit, f. nw .lat. (van 't lat. veroe, gehit. veriici.s, waarachtig) de waaraclrtigheid, oprechtheid, geloofwaardigheid, waar
-heidslf.
veradonizeeren, nederl.gr., optooijen,
opsmukken, zoo schoon als een Adonis (z.
aid.) maken.
veralimenteeren , nederl. -lat., z.

assureeren, assecu reeren, z. ald.
Ver^trum, n. lat., nieskruid ; — ve-ratrine, of s a b a d i 1 I ï n e, f. eene bij
stof, uit liet sabadil--zonderplatvm
zaad of nieskruid (verf trunn sabadilla) ver -

kregen.

verauctioneeren, nederl. -lat., z. ond.
auctie.

Verba, verbaal, enz., z. ond. v e rbu m.
verbarricadeeren, neder!. -fr (vgl.
barricade) versperren.

Verbéna, f. (lat. verbena ca ; daarentegen verbi na, een heilige tak van laurier-,
olijf- en myrteboomen) eizenkruid, een pronk
verschillende soorten; bij de oude-gewasvn
Romeinen het loof, dat bij de godsdienst plechtigbeden gebruikt werd.

verbereeren, lat. (verberure, van verher, n. geesel) geeselen , slaan, afrossen ;
schokken, doen trillen ; --- verberg tie
(spr. t=ts) f. (lat. verberatio) eig. de geeseling, ranseling ; de luchtschudding, lucht
-golvin,drbet
geluid veroorzaakt.
Verbum, n., pl. verba, lat., het
woord ; inz. Gram. het werkwoord, tijd
woord bij uitnemendheid; het-word,bet
v e r b u m is óf onovergankelijk, zonder voor

neutrum), b. v.-werp(intasvum,
ik slaap; of overgankelijk (t r a n si t i v urn),
b. v. ik prijs, en staat wanneer het tot de
laatste soort behoort Of in den bedrijvenden
vorm, als bedrijvend werkwoord (ac t i v u m),
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 weder
ik verheug-kernd(flxivum),b.
mij, en liet wederzijds werkende of weder
i p r ó c u ni ), b. v. wij bemin -kerig(c
elkander; — verbum anomblon of-ne
anornálunt, een onregelmatig werkwoord : V.
auxilidre, een hulpwerkwoord ; V. de/eel irem, een in (le vervoeging gebrekkig o
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onvolledig werkwoord ; r. depánens, een (latijnsch) tweeslachtig werkwoord in lijdenden
vorm met bedrijvende beteekenis; V. desideratïeum, een begerend werkwoord, b. v.
hongeren ; V. fact itevum, een werkwoord
van bewerking, b. V. berooken, beslapen ;
V. jrequentattivum of iterativum, een werk
herhaling of voortduring, b. v.-wordvan
klapperen, wandelen ; v. imitativur, een
nabootsend werkwoord, b. v. blaten ; V. mi personále, een onpersoonlijk werkwoord, b. v.
het regent ; V. inchoatïvum, een werkwoord,
dat den overgang in eenen toestand aanduidt, b. v. het daagt, bij ontslaapt ; V. intensivurn, een versterkend werkwoord, b. v.
knijpen van nijpen ; — verbi causa (eig wegens het woord), bij voorbeeld ; verbi divini
.minister, afgek. V. D. M., dienaar van het
goddelijke woord; verbi gratia, bij voorbeeld;
in verba inagistri z w e r e n, op de woorden
des meesters of leeraars zweren, d. i. diens
stellingen en uitspraken onvoorwaardelijk
aannemen , verba rninitantia, pl. dreigende
woorden ; V. praescripta , voorgeschrevene
woorden ; V. precarza, biddende, verzoekende
woorden ; a verbis ad verbéra, van woorden
(of twisten) tot slagen (of vechten komen,
overgaan) ; de verbo ad verbum, van woord
tot woord — verbaal, adj. (lat. verbális, e),
en als adverb. verbaliter, woordelijk, de
woorden betreffende, bet tegengast: van rea a 1; letterlijk, van woord tot woord ; —
verbale definitie (spr. t=ts) f. de
woordverklaring, woordbepaling; -- verbale exegése, f. de woordopheldering;
— verbale injuriën, beleedigingen
met woorden ; — verbalizeeren, nw.lat.
(fr. verbaliser), mondeling behandelen ; ook
onnutte woorden gebruiken, snappen ; —
verbaliteit, f. de woordelijkheid, letterlijkheid ; — verbiántie (spr. t.— ts) f.
of fr. verbiage (spr. --áázj'), de woordenvloed, snapachtigheid, woordenkramerij;
— verbiageeren, fr. (verbiager) onnutte, overtollige woorden gebruiken, zwetsen ; —= verbeus, adj. lat. (verbósus, a,
um, fr verbeux) woordenrijk, wijdloopig; —
verboziteit, f. de woordenrijkheid, snapachtigheid, woordenomhaal, wijdloopigheid ;
—verbotenus,nw.lat.,woordelijk, van woordje tot woordje.
vercoaken, z. ond. c o a k s.
verde antico, n. it. (van verde = lat.
viridis, e, groen) oud of ouderwetsch groen,
groen p o r p h y r uit Griekenland.
verdestilleeren, nederl. -lat. (vgl. d es t i 11e e r e n) verdampen , vervluchtigen
verspillen, verkwisten, doorbrengen.
Verdhandi, f. oudn. Myth., eene der
Nornen, z. aid.
Verdict, n. eng. (van 't lat. vere dictuxn, iets waars gezegd) de uitspraak, de
beslissing, verklaring, inzonderheid de uitspraak der gezworenen, de jury-uitspraak.
Verding of v i e r d i n g, m. eene rekenmunt te Bremen, waarvan er vier in
,

;

VERKEER.
een mark gaan ; ook een gewicht aldaar,
Z onsen
vergalopeeren, nederl -fr. (vgl. ga1 o p, enz.) zich —, zich overijlen of voor
een' misslag begaan uit onbezon--bijlopen,
nenheid of drift.
Verge, f. fr. (spr. werzj'; = lat. virga)
eene roede, meetroede ; eene lengtemaat
2 4 panische ei ; — vergee, i. (spr. g=
zj) of vergde de Normandie, eene oude fr.
vlaktemaat, die 5 38 vierkante fransche toi
4 3 6 5 ❑ ned. roeden bevatte;-se20,
— vergette, f (fr. vergetles; spr. werzjétt') de borstel, schuijer (oorspr. van rijs
gemaakt); oneig. geschoren voorhoofd -hout
kort afgesneden voorbaren.
-bar,
vergeeren, lat. (vergére) neigen, wenden, keren ; zich ergens been neigen, overgaan.
verhypothequeeren, nederl. -gr., z.
ond. hypotheek.
Vericles, pl. fr. (spr. weriélcl' ; van
verre, glas, lat. vitrum) valsche steenen,
valsche diamanten.
verificeeren, nw.lat. (van 't lat. veras,
a, um, waar, en facére, maken) ook verifiëeren, fr. (vérifler) waar maken, bewaarheiden, de deugdelijkheid eener zaak
staven, bewijzen, bevestigen, bekrachtigen,
doen blijken ; — verificatie (spr. t=ts)
f. de waarheidstaving, het waarheidsonderzoek, de bevestiging, echtverklaring, het
bewijs; — verifieátor, nw.lat., of fr.
verificateur, m. een waarheidsonderzoeken, echtheidsonderzoeker, naspoorder en bevestigen der waarheid of echtheid en juist
oorkonden, rekeningen, enz.
-heidvan
verinteresten, nederl. -lat. (vgl. interest) de renten van het kapitaal laten
oploopen ; ook : den interest verliezen door
het kapitaal of pand ongebruikt te laten.
verftas, f. lat. (van veras, a, um, waar),
de waarheid ; verftas documénti, de waarheid of echtheid eener oorkonde ; veritas
forénsis of juridica, gerechtelijke waarheid;
veritas odium parit, de waarheid verwekt
haat of maakt gehaat ; — en veriíé, fr.
(spr. an werité) in waarheid, waarlijk, werkelijk, inderdaad ; — veritable, adj. waarlijk, werkelijk ; oprecht, echt, onvervalscht,
ongehuicheld.
Verjus, m. fr. (spr. werzju; van vert,
groen, onrijp, en jus, sap) eig. eene zeer
zure druif, bordeleezer druif (bordelais) geheeten ; zuur sap uit onrijpe druiven, waarmede men sommige spijzen toebereidt, sauzen aanmaakt, enz.
Verkeer, n. (oorspr. nederl. : v e r k er e n, met zinspeling op de spoedige fortuinswisseling; v e r k e e r b o rd, fr. verquier)
een in 't Oosten bij de Arabieren, Turken_,
enz. gebruikelijk bordspel, op de wijze van
het dam- en schaakspel ; ook eene soort van
tiktak-spel, tijdens het regentschap in Frankrijk uit Duitschland ingevoerd, verkeerdspei;
eng. backgammon.

VERLATINIZEEREN

--

verlatinizeeren, nederl. —lat. (vol.
l a t i n i z e e r e n) verlatijnen, in het latijn
brengen.
verluteeren, nederl. –lat. ( vgl. 1 ut u m, enz.) dicht smeren, een vat, pot of
iets dergelijks, dat men in het vuur wil gebruiken, met een juist passend deksel sluiten en met kleefdeeg dicht maken, opdat
er niets uitdampe.
vermaledijen, verbastering van ma1 e d i e e e r e n (z. aid.) in de volkstaal soms
saámgetrokken tot verdijen.
Vermeil, n. fr. (spr. werinélj ; van 't
lat. vermiculuus, wormpje, dus eig. z. v. a.
kermes of cochenille. z. aid., en vgl.
v e r m i i j o e n ond. vermis) roodachtige kleur,
verguld zilver.
vermis, m. lat., de worm ; pl. vermes
vermis digiti, m. de zoogenaamde v ij t aan
den vinger; — vermicelli, pl. it. (spr.
wermitsjélli) eig. wormpjes, worm- of draad
meelknoedels, eene soort van deeg-vormige
in dunne en lange reepjes , italiaansche
knoedels; - vermieulair, adj. nw.lat.,

wormvormig ; — vermieulátie (spr. t=
is) f. de wormsgewijze beweging der ingewanden ; — ve i miculieten, m pi. versteende huizen der ringdieren :
vermil joen, n. (fr. vermilion) scharlakenworm;
fijn gewreven en toebereide cinnaber; —
vermirna, f. lat., buik- of darmpijn als
—

van wormen ;

—

verminátie (spr. t=

is) f. het darmwee ; verwekking van onge-

vermineeren, lat. (vermidierte ;
náre) wormen hebben ; nw.lat. wormen verwekken ; -- vermineus, adj. lat. (ver
-minósu,a)
vol wormen.
verhaal , adj. lat. (vernális, e, van ver,
lente) tot de lente behoorende, voorjaarachtig; — vernátie (spr. t ts; lat. vernatio, van vernáre, lente hebben, zich in de
lente als verjongen) de verjonging, het ver
-velna
zekere dieren.
Vernier, z. v. a. nonius (z. aid.) .
Vernis, n. mid.lat. vernix ; vernicium,
vernisgum, uit het fr. vernis, proven. ver
van 't fr. ver-nir, vernissen,-nis,vertz
verlakken, verglazen, als ware 't wellicht
gevormd van een lat. vitrinire, van 't mid.lat. vitrinus,, provenc. veirin, voor 't lat.
vitrius, glas; vgl. ook het sanskr. varna,
verw) zeer dun, doorschijnend blinkend bestrijksel of lak; uiterlijke glans; — ver–
nissen, met vernis overdekken.
Verole, f. -fr. (spr. werool' ; van 't nw.lat. vartola, z. v a r i o l e n) naauwkeuriger ;
La grande vérole,^ de venusziekte ; la petite
vérole, de kinderpokken.
—

.

veroneesche of verónische aarde, fr. (véronite) aarde van Verona, een
tot stof geworden berggroen, dat bij gemelde
stad gevonden wordt.
Veronica, nw.lat. vr.naam : it. en sp.
Verónica, fr. Véronique, nw.gr. Beroníké,
van 't macedonisch Bereniké, voor 't gr.
Phenerika) de zege aanbrengende ; inz. de
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heiige Veronica, volgens de legende eene
vrome vrouw, die den kruisdragenden Christus baren zweetdoek aanbood, op welken
zich bij het afdrogen het aangezicht desa
Heilands afdrukte (van waar ook de naam
van verum icon, d. i. het ware beeld, wordt
afgeleid ; vgl. i k o n) ; eereprijs, eene plant
van onderscheidene soorten, die deels als
artsenijplant, deels als pronkgewas gebruikt
worden.
Veronische aarde, z. V e r o n e esche aarde.
Verp, n. eene graanmaat in Oost-Friesland = 2 410 parijsche kub. duimen.
verpallisadeeren, nederl. -fr., z. p al1 i 5 ad e eren.

verprocedeeren, verprocesseeren, nederl. -lat. (vgl. p r o c e d e e r e n) door
processen of rechtsgedingen verliezen.
Verrerie, f. fr. (spr. wèrerie; van
verre, glas, van 't lat. vitrum), glaswaren ;
— verrillon, n. (spr. wèri-ljón), glasspel, z. v. a. harmonica; — verro teri e, f. (spr. wèrot'rie) allerlei kleine
glaswaren, b v. glaskoralen, glaspaarlen, enz.
verrucae, f pl. lat. (van den sing. verruca) Med. wratten, inz. aan het oog ; —
verruqueus, adj . (lat. verrucósus, a, urn),
wrattig ; — verrucoziteit, f. nw.lat.,
de wrattigheid.
Vers, n. (van 't lat. versus, m., pl. versus, d. i. eig. wending, omkeer ; van ver
v e r t e e r e n; vervolgens : vore, rij,-tére,z.
regel) een gedichtregel, eene rhythmisch
geregelde woordenrij in een gedicht ; ook
wel minder goed gebruikt voor s t r o p h e,
s t a n z e en couplet (z. die woorden), ja
voor een geheel gedicht ; iedere met een
nommer geteekende kleine afdeeling van een
hoofdstuk des bijbels ; versus cancrinus, rn.
een kreeftvers, kreeftdicht (z. aid.), z.
v. a. het gr. p a l i n d r o m o n; versus memoridles, pl. geheugenverzen, verzen, die het
geheugen moeten te hulp komen of ondersteunen ; Si natura negat, facit indignatio
versurn, al ontzegt ook de natuur den dichtergeest, zoo doet toch de verontwaardiging
een vers (een gedicht) maken (naar den lat.
dichter Juvenalis) ; verso sciolto (spr. —sjólto), pl versi sciolte, of verso libero (soil.
Bella Bima), pl. versi liberi meestal elfiettergrepige rijmlooze verzen (fr. vers blancs,
spr. wèr blan, eng. blank eerzes) ; — ver
fr. (spr. wersè)-séto,m.ifver
eene afdeeling van een gedicht (s t r o p he);
— versétten, pl. tusschenspelen, inz. in
versifex, m.
zangwijzen op orgels ;
nw.lat. , een verzemaker , rijmelaar ; —
versifieeeren, lat. (eersi flcdre) verzen
maken ; iets in verzen brengen ; berijmen ;
— versificátie (spr. t=ts) f. de versbouw, de verzenvorming — versifii c tor, m., of fr . versificateur, een ver
zemaker, iemand, die den versbouw verstaat.
Versaal letters, z. ver s a l i ë n.
Versade, f. fr. (spr. wersáád ; van
—

;

-

–
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VESPER.,

---

verser, uitgieten, omwerpen) het omwerpen,

loodlijn of loodrechte lijn ; — verticale

omvallen met eenen wagen.
Versaliën of versaal–letters, pl.
nw.lat. (van versus, regel, afdeeling) groote
aanvangletters, beginletters.
versatiel, adj. lat. (versatilis, e, van
versure, draaijen, omwenden) bewegelijk, wankelmoedig, veranderlijk,wuft, onbestendig, aan
verandering onderworpen ; — versatiliteit, f. nw.lat. de draaibaarheid, buig
veranderlijkheid, on--bareid,gwhl;
bestendigheid, wuftheid.
verseeren, lat. (versdri, d. i. eig.
zich omdraaijen, van versare, omdraaijen)
zich met iets bezig houden, daarmede omgaan; in gevaar verseeren, gevaar
loopen, in gevaar zijn ; in eene zaak geverseerd zijn, daarin geoefend, ervaren,
bedreven zijn.
Verset, versificeeren, enz., z. ond.
vers.
versicólor, versie, versio, enz., verso,
enz., versura, enz., z. ond. verteeren.
Versíne, f. eene graanmaat in Savoye,
42 oude fransche ponden.
versus, z. vers.
verte, z. ond. verteeren.
vértebraal, adj. nw.lat (van 't lat.
vertébra, voor gewricht, wervelbeen, iiiz.
ruggewervel) Med. wervelbeenig, tot de
wervelbeenderen‚ behoorende ; — verte
wervelslagader;--bral–téie,f.d
systeem, n. het van het-vertbal
ruggemerg uitgaande gedeelte des zenuw
pl. wervel -stel;—vrbin,m.
-sten.
verteeren, lat. (verfere) wenden, heren, omwenden, omdraaijen, omkeren ; over
zetten, vertalen, vertolken ; — vertátur of
verte, afgek. V., keer om, sla om (het blad,
inz. muziekblad) ; --- verte, si placet, afgekort, v. s. pl., keerom als 't u belieft; —
verso folio, op de keer- of rugzijde ; versicólor, bontkleurig, van menigerlei kleur;
als subst.: een kleurwisselaar, naar -denmond-prater, jabroêr; -- versie, f. (lat.
versio) de wending; de vorm of richting van
een verhaal, bericht, enz.; de vertaling, overzetting; --- versco interlineárís, overzetting
tusschen de regels; versio in rem, Jur. de
aanwending tot iemands voordeel, gebruik
eener zaak tot hare eigentlijke bestemming,
ook v. in utilitdtem V. utéri, Med. de omkering van de baarmoeder; — versara,
f. het omwenden ; het geldopnemen, borgen ; Kmt. de omzetting van waren ; --- ver
omzetten, omslaan. -suren,w.lat
Vertex, m. lat. (gehit. verticis) het aspunt der wereld; een draaikolk; dwarrel
kruin, top, tinne ; —-wind;eschl,
verticaal, adj. nw.lat. scheedelrecht, loodrecht (z. v. a. perpendiculair); — ver ticale cirkel, m, de groote cirkel des
hemelbols, die door het scheedel- en voetpunt (zenith en nadir) van den waar
gaat ; --- verticale lijn, eene-nemr

hoek, een loodrechte of scheedelhoek ; —

;

verticiteit, f. de richtingskracht, b. v.
der magneetnaald.
Vertigo, f. lat. de duizeling, zwijmeling, draaijing van het hoofd; — vertigineus, adj. (vertiginósus, a, um) duizelig, suizelend, zwijmelend.
Vertugáde of vertugále, f., ook
vertugadin, m. fr. (spr. — gadèn, ontstaan uit vertu-garde, vertu-gardien, d. i.
deugdhoeder; in 't eng. daarvan misvormd
farthingale) een hoepel aan vrouwekleederen, een hoepelrok ; een klein kussen, door
de vrouwen boven de heupen onder den
rok gedragen.
vertuijen,nederl (van t u i, een touw om
de schepen vast te leggen ; eng. to tie, binden;
t u ij e n, vast binden , vast houden) Mar.
het tuianker uitwerpen ; een vaartuig zoo–
danig voor twee ankers leggen, dat het
aan geene te groote slingeringen is blootgesteld.
Vert tmnus, m. lat. ( van verfere,
wenden) Myth. de keergod, God der verandering, der wisselende jaargetijden, enz.; ook
de tuingod, wiens geliefde P o m ó n a was;
— vertumnalia, n. p1. de feesten, die
ter eere van dezen god in october gevierd
werden.
Verve, f. fr. (spr. werw') geestdrift,
geestvervoering, verbeeldingsgloed, die den
dichter, redenaar, toonkunstenaar, beeld
bezielt, begees--houwerindcmpzt
tering, vuur, kunstenaarsvuur, dichtvuur.
vesanta, lat., of vesanle, f. verstandsverbijstering, uitzinnigheid, dolheid.
vesica, f. lat. de blaas, de pisblaas;
blaar ; — vesicantia (spr. t=ts) n. pf.
nw.lat. Med. blaartrekkende middelen, trekmiddelen ; --- vesicätie (spr. t ts), het
blaartrekken ; -- vesieatorium, n. eene
trekpleister, spaanschevliegpleister, spaan
vlieg -- vesiculair– systeem,-sche
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 bet ontstaan van holle
blaasjes wordt verklaard.
Vesper, f. lat. (vesper, m., en vesper a,
f.) eig. avond, late namiddag; de namid
godsdienst, avondmis; in de r. katl,.-dag
Kerk, de voorlaatste der 7 kanonische horen
(vgl. hora) of daggetijden, tusschen de none
en de complete ; — sieiliaansche vesper, z. ond. s i c i l i a a n; — vesperbrood, lat. -nederl.,het namiddagbrood,vóóravondbrood ;— vesper– predikátie (spr.
t ts) de namiddagpreêk ; — vesperera,
in den vooravond eten; -- vespertij
lat. vespertinus, a, um,-ner,m.(va't
wat des avonds geschiedt, 's avonds) bij de
R. Kath. namiddag- of avond -prediker; —
vespertilio, f. lat , eig. eene vleêrmuis,
nachtraaf; iemand, die beter bij schemerlicht dan bij dag kan zien ; oneig. iemand,

=

;

-

--

--

VESTA
die het licht schuwt weger zijn kwaad
geweten.
Vesta, f. lat. Myth. th godian liet
vuur, an den huislla^ird, van liet huisvuur, het zinnebeeld van het huiselijk geluk, de zedigheid en kuischheid, lij de Grieken Hestia, eene dochter an S a t u r it u s
en Rhea; ook Bene door Dr. O 1 l) e i s ontdekie planeet — vestalën , n. p1. (lat.
Vestalfa.) de ronieinsche feesten , in de
maand jul ter eere van Vesta gevierd
;

vestalen , vestaalsche maagden
(lat. Vestules, scil. ? irg nes), priesteressen
van Vesta, maagden van onkreukt,are kuischbeid en strenge ingetogenheid, die liet altijd
heilige vuur in den tempel dezer-duren
godin moesten onderhouden, enz.
,

Vestiarius, m. lat. (van Testis, kleed)
een kleêrenkoopman ; bil de H. Katli. een
opzichter over de kerkgereedseliappen en
misgewaden.
Vestibulum, n. lat., fr. vestibule,
de voorbof, ingang in het, huis ; de voor
ruimte bij den ingang van een hO--zal,de
tel, enz. , welke als toegang dient tot de andere vertrekken, het voorhuis ; ook wel

voork<amner.
Vestigiën, pl. lat. (vesti ier, van den
sing. vestigi um) voetstappen, sporen, overblijfsels; vesti fis me terrent, de voetstappen
versch ril^hen mij, d. I. it vrees verder te
gaan (dus sprak de vos tot den zieken leeuw
in dil bekende ;abel) ; --- e re,:firlio, op
staanden voet, terstond ; -- vestigeeren
(lat. vest-irr»ire) nasporen.

Vestituu.r, f. nw.lat. (v. avestï2 c, klee,

den, vau vestfis, klee(1) (le kleedins;, in-

kleeding.
Vesuvius, n. lat. een vuurspuwende
berg bij íi apels; -- vesuviaan, in. nw.
lat. eene aan den granaat verwante steenso ort van den Vesuvius, ens..
Veteraan, m. lat. (veterccnu.c, v. vetos,
genic. vetiris, oud) een oud - soldaat. uitgediend krijgsman, oud, beproefd krijgsman ;
een oud, ervaren of beproefd geleerde, han
kunstenaar, enz . ; --- veterintie-delar,
(spr. tie tsie) f. nw.lat. de dienstrust, de
stand eens uitgedienden.
Veterinarius, m. lat. (van veterinae,
scil. bestiae, of veter7na, scil. animalta, lastof trekvee, V. veterfnus, dragend of trek--

kend, van last- of trekvee gebezigd, waarsch.
samengetr. uit velaiterinus, v. vel,(Ire, voeren,
dragen, trekken) of veterinair (fr. vétérinai.re) . een veearts, dierenarts, paarde doctor, enz. ; — veterinair, adj. (lat.

veterinar)'us, a, um), veeartsenijschool.
veto, lat. (info. vetcue) ik verbied, ver
willig niet. in ; het formulier, dat te-werp,
Rome ieder volkstribuun gebruikte, wanneer
hij zich tegen de besluiten des senoats verzette ; van daar liet veto, t et verbod, de
misbillijking, verwerping ; liet ver - erpings•
of ontkennen asrecht, b. v. van eenen mouarcti de vettige beroerdheid om door zi$ne
,
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tegenspraak een besluit, door eene vergadering genomen, krachteloos te maken ; ook
libi'rain veto, liet vrije ontkennings- of wei
vol -gerinsclIt;habouve,
onvoorwaardelijke verbodsrecht; ---strek,
Monsieur et Madame I'eto, fr. spotnamen,
die de demokreten in de fransehe revolutie
dikwijls aan Lodewijk XVI. en Maria Antoinette gaven, Mijnheer en Mevrouw Veto;
— vetoteeren, nw.lat. afkeuren, zijne
goedkeuring weigeren, verwerpen.
Vettura, f. it. (van 't lat.. vectura,
voertui, van veli, ti oeren, rijden) een voer
huurkoets; -- vetturIno, m.-tuig,er
(spr; u —oe) een vrachtvoerman, huurkoet
Italië.
-siern
vetos Testaméntum, lat., afgek. vet. Test.,
of V. T., het oude Testament, z. test a-

ment, ond. testeeren.
vexeeren, lat. (vexdre) plagen, kwell en, verontrusten, verdrukken, onrecht aan
niet met vrede laten: foppen, beet-doen,
hebben; vexeer - beker, v exeer -doos,
vexeer - spiegel, enz., phyzisclbe voorwerpen, kunstig ingericht om iemand te
misleiden, te foppen ; — vexatie (spr.
t = ts) f. (lat. re[x Of,i o) de plagerij, fopperij,
kwellirng, verontrusting, verdrukking, het
verdriet, de ergernis; krenking.
Vezen, z. v. a. fexen.
Vetier of eig. veezier, doorgaans minder goed vizier, m. (crab. wesïr, waste-,
eis. steun, lastdrager, van wasera, dragen)
een onderstenr ‚ er, staatsdienaar of minister
des turkschen keizers; --- groot —vezier,
opperminister, cie opperste staalsambtenaar
in het turbsclhe rijt.
2'eZzosaotÉs te. tt. (spr. v'et"o-; an v'ezzo,
aangewende verkeerde gewoonte, aanwensel,
fout ; lust, liefkozing, bekoorlijkheid, sp. vezo,
vicia, Irrovene. vetz, van 't lat vitium, fout,
ondeugd) Muz. teeder, weekelij ii.
vi, lat., z. ond. zvis.

via, f. lat. de we ; het middel ; de wijze,
manier ; via, op brieven, reispassen, enz. :
over, door (aanduiding van den te nemen
weg); via crucis, de kruis- of kruisigingsvteg, bij de R. Kath. een bedeweg met
beelden uit de lijdensgeschiedenis van J. C.;
via facti. Jur. eigenmachtig, eigendunkelijk,
gewelddadig; via <gratiae, op den weg der
genade ; vise sere tus, z. servitus ; — in s-ia,
in den weg, d. i. door het middel, :‚ v. in
via executionis, op den weg der gerechtelijke
uitvoering of executie; in via juris, op den
weg der rechten ; --- vixen, op den weg,
door middel, P. v. lier vlam actiemis, door
middel eener aanklacht ; ver i. iom ajipellationis, door beroep op een hooger gerecht ;
per ve+ m exceptioriis, door middel van eene
tegenwerping; pier ram sv
, eplicatfioni.s, door
middel van eene herhaalde opheldering en
daarop herhaald verzoek ; ---- viaduc, fr.
(spr. uziar ií,uh:) of vzcedi i ct, m. nw.lat.
(vv°iaeducfus) een kunstig aangelegde v<eg,
eene boogbrug over eerei; poel, eeg dal, eene
,
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rivier, enz. gelegd, ter dienste van eenen
spoorweg ; de wegleiding, richting van den
weg; — viaticum, n. lat. een reispen
teerpenning: het laatste avondmaal,-nig,
dat bij de R. Kath. den stervenden wordt
toegediend ; ook het laatste oliesel ; -- viatorium, n. een wegmeter, z. v. a. hod o m e t e r.
Viádro, m., z. w i a d r o.
Viadue, viseduct, viaticum, z.
ond, via.
vibreeren , lat. (vibráre) schudden,
zwaaijen, slingeren, schommelen, z. v. a.
o s c i 11 e e r e n; sidderen, beven, trillen ; vibrato, it. Muz. bevend, sidderend, trillend;
'-- vibratiliteit, f. nw.lat. de afwisselende spanning en verslapping van ligchaamsdeelen ; — vibrátie (spr. t ts) f. de
schommeling, slingering, z. v. a. oscillatie; het sidderen, trillen ; — vibratie systeem, n. elke leer, die zekere ver
lichts) uit s c h om--schijnel(b.vd
In e 1 i n g e n verklaart, welke zich in eene
véêrkrachtige middelstof ( medium) voort
-plante.
Vibi trnum,n. lat. de meelboom,sneeuwbal, zekere kleine heester, een bekend pronk
-gewas.
Vicarius, m. lat. (vicarius, a, um, plaats
vice, z. ald.) een ambts- of-verangd,
plaatsvervanger, waarnemer; inz. een plaats
hulpgeestelijke ; r ij k s v i c a ri u s,-verangd
rijksbestuurder, regent.; vicaráus apostolicus,
een vicaris van den paus, een plaatsbekleeder van de hoogste geestelijke macht, waar
geen eigentlijke bisschop is; V. a. castrénsis,
een r. kath. opperste veldpriester, opperveldproost ; — vicariaat, n. of vicarie, f. nw.lat. de plaatsvervanging, ambtsvervanging; het waarnemend bestuur; —
vicariëeren, eens anders plaats bekleeden, zijn ambt waarnemen.
vice, lat. (van eenen niet gebruikelijker
nomin. vicis, wisseling, beurtwisseling, enz.)
eig. in de plaats, in plaats; in samenst.
onder- of waarnemend, b. v. vice–admiraal, onder-vlootvoogd; — vice–directeur , onderbestuurder, waarnemend of
plaatsvervangend bestuurder; — vice–ko.uing, onderkoning, enz. ; — vice versa, of
afgek. v. v., omgekeerd, been en weêr, naar
eene plaats heen en van daar terug, in bet
egengestelde geval; — vices, pl. beurtwisselende ambtsverrichtingen, plaatsvervanging, b. v. iemands vices bekleeden,
zijne plaats, zijn ambt of zijne bediening
waarnemen.
Vicennium, n. lat. (v. vicies, twintigmaal, en annus, jaar) eene tijdruimte van
twintig jaren.
vicesimeeren, nw.lat. (van 't lat. vicestrnus, a, um, de, het twintigste) den twintigste uitloten en veroordeelen of ter dood
doen brengen (vgl. d e e i m e e r e n); — Vicesimátie (spr. t=ts) f. lat. (vicesimatio)
oud-rom., uitloting van den 2 Osten man, om

dien, bij overtreding van velen, te recht ±e
stellen.
viciëus, z. vitiéus ond. vitium.
Vicinaal– wegen, lat. •nederl. (van 't
lat. viciniilis, e, naburig, vicinus, nabuur,
buurman, enz.) bijwegen, die geene postof straatwegen zijn.
vicit vim vírtus, de deugd heeft bet geweld overwonnen (omschrift van het stads
-wapenvHrlm).
Vicomte, m. fr. (spr. wikónt'; ontstaan
uit vice comte, mid.lat. vicecowes, vgl. vice)
eig. z. v. a. vice- graaf, ondergraaf, de bezitter eener heerlijkheid (vicorté) in Frankrijk; ook bloote adellijke titel.
Vietaliën, liever v i c t u a 1 i ë n, z. ond.

victus.

Victor, m. lat. (van vincere, overwin
overwinnaar, zegepraler;-ne)mas.:d
-- Victoria, f. de zege, zegepraal, overwinning; Myth. de zegegodin, z. v. a. gr.
Nike; ook een vr.naam: de zegepralende;
— victoriëus, adj. (lat. victoriósus, a,
um), zegerijk, zegevierend, zegepralend, overwinnend ; —vietorizeeren, nw.lat. overwinnen, de zege behalen, zegevieren, zegepralen.
victus, in. lat. (van vivre, leven) leef
levensmiddelen, onderhoud, voedsel;-wijze;
victus et arictus, m. voedsel en. kleeding;
-- victualiën, pl., nw.lat. levensmid
eetwaren, mondvoorraad; — Vie--deln,
tuáliebroeders, pl. gevreesde zeeroovers der lade en 15de eeuw in de Oost
Noordzee; oorspr. burgers uit Rostock-en
en Wismar, die op bevel van hunnen hertog schepen uitrustten en van de hen ontmoetende vaartuigen v i c t u a l i ë n afvorder
zij den belegerden inwoners van-den,i
Stokholm toevoerden ; — vietualiewaut,
n. Mar. al wat aan boord als schaftgereedschap gebruikt wordt: potten, pannen, Ie pels, vorken, enz., ook k a m in a l i e w a n t
geheeten.
Vieunna, z. v i go g n e -- vidar,
widar.
Vidame, m. fr. (ontstaan uit het lat.
vice- domsinus; hoogd. vicedom of vizthum)
een officier, die den bisschop als tijdelijk
beer vertegenwoordigde, een stalheer, stad
een bestuurder van geestelijke goe--houder,
deren, opperambtman.
vide of videdtur 1 afgek. v. of vid., lat.
(van vidére, zien) zie, zie na, zie er op na,
men zie ! (namelijk de aangehaalde plaats
van een boek, enz.) ; videlicet, afgek. viz.
(ontstaan uit vidrre licet, d. i. men kan of
mag zien), gelijk licht te zien is; namelijk;
vidVtur, het schijnt, blijkt, mij dunkt; —
het vidétur, de meening, het gevoelen,
b. v. zijn v idé t u r geven, zijne meening
of zijn gevoelen over iets uitbrengen; —
vidi, ik heb het gezien ; — vidit, afgek.
vt., hij heeft bet gezien, doorgezien ; —
vi.dim-us, wij hebben net gezien, doorgezien
en vergeleken ; -- vidimus, n. eene goed;

VIDUALITIUM

of echtverklaring, schriftelijh be ijs vaii
bekrachtiging ; een bekrachtigd afschrift van
een oorspronkelijk stuk (met dit wooid geteekend); - vidimeeren, nw.lat. bekraclitigen, voor echt 'verklaren, gerecliite
en bevestigen, dat een met-lijkbetugn
het origineel vergeleken afschrift naauw
keurig of gelijkluidend is; - vidimtie (spr. t=ts) f. de hekrachtiging, goedverklaring, vergelijking en bevestiging van
een geschrift (misschien juister f i d e m atie, dewiji naar het gebruik in rechten
zelden vidi, maar doorgaans in fsdem ter
echtverklaring onder protocoflen en afschriften gezet wordt); pro vidimatiöne, vooi doorziening en vergelijking, het bepaalde loon
daarvoor.
Vidua1itum (spr. t=ts) m. nw.lat.
(van 't lat. vddcvs, a, urn, gescheiden, heroold ; gadeloos ; van daar vidha, weduwe)
het weduwgeld, het aan eene weduwe naar
haren stand verleende onderhoud ; Viduiteit, f. lat. (vidutas) de weduwstaat,
het weeuw- of weduwnaarsehap, het gâloos
zijn.
VierdeVat, n. voorm. nederl. inhoudsmaat, voor granen4 amst. schepel of
ton of 6,
6,953k liter; voor fruit =
liter.
Vierding, z. verding.
Vierling, in eene landmaat in Hannover, = morgen of 13, o 9 6 nederl. roeden ; eene inhoudsmaat voor droge waren
simri of 5
in Wurtemburg,
nederl. kop; in Zwitserland in het kanton
Aarau, =- viertiel of 5,6 3 liter, te
Zurich 7 , 2 o 9 6 liter.
Viernsel, n. eene graanmaat te Mannmalter of 9, simris =
heim, =
2'7,77 liter.
Viertel, n. eene vochtmaat in Denemarken =7 7 2 2 3 liter; te Frankfort =
kan of 7 , 1 71 5 liter; graanmaat te Appenzell
4 mud of 212,3 5 liter; te Aarau
maten
2 ,s 2 liter; vochtmaat te Bazel
of 3,688„ liter; graanmaat te Bremen =
't spinden of 18, 5 2 liter; biermaat in Hessen-Darmstadt = 8 liter; wijnmaat in het
kanton Glans = 2 3,3 4 4 9 liter; graanmaat
liter;
malter of 4 3,6
te Gotha =
anker 7 ,
wijnmaat te Lubeck
liter; vochtmaat te Lucern = 10 imrni of
319 7 5 5 3 liter; vochtmaat te Mannheim
liter;
7 ,9 7 6 liter; te Meck lenburg = 7 ,
pakhuismaat te St.-Gallen =20,6 49 7 liter;
marktmaat aldaar = 19,53 9 7 liter; graanmaat te Schaifhausen = mud of
liter; te Solothurn = 105, 9 5 z liter; vochtmaat in Hessen-Darmstadt sedert 181 =
aam of 8 liter; in Keurhessen
15Y
160,73 8 liter; te Lübecli = 7 , 4 liter;
in Pruissen, het nieuwe = 1 liter;
het oude = 13,68 liter in Saksen4
schepel of 23,975 liter; in Weimar
19,5 513 liter; te Zurich voor tarwe =
0 53 0 7 liter; voor haver = 2 0,8 2 0 3 liter,
-

=4

=4

3,

5
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7,s 7.
voor vloeistolien, laulere.s rnasz
8 zi liter; akkerliter, trubes masz : 2
maat sedert 181 in [lessen-Darmstadt
ned. roeden.
morgen of 6,2 5
Vierzel, n. eene graanmaat in het kanton Bazel, = 16 kleine sesters of 2.13,3
liter.
Vif, adj. fr. (spr. wief; van het lat. virus, a, urn) levendig, wakker, fiksch, vlug,
opgewekt, vurig.
vigileeren, lat. (vigildre) waken,waakzaam zijn, scherp waarnemen, oppassen ; vigilant, adj . waakzaam, opmerkzaam,
oplettend, omzichtig, hij de hand; vigilantbus leges sunt scriptae, voor de wakenden
zijn de wetten geschreven, d. i. om zijn
recht te haidhaven moet men waakzaam
zijn; - vigilant, als subst. m een openbaar rijtuig tot vervoer van personen in
groote steden, oorspr. uit Brussel ; - Vgi].ântie (spr. tts) , f. lat. (vigilanta)
de waakzaamheid, zorgvuldigheid ; -- Vigile, f (lat. vigilta) het waken, nachtwaken ; de waakzaamheid ; vr, naam : de
waakzame ; - Vigiliën, p1. (lat. viyilae)
naehtwaken ; in de r. kath. Kerk vooravonden der hooge feesten, voorfeesten, zielmis
nachtelijke gebeden voor het zielebeil-san,
eens overledenen vóór de beaarding; - Vigilarius, m. nw.lat. een kloosterlijke ochtendwekker ; de ondergeestelijke, wiens taak
het is tot de nacht- of ochtendgebeden te
wekken.
VigintVir, m. lat. (van vigirvti, twintig, en vir, man) een twiritigman, medelid
van het VigintiViraat, magistraats-collegie, regeeringsligchaam van 20 man.
Vigna, it., of Vigne, fr. 1. (spr. wienja,
wienj'; van 't lat. vina, scil. terra, van vinurn, wijn) een wijnberg ; landelijk lustbuis;
- Vignette, t. (spr. wi -njétt') of Vignet , n. druksieraad, drukroosje klein
plaatje als sieraad hij het begin of einde
van een boek, hoofdstuk, enz. , waartoe men
voorheen inz. wijngaardblaadjesgebruikte.
Vigogne, f. fr. (spr. wigônj'), of sp. Vicuna (spr. wikOénja; oorspr. peruaanscb)
het schaapkameel in Peru, het peruaansche
schaap van de grootte eener geit ; ook de
schoonste, fIjnste wol daarvan, v 1 g o g n e9,j.9

wol.

vigor, m. lat. (v. vigre, leven, levendig
zijn) of Vigueur, t. Ir. (spr. wigéür) de
levenskracbt, kracht tot handelen, sterkte,
kloekheid, nadruk ; -- uit kracht,
krachtens, enz., b. v. vigöre commissiönis,
Jur. uit kracht van den ontvangen last; vigore rnanddti of rescripti, krachtens houger
bevel, enz.; - VigOureUx, fr. (spr. wi
gour&d), sterk, rustig, krachtvol, vol levenskracht , levendig , kloek, wakker, vrolijk,
frisch ; vigorôso, vigorosaménte (spr. s=
z) en con vigOre, it. Muz krachtig, met
nadruk en levendigheid.
Viking, m. oudnoord. (vikingr) een
-
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strijder, held, inz. zeeheld ; van daar v i k i nge r- toch ten, de avontuurlijke zeetochten
der Noormannen.
vilain, adj. fr. (spr. wilèn; oorspr. vil
i. boer, boersch, gemeen ; provene.-lain,d.
vilan, it. en sp. villano, midlat. villanus, v.
villa, dorp; vgl. v i 11 a) laag, gemeen, leelijk,
schandelijk, snood, smerig, vuil, slordig, onzedelijk, ontuchtig.
vilis, e, adj. lat., veil ; gemeen, laag, ver
zonder waarde ; --- vilióris con--achtelijk,
ditionis, lat. van slechte gesteldheid of geringe deugdelijkheid ` — vilific^tie (spr.
t=ts), f. nw.lat. de vernedering, verlaging,
smadelijke behandeling; — vilipendeeren, lat. (vilipendére) gering schatten ; -vilipendéntie (spr. t=ts),f. de verachting, geringschatting; — viliteit, f. de

van spaansch groen ; ook halfwijn, nawijn,
z. v a. piquette.
Vinca, I. lat. maagdepalm, vinkoorde,
een pronkgewas van vele soorten.
Vincent, nw.lat. T'incent(us, m. (van
vinc)re, zegevieren, overwinnen) mansn.: de

geringe waarde, onbeduidendheid.
Villa, f. lat. (villa, oorspr. erklw. v.
vicus, dus dorpje, plaatsje, fr. rille, stad)
een oudrom. of ital. landhuis of landgoed;
eene sclioone buitenplaats van nieuwere
bouworde en minder uitgebreid dan een
kasteel of slot ; sp. (spr. wi-lja) een vlek,
eene stad zonder stadsrechten en bisschopszetel, in tegenst. met c i u dad).

vindicátie (spr. t=ts), f. (lat. vindica-

-Villaneico, m. sp. (spr. wi -ljansiho;
van 't sp. villano
mid lat. villanes, fr.
vilain, z. aid.; oorspr. een landelijk lied,
volkslied) een spaansch kerklied op zekere
feestdagen, inz. kerslied.
—

Vilanélla, f it., of villanélle, fr.
(van 't it. villáno, inid.lat. villdnus, boersch,
landelijk) een herdersliedje, eene soort van
oude, landelijke of der volkstoon nabootsende
liederen ; eene soort van boeredans ; -- vil
wileázjiatóéra;-legiatur,I.(sp
van vílleggiáre, op het land leven ; vgl. v i 11 a) landtut, landgenoegen ; betrekking der
landhuizen ; zomerverblijf in Italië.
villeus, adj. lat. (villosus, a, unn, van
villas, lang dierenhaar) vlokkig, harig, vezelig,
ruw ; villnsa tunica, I. nw.lat. ruige huid; —
villoziteit, I. ruigheid, vlokkigheid.
vin, in. fr. (spr. wèn; van 't lat. vinum)
wijn ; vn de Bourgogne (spr. —d'Boergonj')
bourgonje -wijn; vin de champagne (spr.
—sjaucpánj'), champanje -wijn, enz.; — vinaigre, m. (spr. winègr'; d. I. eig. zure wijn,
van aigre, zuur) wijn-azijn, azijn ; vinaigre
des 'quatre voleurs, fr. (spr. —di katt' woleur) eig. vier-roovers- azijn, spitsboeven - azijn,
pestazijn, een door 4 roovers uitgevonden
azijn, uit ruit, salie, alsem, munt en laven
bereid, waarmede zij zich, naar men-del
zegt, gedurende eene pest tegen besmetting
beveiligd hebben ; — vinaigrerie, I. de
azijnmakerij -- vinaigrier, m. (spr. wi
een azijnhandelaar; de azijnaesch;-nègrjé)
— vinaigrétte, I . 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; — vin t sse, I. fr. slappe azijd voor de bereiding
-

;

overwinnaar, zegepraler.
Vinctuur, I. lat. (vinctPra, van vincire,
binden) het bindsel, de band, zwachtel ; —
vinculum, n. een band, eene boei ; vin-

culum conjugále, de huwelijksband,echtknoop;
-- vinculeeren, nw.lat. verbinden.
Vindemiaire, z. v e n d e m i a i r e .
vindiceeren, lat. (rindielre) eig. wreken, straffen ; redden, verdedigen, beschutten, i e t s Y i n d i c e e r e n, als eigendom aan
toeëigenen, in bezit riemen, als-matigen,
eigendom opeischen of terug vorderen ; —
-

tio) de wraak, redding, verdediging, eere-

redding; de rechtmatige toeëigening, opeisching of terugvordering eener zaak , de
aanspraak daarop als een' eigendom ; v i nd ie a t i vree h t, het terugvorderiugsrecht
van waren, wanneer de kooper in de betahog faalt — vindicatief, adj. nw.lat.
straffend, wrekend, wraakzuchtig, w raaakgierig ; — vindic en, p1. (lat. vindiciae),
z. v. a. vindicatie; — vindíeta, f.
wraak, bestraffing ; opentlijke vervvo ‚,ging en
bestraffing der misdadigers; eisen wegens
toegebrachte schade; bij de oude Romeinen
ook de staf, waarmede een slaaf, wier, neen
;

de vrijheid schonk, werd aanger aakt.

Vingerhoed, m . de kleinste vochtmaat
van het metrieke stelsel in Nederland,
1 Y n kan of litre, de centilitr e.
Vingoif, z. W i n g o 1 f .
vingt-un, U. fr. (spr. ivèn temt) een en
twintig, . een bekend kansspel met fransche
kaarten.

Vinifieátor, vino, etc., z. ond . vrouw
Vintem, vintin, m. port. (spr. wien-

.

lèn; van vinte = lat. viginti, twintig) eene
rekenmunt in Portugal '2 0 reis of on-

veer 5 centen.
vinum, n. lat., wijn ; virtual adin'issiónis,
intreêwijn , het gastmaal van eenen nieuw
aangenomen' domheer; v. ntissále, de mis
wijn, die bij de mis gebruikt wordt;-wijn,
v. merv.m, z. roerurn; vino secco, m. it. wijn
van gedroogde druiven, vgl. see; vino tinto,
z. tinto — vina1Yën, n. pi. lat. (vinalia)
het wijnfeest, bij de oude Romeinen op den
29,sten april en den 19den augustus; —
vinificátor, m. nw.lat. eig. wijnmaker,
wijnbereider, een buisvormige blikken toestel tot beslotene gisting van den wijnmost,
uitgevonden door Gall te Coblenz, in 1826;
;

— vinificatie (spr. t=ts), I. de wijnbereidingskunst ; — vinoléntie (spr. t= ts) ,
f. lat. (vinolent)a) de wijndronkenschap, wijn
— vinométer, m lat.-gr.-bedwlming
een wijnmeter; werktuig tot onderzoek van
de hoedanigheden des wijns.
Viola, enz., z. viool.
;

\-1OLEEREN
violeeren, lat. (violizre) schenden, ontheiligen, verkrachten, schoffeeren, met ge
overtreden, de wetten bre--weldontr;
ken; violdre jus territoridle, het recht van
den landheer te kort doen ; — violáta, f.
eene geschondene, verkrachte, ontmaagde ;
--- violatie (spr. t=ts), f. de schending,
onteering, ontwijding; verkrachting, scholleering, gewelddadige ontmaagding ; eerroof;
— violent, adj. (lat. violéntus, a, um)
geweldig, gewelddadig, hevig, onstuimig, driftig, vinnig, als adverb. ook violénter; vio-

léntum stuprum, z. s t u p r u m, enz.; —

violéutie (spr.

It
ts), f. (lat. violentia)
het geweld, de gewelddadigheid, gewelde
hevigheid, onstuimigheid.
-narij,
—

Viool, 1) f. of als verklw. viooltje,
n. (lat. villa, it. vióla, hoogd. vióle, fr. violélte) ook violet, de bekende kleine welriekende lentebloem van donkerblaauwe purperkleur, het zinnebeeld der bescheiden
nederigheid ; vióla matrondlis, bet-heidn
vrouwe- of maagdevlooltje, gevulde nacht
violen– siroop, Pharm. eene-schade;
kinderartsenij uit viooltjes, enz. bereid, als
borstmiddel, tegen de spruw, enz.; -- ViOlenwortel, een eenigszins bittere, geneeskrachtige wortel met. een' liefelijken

viooltjesgeur; — violet, adj. (it. violélto,
fr. violet) violetkleurig, paarsch ; --- als
subst. f. (it. violélte) Bene soort van paar sche perzik zonder dons, met loszittenden

steen.
Viool, 2) f. (provenc. viola en viola, it.
en sp. viola, fr. viole, mid.lat. vitula, v. 't
lat. vituldri, springen als een kalf, zich vrolijk aanstellen ; van daar lat. Yitula, de godin der vreugde, des triomfs) algemeene benaming van verscheidene snaren - speeltuigen,
welke met eenen strijkstok gest reken worden, strijkinstrumenten ; inz. z. v. a. viola
di (a) braccio, f. it. (spr. —bratsjío) of viola
alla (vgl. a-1 ta viola) armviool, altviool (in
het hoogd. gewoonlijk bratsche geheeten);
viola di (a) gamba, de knieviool, basviool, z.
gambe; viola d'arnóre, f. it., of viole rl'amour, f. fr. (spr. damóér) d. i. eig. liefdesviool, een naar de viool gelijkend speeltuig
van liefelijken toon, vroeger met 12 tot ii
snaren, waaronder eenige van metaal, later
slechts met 7 snaren bespannen ; -- viool
een langwerpig dubbel blok-blok,n.Mar
(om zijnen vorm dus genoemd); -- vioolstukken, zware beplankingen vóór den
kol, van den boegspriet gespijkerd om, des
noodig, den kluiver te steunen ; --I. it. Bene kleine viool ; — ViOline, I. (it. violino, in., fr. violon, m.) de
discantviool, gew. kortweg viool of vedel
violinist, m. (it. viotinista)
geheeteh;
een vioolspeler ;
violino piccólo, m. it.
de kleinste viool , quart-viool ; violjno- primo,
de eerste viool ; v. secundo, de tweede viool ;
--- violon, m. fr. (spr. wiolón, eig. de
viool ; naar het ital. violóne) de basviool
—

—

(vgl. c o n t r e b a s) , de bas ; -- violouíst,
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m. een basspeler ; -- violoncello, ni. it.
(spr. ----tsjèllo) of violoncel, n. (spr. u'iolohsjél) de kleine basviool, knieviool, z. v. a.
viola di gamba (ook s c h e 1 1 o, hoogd.);
violoneellíst, m. een basvioolspeler.
Vioolsteen, m. een schilferige steen,
die bij het wrijven eenen geur van viooltjes
van zich geeft.
Virgo, I. lat. een manachtig vrouw spersoon, mannin, grof gespierde, sterke, vierkan te , manhaftige vrouw ; gem. ook wel
vrouwelijke huzaar, dragonder, driedekker,
draak.
Virelai, n. fr. (spr. wi -r'lè; van virer,
draaijen, wenden, en lai, lied) een oud -fransche liedervorm niet korte verzen en wederkerende rijmen ; -- virernent, n . (spr.
—rnán) het wenden van een schip ; virement

de parties (spr. —d'parti'), Kmt. het afrekenen, vereffenen van schulden de eene
tegen de andere, af- en aanschrijven der
posten, overwijzing, overdraging, z. v. a.
seontro.

virgi néu.c morbus, m. lat. (virgin)us, a,
am, rnaagdelijk, van virgo, genit. virginis,
,

maagd) de maagdeziekte, vrijsterziekte, bleekzucht — Virginia, vr.naam : de ongerepte, maagdelijke ; — virginiteit , I. (lat.
virginitas) de maagdelijkheid, maagdelijke
staat, zuiverheid, reinheid, onbevlektheid,
ongereptheid, maagdom ; — Virgo, f. de
maagd, het zesde teeleen des dieren riems.
Virgouleuse, f, fr. (spr. wiergoeléuz')
de glans-peer, ijspeer, eene short van zeer
sappige winterperen (naar het; dorp V i rg o u 1 é e bij Limoges.
virgula f. lat. (verklw. van virgo, takje,
rijsje, roedje) eerre kleine roede, een staafje;
een klein streepje, komma ; virg?cla mercu;

ridlis of devinatorta, wigchel- of tooverroede,
in den vorm eener Y, waarmede men voor
verborgen schatten en mijnen te kunnen-gaf,
ontdekken; — virguleeren, nw.lat. aan streepen, met streepjes of aanhalingteekens
(„ ") insluiten.
viriel, adj. lat. virïlis, e, van vir, de
man) mannelijk, manhaftig, kloek, tot den man
behoorende ; -- viriele stem, z. voturn
virile; — pro carte virili, eig. naar mannelijk aandeel, d. i. volgens krachten ; Jur.
naar de hoofden, in gelijke deelen; virilis
1portio, f., z. ond. portie ; — virile
ts), f. nw.lat. het te voor-senti(pr.
t
treden van mannelijke eigenschappen-schijn
bij vrouwelijke dieren in den ouderdom, inz.
bij vogels; — viriliteit, f. (lat. virilita.•)
de mannelijkheid, mannelijke staat of ouderdom, voorttelende kracht; manmoedigheid;
mannelijke erven ; --- viripotentie (spr.
t--!s), I. nw.lat. mannekracht, manbaarheid,
mannelijk vermogen ; — viritirn, lat. man
voor man, een voor een, hoofd voor hoofd.
virtus, f. lat. (genit. virtutis) werkende
kracht, degelijkheid, dapperheid; deugd; virlus nobil tat, deugd adelt (zinspreuk der
orde var, den riederlandschen leeuw); vir—

I 126

--

VIRULENT

tuti et merito, 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,
adj., en als adv. virtualiter, nw.lat. of virtueel (fr. virtuel), krachtig, innerlijk vermogend; naar de kracht of beteekenis, begripmatig, volgens zijn wezen geldend
virtueeIe kracht, eene wel voorhandene, maar voor het oogenblik niet werkzame
kracht (in tegenst. met act u e e l) ; — virtualiteit, T. de vermogende kracht, het
werkingsvermogen; wezentlijke geldigheid;
— virtuoos, m. (van 'tit. virtuóso, d. i.
eig. krachtig, degelijk) een meester in zijne
kunst, inz. in de muziek, groot kunstenaar,
kunstheld, kunstmeester, toon kunstmeester;
— virtuóze, f. meesteres, groote kun -

stenares, enz. ;

—

virtuoziteit, f. de

kunstvaardigheid, het kunstmeesterschap, de
meester-vaardigheid, meesterkracht, volkomenheid in de uitoefening eener kunst.
virulént, adj. lat. (viruléntus, a, um,
van virus, n. sap; poelstank, vergift) etterig, venijnig, vergiftig, vol scherpe, kwaad
sappen ; — virulentie (spr. t=-ardige
ts) f. (later lat. virulentia) de etterachtige
gesteldheid eener wond, vergiftigheid, boosaardigheid ; de bittere wrevel, wrok.
vis, f. lat., de kracht, macht, het geweld;
— vi, met geweld, gewelddadig ; ook krach
gevolge, uit kracht; vi absolutiónis,-tens,
uit kracht der vrijspraak ; vi adjudicatidnis,
krachtens de toewijzing; vi cessiö nis, krachtens
den afstand; vi commissiónis of manddti, uit
kracht van den bekomen' last ; vi coáctus,
door geweld gedwongen; vi praesidii, uit
kracht van het voorzitterschap en het voorrecht als voorzitter; — in vim, krachtens, uit krachte, ten gevolge; in vine revisiónis, ten gevolge der doorziening ; —
vis armf ta, de gewapende macht ; vis centrifcga, z. V. a. centrifugale kracht
(z. ond. centrum); vis coinpulsiva, aandrijvende kracht; v. expulsiva, uitdrijvende
kracht ; V. inertiae, de kracht der volharding, traagheid, het volharden in den zelfden
toestand, het volhardingsvermogen ; vis legis,
kracht van wet ; vis probándi, de bewijskracht.
Vis, ook bis, bisse, een goud en
zilvergewicht in Birma en Pegu = 1 ,6 5 5 6 3
kilo ; een handelsgewicht in Voor- en Ach
Indië, inz. te Madrid, 8 vis = 1 maund-ter
of 13,2k5 kilo.
Visa, n. fr. (van 't lat. visa, iets geziens. pl. van visum, partic. van vidi re,
zien) bet geziene, de getuigenis van iets
gezien te hebben en te billijken; vgl. vi-

-

zeeren;

—

visage, n. (spr. wizáázj')

het gezicht, aangezicht, gelaat, de gezichtsvorm ; de persoon ; — vis à vis (spr. wizawi),
eig. aangezicht tegen aangezicht, tegenover;
als subst. een tegenover, eene smalle koets
in den vorm eener b e r 1 i n e, doch die voor

VISUM.
en achter slechts ééne zitplaats heeft; een
persoon, die tegenover een ander is geplaatst, bij het dansen, aan tafel, enz.; Muz.
een dubbelvleugel, dubbelklavier, een door
Hoffman n in 1279 uitgevonden speeltuig.
viscéra, pl, lat., de ingewanden ; — viSeeraal, adj. nw.lat., tot de ingewanden
behoorende of die betreffende, b. v. visce
raal-artsenij of visceraal -elixir,
artsenij tot versterking der ingewanden of
van het verteringsvermogen.
-

Vischnoe, Vischnou, Wischnoe, nl. ind., eig. de doordringer, waar
als bezielend beginsel des-sch.deatr,
heelals, de behoudende, beschermende godheid der Indiërs, een der leden van de T r imoert i , gehuwd met Lackma (vgl.
Kriscbna en Siwa).
Viscount, m. eng. (spr. wáílsount;
fr. v i c o m t e. z. ald.) een engelsche ondergraaf.
VisCUS, m., of visrum, n. lat., de vogellij m; — viseide, adj. (later lat. viscidus,
a, um), taai, kleverig (inz. van slijm) ; —
viscoziteit, f. nw.lat., de kleverigheid,
taaiheid, taaije slijm.

viseeren, visethout, visibel, visie, visioen, z. viz—.
viset of fisethout, z. f u s t i k h o u t.
–

Visir--kan, f. eene vochtmaat te Leipzig, v van den e 1 m e r of 1,1, o 4 4 liter;
ook eene vochtmaat te Dresden = 2 v van
het biervat of 1, k 0 4 8 liter ; — visirmasz, n. eene vochtmaat in Beyeren, =
eimer Of 1,1772 liter; te Neurenberg
1,1 4 5 2 liter.
visis actis, lat. Jur. na ingeziene acten
of na inziening der strijdschriften.

Visiteeren, visitatie, enz., visite, enz., z. viz—.
Vislino, z. r a g u s i n o.
Visriey, m. eng. (spr. wisni) de met
brandewijn vermengde tintwijn, kersebrandewijn.
Visorium, n. nw.lat. (van 't lat. vid^re, zien) het gezichtsdoel; bij letterzetters:
de handschrifthouder, het vizier, een plankje,
waarop de te zetten copie wordt vastgestoken.
Vista, f. it. (spr. wiesta, van het lat.
vid^re, zien) Kmt. zicht, vertooning van
eenen wissel; --- a vista, op zicht, op ver
wissels (te betalen).
-tonigdes
visum, n. lat. (van vidére, zien) het geziene, de aanblik, oogenschijn; ook z. v. a.
visa (z. ald.); - visum repértrnm, n. een
bezichtigings- of onderzoekingsbericht, het
verslag van eenen geneesheer of wondheeler
over den toestand, waarin hij gewonde of
doode ligchamen heeft gevonden, een schouwbericht; — visus, m. het zien, het gezicht,
de zienskracht; visus abnórmis, m. gebrekkig zien ; v. colordtus, kleurenzien, z. v. a.
chrupsie; v. deiguritus, z. v. a. metamorphoz i e; v. dimididtus, z. v. a. hemiopie; v. duplicitus, z. v. a. diplopie;
v. lucidus, z. v. a. p h o t o p s i e; v. nebuló-
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VISUAAL
sus, nevelzien ; U.retie ulatus, net- of 1loerszien.
,

Visuaal, visueel, visualiteit,
Z. viz—.
vita, f. lat., het leven; vita ate-a('ta,

het voorheen geleide leven, de vorige levenswandel ; vita brevis, ars longa, het leven
(is) kort, de kunst lang; v. serlenlaria, z.
sedentarisch ond. series; acta (le vita,
het levensbewijs, het in rechten gevorderde
bewijsstuk, dat iemand, b. V . die eene jaar
trekt, nog in leven is ; vitae curri--wed
culum, n. de levensloop; vitae, nors scholae,
discéndum est, voor het leven, niet (enkel)
voor de school, moet men leeren ; --- Vitaal, adj. (lat. vitiilis, e), tot het leven
behoorende; levend, voor leven geschikt, met
levenskracht begaafd; levengevend, leven

-weknd,lvbor f-ndehu
dend; — vitaal principe, de grond
levens; — vitale warmte,-orzakdes
levenswarmte ; — Vitaliánen, pl., z. v. a.
Victualie-broeders; --- vitaliteit,
f. lat. (vitalitas) de levenskracht, het levensvermogen, het leven, het tijdstip, waarop
bet leven aanvangt; legale vitaliteit,
dat tijdstip, waarop het kind wordt gerebend tot leven geschikt (viabel) te zijn, en
waarvan de eerste term bij de wet bepaald
is op den 18 sten dag; — vitalitium,
n. mid.lat.,hetlevensonderboud, de ligchaamsbehoefte ; het schenken van zijn vermogen
aan iemand, om daarmede een ander levenslang te onderhouden ; — vitalizeeren,
nw.lat., levenskracht geven, bezielen.
rite, fr. (spr. wiet ; oudfr. viste, it.
vista, vispo, flink, vlug, vistamente, fr. viteinent, dus eig. zichtbaarlijk ?) snel, gaauw,
rastb, vlug, gezwind; — uitesse, f. snelheid, gezwindheid.
vitéllus, ni. lat. (eig. kalfje, verkiw. van
vitulus, kalf) het ei-geel, de dooijer.
Vitillgo, f. lat. (v. Tinlis, gevlochten,
van viére, vlechten) eene soort van huiduitslag, witte huidvlek. inz. de levervlek
(vitiligo hepatica).
Vitilitigator, m lat. (van vitïum,
z. aid., en litigiire, z. 1 i t i g e e r e n) een opzettelijk of moedwillig tegenspreker, twister
(c h i c a n e u r), een bediller, schreeuwer, blaf kaak ; — Vitilitigium, n. nw.lat., gezwets, geblaf.
Vitium (spr. 'ti=tsi) n. lat., pl. vitia,
eene fout, feil, een gebrek, verzien, eene
vergissing, dwaling, ondeugd, zonde ; vitium
canonicunz, een ligchaam.sgebrek, waardoor
iemand tot bet vervullen van eene geestelijke bediening in de r. katb. Kerk ongeschikt wordt gerekend ; vitium congenitum,
een aangeboren vormingsgebrek, eene onregelmatigheid, afwijking ; vitium natiirae, een
natuurgebrek, aangeboren gebrek ; vit. reinissiánis, Muz. het gebrekkig dalen der
zangstem ; vit. subreptiónis, Jur. het vergrijp der valsche, eenzijdige voorstelling; vit.
trentuli, bet sidderen der stem bij het zingen ; — Vitiëus adj. (lat. vitid.cus, a, um),

;el^rekki ., gebrekkelijk, verkeerd; ondeugend,
verdorven, goddeloos, slecht, zondig; — Vitioziteit, f. (lat. zvitiositas) de gebrekkig
verkeerdheid, boosaardigheid of verdor -heid,
liet bederf.-venbidahtmscljker,

vitresceeren, vitrificeeren, enz.,
z. ond. zitrum.
Vitriool, m. (fr. en provenc. vitriol, sp.
ritriolo, it. vit.riuolo, mid.lat. vitri(ulum, vitreralurrz; van 't lat. vitreilus, vvitréus, a,
urn, van glas, glasachtig, van vitrum, glas,
wegens zijnen glasglans en zijne glasachtige
gesteldheid) een metallisch zout, zwavelzuur
in verbinding met metaalkalken, inz. van
koper, ijzer, zink en kobalt; van daar koper,
ijzer -, zink- en kobalt - vitriool; —
Vitriool - eether, of vitriool - naphtha, f. op het hoogst gezuiverde wijngeest
met zwavelzuur gedestilleerd, ten uiterste
vluchtig, licht ontbrandbaar en van sterken,
doordringenden reuk (vgl. ae th e r) ; vitriool - olie, zwavelzuur ; -- vitriool kies,
zwavelkies, ijzerkies — vitriolescee
-ren,ba.lto
vitriool worden ; zich
;

in vitriool 'veranderen ; -- vitriolizátie
(spr. tie=tsie) f. de zwavelzuur-bereiding,
de verandering in vitriool.

vitruin, n. lat., glas; vitrurm, antimond,
spiesglansglas; v. plumbi of e. Saturni, lood
;

-- vitresceeren, nw.lat., tot-glans

glas worden, verglazen; — vitreseíbel,
adj. (fr. vitrifiable), verglaasbaar, wat door
de werking des vuurs in glas kan veranderen ; — vitrescibiliteit, f . de verglaas
glas ma--barheid;—vtfcn,o
ken of smelten, in glas veranderen, vergla-

zen ; — vitrificátie (spr. tie=tsie) f. de
verglazing, verandering in glas ; — Vitreus, adj. glasachtig, glazig; — vitro-

méter, m. lat.-gr., een glasmeter, straalbrekingsmeter, 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.
vitupereeren, lat. (vituperdre) laken,
misbillijken, wr aken, misprijzen ; — Vituperabel, adj. (lat. vituperabilis) lakenswaard, berispenswaardig
(spr. tie.—tsie) f. de laking, wraking,
misprijzing, versmading.
; ---

Vitus -dans [Sint-] of st. - VeIts dans, z. Valentijns- ziekte, ond. vale.
Vitzliputzli, m. (mexicaansch Huuitzilopochtli. samengesteld uit huit.zitzilin, colibri, en opochtli, links, omdat het beeld van
den god aan den linkervoet colibriveeAren
had) de krijgsgod der oude oorspronkelijke
inwoners van Mexico, wiens feest in de lente
gevierd werd; de mexikaansche duivel.
Vitzthum, z. v i d a ni e .
viva, enz. , lat., vivaciteit, enz., z.
ond. virus.

Vivandier, z. ond. v i v r e s; —Vivarium, z. ond. virus.
vivat! lat. (van vivre, leven) of it. viva!

1128

VIVERREN

hij (zij, het) leve ! lang leve .... ! eirat aínicitga ! vivat amor ! enz., lang leve áe vriend
lang besta de liefde, enz.; het Vi--schap,
vat, het beilwenscbend vreugdegeroep : hij
leve ! vivant, dat zij leven ! vixi, ik heb
geleefd ; vixit, hij (zij, het) heeft geleefd.
Vivérren, f. lat. (viverrae, stinkdieren,
een naar den marter gelijkend dierengeslacht, ook moufette en conepatl (z.
aid.).
Viveur, m. fr. (v. vivre, leven ; vgl.
vivres), z. v. a. bonvivant, z. aid.

Vivianiet, vivificatie, viviparen, vivisectie, z. ond. v i v u s.
Vivres, pl. fr. (spr. wiw'r; van vivre
= lat. vivére, leven) levensmiddelen, mond
vivandier, m. (spr. wi -vorad;
een veldkramer, legerhandelaar met-utvandjè)
levensmiddelen, zoetelaar, marketenter; -vivandière, f. (spr. —djèr') zoetelaar
-ster,makn.
vivu.c, a, urn, 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 (spr. wiwátsje; van 't lat. viva;,
genit. viv(icis, lang levend; levendig) ook
viva en con vivézza (spr. --vétza), it_ Muz.
levendig, vurig, met levendigheid; — vivacissi,mo (spr. --tsjiés--), hoogst levendig; —
Vivaciteit, lat. (vivacitas), of fr. vivacité,
f. de levendigheid, vlugheid, vinnigheid, vurigheid, wakkerheid, bedrijvigheid, vrolijkheld ; — vivarium, nw.lat. eene bewaar
voor levende dieren, eene diergaarde;-plats
— vivianiet, m. phosphorzuur ijzer,
spathig of bladerig ijzerblaauw; — Vivificátie, f. lat. (van vivi fcáre, levend maken, bezielen) de bezieling, levend- en levendigmaking; — vivipáren (lat. vivipári), pl. levendbarenden, dieren, welke levende jongen ter wereld brengen; — Viviparísmus, n. of vivipariteit, de
staat of gesteldheid der dieren, die levende
jongen baren; — vivisectie, f. nw.lat.
(vgl. s e c e e r e n) ontleding van levende
dierlijke ligcbamen.
vix credo, lat., naauwelijks geloof ik het.
vixi, vixit, z. and. vivat.
Viz, m. eene rekenmunt in Bengalen =
2 zilverropij of 3 et. courant; op Coromandel = 1 O zilverropij of 3 cent.
viz., afkort. van videlicet, z. ond. vide.
vizeeren (fr. viser, van 't lat. visere),
afzien, mikken, bet oogpunt nemen, turen,
doelen; op 't mikijzer nemen (vgl. v i z i e r);
ijken, roeijen of rooijen, den inhoud van een
vat met den vizeerstok onderzoeken en meten ; eenen pas en dgl. doorzien en door
onderschrift en zegel goedkeuren en bekrachtigen, er zijn visa onderschrijven ; — Vizeerder, in. een vatmeter, ijker, rooijer,
ijkmeester; een onderzoeker van passen eis
dgl. — vizeerkunst, de ijkkunst, vaat meetkunst, de kunst-om den inhoud van een
vat te bepalen ; de kunst van wel te mik-.

VIZIER.

----

ken, Inikkunst : — vizeerstok, een maat
voor vaatwerk, roei- of roofstok.
-stok
vizibel, adj. lat. (ri.,ibztis, e, fr. visible,
van 't lat. vi( re, ziet), visum, gezien) zicht
openbaar, oogenschijnlijk, klaarblijkelijk;-bar,
— vizibiliteit, f. zichtbaarheid, oogen-

schijn hij kheid.
Vizie en vizioen, f. lat. (visio, van
vidére, zien) eig. het zien, de aanblik; een
gezich t, droombeeld, nachtgezicht, spook,
eene hersenschim, inbeelding, droomerij ; —
vizie, f. Log. (le aanschouwing; — Vizionair, m. nw.lat. (fr. visionna'ire) een
ziener, geestenziener , dweper, droomer,
iemand vol zotte grillen, inbeeldingen (vgl.

ph antast).
viziteeren, lat. (visitdre, eig. bij herhaling naar iets zien, van viclgre, visre,
zien ; fr. visiler) onderzoeken, doorzoeken,
bezichtigen, bezoeken, een bezoek geven, gaan
zien ; — vizitatie (spr. t=ts) f. de onderzoeking, bezichtiging, huiszoeking; bezoeking, tuchtiging ; het bezoek der maagd
Maria aan Elizabeth ; — de orde der

Vizitatie- nonnen of der Vizitandínen, eene orde van geestelijke zusters,
gesticht door St. Franciscus de Sales te
Annecy in 1610, om de zieken te bezoeken
en te ondersteunen — vizitátor, m.
nw.lat., een doorzoeker, gerechtelijk onder
koopwaren, enz., de-zoekrfbichtgvan
kloosteronderzoeker; — vizite, f. (fr. visite)
het bezoek, de opwachting; het bezoek der
artsen bij de zieken; het onderzoek of (le
opneming (der koopwaren, enz.); — pour
faire visite (spr. poer fir' wiziét') afgek.
p. f. v., -om bezoek af te leggen, om zijne
opwachting te maken ; — vizite-kaartje, bezoek - kaartje; vizite- kamer, bezoek -kamer enz.; -- viziteur, m. fr., onderzoeker, kommies, beziener, peiler (der
koopwaren, scheepsladingen, enz.); bij sommige orden de geestelijke, die het opzicht
heeft over vele gestichten van de zelfde
orde, de pater-visitor; ook een vrijmetselaar, die eene loge, waarvan bij geen lid is,
bezoekt, een broeder -v i z i t e u r; in 't algemeen iemand, die dikwijls bezoeken aflegt.
;

Vizuaal, vizueel, adj. nw.lat., tot
het zien behoorende, het gezicht betreffende;
--viz u a a 1-1 ij n, de gezichtslijn ; -,- viz ua a i -p u n t, het oogpunt, gezichtspunt; Vi
gezichtszenuw ;— Vi--zualenw,d
zualiteit, de zienskracht, het ziensver-

mogen.
Vizier t) of eig. w e z i r, m. arab.

z. op vezier.
Vizier z) of visier, n. (it. vi.siéra, f.,
fr. la visière ; van 't lat. vidgre, zien, visum, gezien) het voorstuk van eenen helm
met de kijkgaten, dat men kan opschuiven
om beter te zien of ruimer adem te balen,
de helmschuif, belmklep; het oogpunt, mikijzer aan schietgeweer; aan meetkunstwerk tuigen : de kijkspleet, z. v. a. diopter;
ook voor oog, gezicht, h. v. iets i n 't

VLAAMSC'‚.l
i izier k rijgen, het in '1. oog; krijgen;
iemand iets in 't vizier zeggen, hem
in 't aangezicht iets beleedigends, grofs, onaangenaams, enz. toevoegen.
„

vlaamsch, van Vlaanderen, wat tot
Vlaanderen behoort, daaraan eigen is; ook
weleer voor: nederlandscb, toen V^ laanderen
bet belangrijkste gewest der -Nederlanden
was (gelijk men later h o l l a n d sc h voor
pede rIandsch zeide en zegt), b. v. (le
vlaamsche schoo1,de nederlandsche schilders, de schilders van de nederlandsche school;
een pond vlaamseh, nederl. gepingeerde munt, — 6 gulden; -- Vlamingen, bewoners der provincie Vlaanderen;
weleer ook Nederlanders.
Vládika of wló,dika, nl. (van 't slay.
wladati, russ. wladiétj, heerschen, verwant
aan het duitsche watten, heerschen, gewalt,
geweld, macht) de vorst der Montenegrijnen,
een slavonische volksstam in Albanië.
Vleet, f. nederl. (van vlieten, drijven)
een vliet- of drijfnet voor de haringvangst,
het haringnet als 't in zee ligt ; ook allerlei
vischtuig; een groot, ter walvischvangst uit gerust schip ; een net vol, en van daar de
niet - getelde menigte, waarbij de kleine visch
verkocht wordt, ; bij de vleet, bij menigte,
in groote hoeveelheid te gelijk (als haring
in het net.).
Vlieboot, n. nederl., oorspronkelijk
eene zeeschuit, die de wateren van 't V l i e
bevoer; later de naam van de vaartuigen
der Watergeuzen ; een licht, wijdbuikig vaar-

tuig van 80 tot 100 ton, inz, voor de haringvangst.
Vlies, f, nederl., naauw verwant aan
vel, va 1 i e s) in 't alg. zeer dun vel ; de
huid van een dier met de haren, de vacht
van een schaap, schapevacht ; hel, gulden
of gouden v 1 i e s, eerre fabelachtige ramsvacht (z. Argonauten); de orde van
het gulden vlies, eerie bourgondischspaansche en oostenrijksche ridderorde, in
1439 ingesteld door Philips den Goede, hertog van Bourgondië, welker ordeteeken een
gouden lamsvel is.
Vloot, f. nederi. (van v I i e t e n, vlo ten ; fr. en hoogd. Hotte, eng. fleet) eerie
menigte bijeenbehoorende schepen, tot één
doel bestemd en doorgaans onder één gemeenschappelijk bevel staande ; — vlot, n.
eene menigte aaneengehechte drijvende balken, inz. zoo als die uit Duitschland naar
Nederland konen, houtvlot ; -- vlot—

schuit, vletschuit, f. eerre soort van
platboomde lichters, ten dienste van groote
schepen, inz. te Amsterdam.
Vocaal, m. (van 't lat. t'ocdlis, f. stil ,
littera, van voel lis, e, klinkend, geluidgevend, van vox, stem) een zelfklinker, klinker, eene klinkletter, b. v. a, e, i, enz . (in
tegenst. met consonant) ; als adject.: wat
met de stem of overluid geschiedt, b. v.
vocaal gebed, een gebed, dat overluid
gedaan wordt (in tegenst. met m e n t a a l
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gebed); - - vocale muziek, gezang in
tegenst. met instrumentale mu ziek);
--- voealisch, adj. zelfklinkend; ---- vo
zelfklanken-calismu,n.degztjk
en haren aard en verhoudingen ; — VO-

calizátie (spr. t= ts) of vocalizeering, f. het teekenen van het hebreeuwsche
schrift niet vocaal -teekens.
vocabu'lumn, n. lat., p1. vocabula (van vo
roepen, noemen) een woord ; — VO--chre,
cabularium, n., fr . vocabulaire,
een woordenboek, eene woordenopgave, woordenlijst, inz. om van buiten te leeren in de

scholen ; --- vocabulíst, m. een woor denboekschrijver; een woordenkramer.

vocalisch, vocalismus, vocali,zatie, z ond. vocaal.

Vocatie, voeatief,z . ond . v o c e e ren .
voce, f. it. (spr. 7vootsje; van 't lat. vox,
genit. nods) stem, zangstem ; voce di petto,
borststem ; vore di testa, hoofdstem, faussetstem ((a 1 se t); a voce sold, voor ééne stem;
-- voce, vocem, lat., z. ond. vox.
voceeren, lat. (vocdre) roepen, noodigen, dagvaarden, voor de rechtbank roepen ;
--- voeãtie (spr, t ts) f. (lat. vocatio)
de noodiging, ontbieding, dagvaarding; de
roeping, neiging, aanleg; het beroep of de
beroeping tot een ambt; het ambt, de post,
werkkring ; ---- voeativus of vocatief,
in. Gram. de roeper, z. casus; ook een
schalk, boze vogel (dien men dikwijls berispend of waarschuwend moet toeroepen).

Vocifer tie (spr. tests) f. lat. (vociferat o, van vociferdri, schreeuwen) het luide

roepen, schreeuwen, geschreeuw.
Voet, m. eene voorm. nederl. lengte
-mat;derijnlsch
voet
---, de amsterdamsche voet = O,z83l
meter ; ook Bene lengtemaat in zeer vele
andere landen, die meestal iets meer of minder dan 3 palmen of decimeters lang is.
Voetiaan (spr. t^-t.5^) in. aanhangers
van Voet of V o e t i u s, een bekend godgeleerde, die in de 17de eeuw te Utrecht
leerde; iron. een voetganger, voeteerder.
Vogue, f. ir. (spr. avoq'; van vogue',
it. vogdre, roeijen, varen --:= het hoogd.
wogen) eig. golvende of schommelende be
weging, vaart, loop, gang; omloop, gebruik,
zwang, mode, trek, toeloop, naam, roem,
achting, aanzien; in vogue of en vogue
(spr. air.--) z ijn, in zwang zijn, in goeden
naam staan, gezocht worden, veel aftrek
hhebbben ; toeloop hebben ; vogue la galére,
vare de galei daarheen'. d. i. 't mag gaan
zoo 't wil ! er mag van komen wat er wil,
't wonde gewaagd! daar gaat het!
void, voilà fr. (spr. wwwoasi, woala) ziehier,
ziedaar, hier is, daar is, bier, daar.
Voie, f. fr. (spr. wwloaj'; eig. weg, straat,
;

lat. via) een voèr, voeder, eene fransche

inhoudsmaat voor hout, gips, steenkolen, enz.
Voile, I. fr. (spr. voál'; van 't lat. velu7n, n. voorhangsel, gordijn, sluijer; zeil)
sluijer, vloek van dunne, doorzichtige stof,
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werking, door welke de wil zich tot iets
bepaalt., de wil, wils-uiting.
Volkaan, z. vulkaan.

die door de dames inz. vóór het gelaat wordt
gedragen.

Voisinage, f. fr. (spr. woazináázj'
van voisin

lat. vicinus, buurman, nabuur)
de nabuurschap, nabijheid, buurt.
Voiture, f. fr. (spr. woatuur'; an 't
lat. vectura, het `oertuig, van vehÉre, voeren) een voertuig; inz. een rijtuig, wagen,
eene koets.
vol., afkorting van volumen (z. afd.).
volá.bel, adj. nw.lat. (van voldre, fr.
voler, vliegen) vluchtig; ook fr. (voluble, van
voler, stelen) steelbaar, besteelbaar ; — VOlabiliteit, I. nw.lat., de vluchtigheid; —
volaille, I. fr. (spr. wolálj') gevogelte,
pluimgedierte ; -- volant, adj. (lat. vo
lans, fr. voláni) vliegend, fladderend; — m. ,
fr. (spr. wolán) een pluimbal ; --- Volante,
I. een lang, licht vrouwekleed; een lichte,
niet gevoerde vrouwenoverrok ; -- VOlatiel, adj. lat. (volatilis, e) vliegend, gevleugeld ; vluchtig, licht vervliegend, verdampend ; -- Volatiliteit, f. nw.lat. (le vluchtigheid, vervliegbaarheid; veranderlijkheid,
—

-

'

wankelmoedigheid; —

VOLTE.

volatilizeeren,

nw.lat. Chem. vervluchtigen, vluchtig maken ; — volatilizátie (spr. tie.— tsie) I.
de vervluchtiging.
Volborthiet, n,. een naar Dr. V o 1b o r t h in Petersburg benoemd mineraal in
Rusland, vanadiumzuur koperoxyde.
vol d'oiseau, fr. (spr. -- doazó) vogel
à vol d'oiseau, in vogelvlucht, d. i.-vlucht;

voorgesteld of afgebeeld, alsof de teekening
van de plaats, het landschap, enz. uit het
gezichtspunt des overvliegenden vogels genomen ware.
Vole, I. fr. (van voler, stelen, snel wegnemen; vgl. v o l e r i e) in het kaartspel;
bet halen van alle slagen door één' speler,
ook tout gebeeten ; la vole annoncée of déclarée of so I o tout, de bij den aanvang
van 't spel aangekondigde of verklaarde v o] e.
Volee, I. fr. (van voler, vliegen) eene
vlucht, menigte, een zwerm; eene bui; de staat,
rang, jaren ; la première volée of haute volée,
lieden van den eersten rang, de hoogere
klassen der maatschappij, de voornamen ; —
t la volée, ter vlucht; in 't wild, onbe-

zonnen.
violente Deo, volenti enz., z. ond. volo.
Volerie, f. fr. (spr. wol'ri'; van voler,
stelen; afgek. van 't lat. involdre, in de
vlucht wegnemen) dieverij, spitsboeverij ; —
voleur, m. een diet, gaauwdief, rooter,
spitsboef.
Volet, n. fr. (spr. wolë) een blind, vensterblind.
Volière, f. fr. (spr. wo -ljèr'; van voler,
vliegen) eene vogelvlucht, besloten ruimte,
waar men allerlei vogels tot zijn vermaak
houdt; groote vogelkooi, duiveslag.
Volik of wolik, n. turk. (wolyk) een
klein turkscb vaartuig met éénen mast, tot
de kustvaart bestemd, eene bark.

Volítie (spr. t=ts) f. nw.lat. Philos. de

Volkameria of v olekameria, I.
(zoo genoemd naar Joh. G. Volckamer,
een botanicus te Neurenberg, gest. 1693)
een' pronkgewas jan velerlei soorten, waarvan ééne (VolkamerTh jlágrans of clerodéndruwn o (t grans, ook Volkniannia aponica) de
welriekendste bloemen draagt.
Volkmar, oudd. manse.: de volksberoemde, volksroem.
volo, lat., ik wil ; sic volo, sic jubc-o, zóó
wil, zóó beveel ik het, of in plaats van alle
gronden, zal mijn wil gelden ; volénte Deo,
lat., afgekort V. D., als God wil, met Godswil ; -- volénti non fit injuria, aan den
willende geschiedt geen onrecht, of wie bet
zoo hebben wil, dien wedervaart recht.
Volontair, m. (spr. wolontèr; fr. volontaire, van 't lat. voluntarius, a, um, vrij willig) een vrijwilliger, .(soldaat); iemand
zonder dienst of meester, aan zich zelven
overgelatene; — volontairement, fr.
(spr. wolontèr'mán) ongedwongen, vrijwillig,
Vouit eigen vrijen wil, zonder dwang;
lonte, I. fr. (spr. wolonté, van 't lat. voluntas) de wil, het willen, believen, welbehagen ; — à volonté, naar believen, naar
welgevallen ; - payable á volonté (spr. péjábl'---) betaalbaar als de houder (van den
schuldbrief) de betaling verlangt; — Vo
wolontjé) gaarne, ge-lontiers,adv.(p
—

willig, gereedelijk.
Volsella, vulsélla, f. lat. Chir. eene
korentang, een haartrekker ; ook tentijzer,.
peilijzer.

Volseen, Volsken, m. pl. een oud italiaansch volk ir. Latium, aan beide oevers
van de Liris, wier hoofdstad Antium was.
volta, it. Muz., maal (op de partitiën gebruikt om herhaling aan te duiden: prima
volta, seconds volta, enz.).
Voltairianísmus, n. de geest, de gevoelens, het stelsel van V o 1 t a i r e, een groot
fr. dichter, enz. der vorige eeuw; — vol
wat Voltaire betreft,-tairnseh,dj.
inz. de neiging, overhelling, zucht tot spottende ongeloovigheid.
Voltaïsche zuil of batterij, z.
ond. gal v a n i s m u s; --- voltaïseh pistool, een door de elektriciteit af te schieten pistool ; — voltaismus, z. v. a.
galvanism us.
Volte, f. fr. (it. volta, van 't lat. volutus, a, um, gerold, gedraaid, enz., van vol
v o l v e e r e n) de wending of de-ver,z.
zwenking, bet kringsgewijze . omrijden met
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 an een' lucht
muziek tot dien dans; in het-sprong;dc
schermen eene zekere beweging of kunst
om de stooten der partij af te keren -grep;
ook het onderslaan der kaarten, de kaart-

VOLTIGEEREN
kering, kaartruiling, eene kunstgreep van goochelaars en geoefende kaartspelers ; van daar
de volte slaan; volte -face (spr. wolf fáss')
Ui a k e n, zich plotseling tegen den nazet
vijand wenden en hem liet hoofd-tend
bieden, geheel omzwenken ; — volt i of
volto subito (spr. u.^.oe), volti presto, it.,
-afgek. v. s. of V. p. (op muziekbladen) keer
snel om ! of snel omgekeerd ! -- s2 volti,
men kere om, sla om.
voltigeeren (spr. woltizjéren), fr. voltiger; it. volteggiare) heen en weder zweven, fladderen ; zich op een paard slingeren
A:f werpen, op- en afwerpen ; kunstsprongen
doen ; -- het voltigeeren, het kunst.springen, op- en afspringen van een paard;
-- voltigeur, m. (spr . woltizjéur) een
kunst- of luchtspringer, slingeraar op de
koord (vgl. x q u i l i b r 1st) ; p1. volti
ook eerre soort van licht voetvolk,
-geurs,
geplaatst op den linkervleugel van het bataljon en voornamelijk bestemd om te tiraljeeren en zich snel heen en weder te
bewegen.

volubel, adj. lat. (volubilis, e, van
t'olvére, z. vol vee ren) eig. rolbaar, draaibaar; buigzaa rei, bewegelijk, lenig, loei
(lat. volubilitas)-jend;volubit,f.
de bewegelijkheid, lenigheid, buigzaamheid,
gladheid, radheid of vaardigheid van tong,
vlugheid, vloeibaarheid in 't spreken ; veran
derlijkheid, onbestendigheid ; --- VolubiEiS, f. Bot. soort van slingerplant.
Volumen, n. afgek. vol., pl. volumina,
lat. (van volvere, z. v o 1 v e e r e n; fr. volume) eene boekrol, papierrol, samengerold
geschrift; een pak of bundel geschriften ;
van daar ook voor boek, boekdeel, band of
deel van een boek ; ook de omvang, ruimte,
ligchamelijke inhoud of omvang, de grootte,
dikte, massa van een ligchaam ; — VO –
lumineus, adj. nw.lat. veeldeelig, uit
vele boekdeelen bestaande; veel plaats beslaande, dik of diklijvig, van aanzienlijken
omvang; -- Voluminoziteit, f. lijvig
-heid,
dikte, grootheid van omvang.
voluntas, f. lat. (van volo, z. ald ) de
wil ; stat pro ratióne voluntas, de wil of de
willekeur geldt voor rede of grond ; tomen
est laudánda voluntas, z. tomen, enz. ; —
voluntarie, adv. Jur. vrijwillig, van zelf.
voluptueus, adj. lat. (volu,ptuósus, a,
um, van volüptas, geneugte, wellust) wel

aan de zinnelijke vermaken overge--lustig,
geven, vermakelijk, genoegelijk, genot -ademend.

Voluspa, z. ond. \V o l e.
volveeren, lat. (volvére) wentelen,
rollen, draaijen, wikkelen (vgl. ook i n v o lv e e r e n); — Volute, f. (lat. voluta) Arch.
de wrong, eene krul of een sieraad aan bet
kapiteel der zuilen ; N. H. de rolslak, toot,
een slakkengeslacht; — Volutieten, m.
pl. nw.lat. eene slakkenversteening met rol
-vormigedajn;VolUus,m.
Med. de darmkronkel, bet miserere.

VOTUM. 1131
vomeeren, kat. (vo?n re) braken, over'even, spuwen, uitbraken; ---- Vomitus,
m. het overgeien, braken ; -- vornito negro,
m. sp. het zwarte braken, de gele koorts;

— vomitief, n. nw.lat., en vomito-

Hum, n. lat. (van vomitov us, a, um, braking opwekkend) een braakmiddel.
Vomlca, f. lat. eene zweer, bloed- of
ettergezwel ; inz. een longgezwel ; -- nux
vomica, z. ond. nux -- Vomiqueus,
adj. (lat. vomicósus, a, urn), vol zweren,
;

etterig of etterend.

Vomitief, vomitarium, Vomitus, z. ond. vomeeren.
Vora, f. noord. Myth. de x 0de der
twaalf scandinavische godinnen.
Voraciteit, f. lat. (voraci tas ; van
vorax, vraatzuchtig, gulzig) de vraatzucht,
gulzigheid.
Vorm, m., lat. forma, z. ald.
vortex, m. lat. (z. v. a. vertex) de wie
draaikolk; wervelwind; vortex puru--ling,
l4ntus, in. Med. de etterprop.
vostro, ital. (.— lat. vester, enz.) uw,
uwe; vostro conto, it., afgek. v. C., Kmt.,
uwe rekening ; -- per vostro (sci1. conto)
voor uwe rekening.
Votum, n , pl. Vota, lat. (van vovëre,
z. v o v e e r e n) eene gelofte; een zegen
een uitgesproken wensch;-wensch;i'talg.
van daar eene stem, kiesstem, goedkeuring,
toestemming; ook de stemuitbrenging; —
vota colligeeren, stemmen inzamelen;
— cum voto, met stens of stemrecht; cum
voto illimitlito, met onbeperkte stemgeving;
--- ex voto, naar wensch ; ten gevolge eener
gelofte; men voto, naar mijnen wensch of
naar mijne stem, wanneer het op mij aankomt ; — votum castitátis, de kloostergelofte van kuischheid; votum consultatcvum,

eene beraadslagende, raadgevende stem ; V.
decisvvum, eerre beslissende stem ; v obedientiae, de kloostergelofte van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid ; v. paupertdtis, de

gelofte der armoede, door welke men zich
allen persoonlijken eigendom ontzegt ; vota
majtira, pl. de meeste stemmen, stemmenmeerderheid ; per vota majora, door meerder
stemmen ; v. sanióra, p1. de doel -heidvan
stemmen of voorslagen ; v. secunda,-matiger
de tweede echt ; --- voteeren, nw.lat.
(it. votáre, fr. voter) stemmen, zijne stem
geven ; door meerderheid van stemmen beslissen ; -- votánt, m. een stemmende,
stemhebber, stemuitbrenger, stemgever ; —
VOtátie (spr. tie tsie) of voteering,
I. de stemgeving, stemming, stemopneming;
— votief, adj. lat. (votivus, a, um) door
eene gelofte beloofd, volgens of krachtens
eene gelofte ; -- votief- geschenk, vo tief of exvÓto, n. (vgl. boven ex voto)
een gelofte- geschenk, een geschenk, dat ten
gevolge eener gelofte aan eenen tempel,
eene kerk, enz. gedaan wordt; — Votieftafel, de gelofte-tafel, op welke de aard
van zulk een votief wordt opgeteekend ; ----
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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 eenen zieke, eenen reiziger, enz.
Voua, eene siameesche lengtemaat, ongeveer een vadem.
Voule, f. op Madagaskar een spaansche
daalder, p i a s t e r (eig. voula, vola. zilver);
ook een gewlcht, ongeveer . kilo.
voveeren, lat. (vovëre) gelofte doen,
iets door gelofte beloven, plechtig verklaren
of beloven ; wijden, toewijden.
vox, f. lat. (genit. vocis) de stem, klank;
ook bet woord ; van daar ad vocem, bij het
woord (valt mij te binnen, enz.); assa voce
(lat. assus, droog, bloot, enkel) met enkele
stem, zonder begeleiding van een instrument; sub voce, onder of bij het woord;
vox humána, f. de menschenstem, een orgelregister; vox hybrida of hibrida (vgl.
h i b r i d a) een mengelwoord, een woord uit
twee of meer talen samengesteld, b. v. verinteresten; — vox populi, vox Del, lat.
sprw.: de volksstem (is) Gods stem ; vox
virginéa, maagdestem, een orgelregister, dat
nog liefelijker en een octaaf hooger is dan
de vox Icumana ; — vi va vox, de levendige
stem, het levendige woord, bet mondeling
onderricht ; viva vox docet, de levendige
stem onderwijst, d. i. heeft onderrichtende
kracht; viva voce, met levendige stem, mondeling; vox claméntis in desérto, de stem
des roependen in de woestijn.
Voyageur, m. fr. (spr. woajazjéur,
van voyager, reizen, voyage, reis, van 't lat.
viai)cum, het reisgeld ; later lat. de weg, de
reis; it. viaggio, sp. viage, provene. viatge;
vgl. vole) reiziger, reizend man; wandelaar, pelgrim, zwerver ; -- guide des voyageurs, m. (spr. Bied' dl — ) gids der reizigers, wegwijzer.
vu, fr. (spr. wu', van voir, zien) gezien
(gewoonlijk op reispassen); — vue, f. (spr.
wu') de aanblik, het gezicht, uitzicht, landelijke streek ; , inzicht, oogmerk, doel ; a
vue ; op zicht (op wissels), -- payable à vue
(spr. pejdbl'—), betaalbaar op zicht, d. I.
zoodra de wissel den betrokkene wordt aan
; de vue, na zicht, b. v. payable á-gebodn
6 jours de vue (spr. —si zjoer—) betaalbaar 6 dagen na zicht; -- a perte de vue,
zoo ver het oog reikt, onafzienbaar.
Vuilebras, nederl., z. v a r s e b a l i e.
Vule€nus of Vulkaan, m. lat. Myth.
in het gr. H e p h x 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 nedergekomen, van welken val hij kreupel werd, enz. ; bij was de
god des vuurs en der metaalarbeiders of
smeden, wier werkplaats men in den vuur
stelde; van daar vul -spuwendbrgEta
of volkaan, m. een vuurspuwende-kan
berg, brandende berg; aan Vulcanus of
Vulkaan offeren, in het vuur werpen;
--- vulcanaliën, pl. (lat. vulcanalia) ro-

—

VULD-SPEX.

meinsche feesten ter eere van Vulcanus;-vuleániseh, adj. (lat. vulcanius a, um),
Vulcanus betreffend; vuurspuwend, van vuur
bergen herkomstig; vuurhoudend;-spuwend
-- vuleanizeeren, nw.lat. in vuur zet
verhitten ; horens opzetten (met zinspe--ten,
op het geen Venus, de gemalin van Vult
nus, zich met den krijgsgod Mars veroor
loofde); ook Chem. met zwavel- mengen of
doordringen, b. v. het v u l c a n i z e r e n der
caoutchouc, der gutta-pertsja; -- vul
n. het wetenschappelijk ge.-eanísmu,
voelen der Vuleanísten, z. ond. Nept u n i s t e n; -- vulcanístisch, adj. met
dit gevoelen overeenstemmend, daarop gegrond — vuleaniteit, f. de afstamming
of afkomst van vuurbergen; ook de door de
werking des vuurs te weeg gebrachte ge
-steldhi.
Vulgus, m. en n. lat. het volk, inz.
gemeene volk, de gemeene man, de groote
hoop, het gepeupel, graauw, janhagel; —
vulgo, eig. bij het volk, in bet volk; gemeenlijk, gewoonlijk, doorgaans, naar het
gemeene spraakgebruik, in 't gemeene leven;
vulgo quaesitus, m. Jur. een hoerekind ;
vulgus amicitias utilitdte probat, het gemeen
schat de vriendschap naar het voordeel (dat
zij geeft); -- vulgair, adj. (lat. vulgáris,
e), gemeen, alledaagsch, gering, laag, onbeschaafd ; — vulgarísmus, m. Neol.
gemeenheid; gemeene uitdrukking, gedachte;
vulgariteit, f. (later lat. vulgarf tas)
de gemeenheid, laagheid, platheid, plompheid, ruwheid, onbeschaafdheid; -- vulgeeren (lat. vulgare) en vulgarizeeren, nw.lat. bekend of ruchtbaar maken,
onder de menschen brengen , uitstrooijen ,
verspreiden : — vulgáta, f. de gemeene
latijnsche bijbelvertaling, waarvan zich de
R. Katte. bedienen ; -- vulgivaag, adj.
(lat. volg-ivágus, a, urn), naar den gemeenen,
lagen trant; omzwervend, rondloopend;
Venus vulgivaga, z. ond. V e n u s.
vulnes, n., pl. vulnera, lat. eene wonde;
vulnus complicdtum, n. eene samengestelde
wond; v. letale, eene doodelijke wond ; V.
letale per se, op zich zelve doodelijke wond;
V. per accidens letále, eene door een toeval
doodelijk geworden wond; vulnerum spasm-us, m. wondekramp; -- vulneraria (medicaménta) , p1. wondmiddelen, wondartsenijen ; — vulnereeren (lat. vulnerdri),
wonden, kwetsen ; -- vulnerábel, adj.
(lat. vulnerabilis, e) kwetsbaar; — vul
f. nw.lat. kwetsbaarheid; --nerabilt,
vulneránt,m. (lat. vulnerans) de wondtoebrenger: --- vulneraat, m. (lat. vulnerátus) de gewonde, gekwetste; -- vul
(spr. t =ts) f. (lat. vulneratto) de
-n.eráti
verwonding, kwetsing.
Vulpiniet, m. met kwarts gemengde
korrelige a n h y d r i e t (z. ald.), naar de
plaats, waar zij gevonden wordt, V u 1 p i n o
in Lombardije, benoemd.
Vultispex, m. nw.lat. (van 't lat. vul-

-

;

—

VULVA

WALL.

--

tus, gelaat, en specere, beschouwen) gelaatbeschouwer, z. v. a. physiognomist; --Vultus sanctus, m. lat., of volco
santo, it. eene zilveren munt te Lucca
21 lire, vertoonende op de Bene zijde
den gekruisten Christus met het omschrift
vultus sanctus, d. i. heilig gelaat.
Vulva, f. lat. Med. het vrouwelijke
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schaamdeel, de uitwendige opening der moe derscheede, de schaamspleet; --- vulva clause,
de geslotene moederscheede; — Vulvaria,
f. nw.lat. Bot. schaamkruid, stinkende ganzevoet; — vulvo–uterïniseh (vgl. u ter u s) tot de schaamte en de baarmoeder
behoorende of die betreffende.

w.
W. = West, soms ook

=

wissel.

Waal 1), m., pl. Walen, fr. Walions, hoogd. Wallonen (van 't oudd.
walah, oudn. val, een vreemde, buitenlander ; van daar walisc , hoogd. w l s c h,
vreemd, inz. van de Galliërs gebruikt) naam,
dien men gaf en nog geeft aan de bewoners
van België tusschen de Schelde en de Maas,
welke van franschen oorsprong zijn ; van
daar ook wel voor Franschen; -- waalseh,
walsch of wallónsch, n. de taal van
gezegde Belgen, een oud -fransch dialect, met
bollandsche en spaansche woorden vermengd;
de w a a l sc h e kerken, die kerken of gemeenten in Nederland, waarin de dienst in
de fransche taal wordt verricht en die van
de vervolgingen der Hugenoten onder Lodewijk XIV. dagteekenen.
Waal, 2) iii. nederl., kolk, walende
draaijende) stroom ; van daar de naam der
nederl. rivier en van eenige der stadsgrachten te Amsterdam.
Waardijn, m. (hoogd. wardein, eertijds ook guardein; van waardeeren,
schatten, de waarde bepalen ; v. a. van het
mid.lat. en it. guardare, fr. gander, bewaken, dus eig. z. v. a. gardiaan, z. aid.)
een beëedigd metaaltoetser (b e r g w a a rd ij n) en inz. munttoetser (m u n t w a a rd ij n), belast met het onderzoek van den
aard en de waarde der metalen, van het
gehalte van goud en zilver
Wachtparade, z. parade.
Wadden, f. pl. (hoogd. watten, lat. sing.
vad•unt, ondiepte; verwant aan waden,
wed) ondiepe plaatsen in de Noordzee aan
de noordhollandsche kusten en elders; van
daar waddenvaarders, eene soort van
platboomde, weinig diepgang hebbende vaar
-tuigenrbva d
kusten.
Wadi, n. arab. het dal, rivierdal, de
rivier; van daar als bestanddeel van geographische namen, b. v. Wadi Moesa, d. i. dal
van Mozes, in Steenachtig Arabië.
Wads, pl. eng. (van to wade = waden)
overkousen voor visschors en jagers.
Wag, z. wog.
Waggen, m. eng. een wagen, lastwagen, eene landkoets; inz. spoorwagen, de
groote wagens voor personen, die op spoorwegen gebruikt worden.

Wahabi of Wehabi, ook Wahabieten en Wechabieten, m. pl. arab.
(Wandbi) volksstammen van bet geloof des
sjeiks Mohamed, zoon van Abd-el-Wahab,
die in de 18de eeuw leefde en niet dan gedeeltelijk de geloofsvoorschriften van den
koran aannam.
Waidalótten of Waidelóten,m.pl.
eene priesterklasse van de oude heidensche
Pruissen.
Waisjas, pl. sanskr. (waisja of wis)
leden van de derde kaste bij de Indiërs,
waartoe de burger- en boerestand behooren.
Waiter, in. eng. (spr. oeeeter) eig.
wachter ; bediende in een logement, oppasser,
tafeldekker, z. V. a. het fransche garcon,
het duitsche k e l l n e r, ons Jan.
Wakea, z. v a k i a.
Wakoef, n. turk. -arab. eene vrome erf
vrome stichting; eene soort van turk -lating,
lijfwachters.
-scbe
Waláehen, pl., z. v. a. R o m a n e n.
Wáldemar, oudd. mansn. f. (oudhoogd.
Waldomar) de met roem heerschende.
Waldenzen, m.pl. (fr. Vaudois; aanhangers van Petrus W a l d u s, een' burger te
Lyon ; v. a. eig. dallieden, dalbewoners, van
't lat. vallis, fr. vallée, dal) eene in de 12de
eeuw ontstane stille en zedelijk- gestrenge
godsdienstpartij in Frankrijk.
Walen, pi., z. Waai.
Walengang, m. Mar. gang op groote
schepen, die op het koebrugdek tegen boord
het schip rond loopt (er rond waalt), en
dient om den timmerman bij een gevecht de
grondschoten ie doen stoppen.
Walhalla, f., noordsch Valhall, (d. i.
hal of zaal der verslagenen, van 't oudn.
vair, angels. val, oudd. wal, hoop der ver
nederlaag der lijken op het slag--slagen,
veld, slag, en oudn. hull, nw.hoogd. kalle,
koninklijk slot) oudn. Myth., de hemel. het
paradijs der oude noordscha volken, waarin
slechts die genen konden komen, die eenen
bloedigen dood in den krijg stierven (vgl.
Neflheim).
Wali, 1) m. arab. (wali, eig. nabij, vriend,
helper, voorstander, enz., van wala, nabij
zijn, helpen, besturen) onderstadhouders, door
welke de emirs in de hun toevertrouwde
provincie het opzicht over de inwoners en
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-- wali – alandi, m. arab. (eig. well - aland of weli–and, van and, verdrag, verbintenis, verplichting) de troonsopvoiger.
Wali, 2) m. noord. Myth. zoon van Odin
en Binda, een zeer bekwaam boogschutter,
de l lde god uit het geslacht der Asen
(men beet hem ook Well).
Walime, f. arab. (walïmeh) gastmaal,
smulpartij, inz. eene bruiloftspartij, bij de
moslems.

Walínga, f. russ., liever wolunka
(van wol, os, omdat het instrument uit de
huid van een' jongen stier gemaakt is) eene
russische zakpijp, een doedelzak.

Walkyren of Walkyriën, ook
V a l k y r i ë n, C. pl. oudn. Myth. noordsche
strijdgodinnen, de noodloisgodinnen der strijdenden, welke vooraf die genen bepaalden,
welke in den slag moesten vallen, bood
dienaressen der ge--schaptervnOdi
vallen belden in Wa 1 h a 11 a, wien zij den
godendrank toedienden.
Wollach , m. hoogd. een gesneden hengst
(zoo geheeten, omdat men de eersten uit
W a 11 a c h ij e en uit Hongarije leerde kennen ; van daar ook de fransche benaming
hongre).
•

Wallons, z. W a a 1.
Walpurga of. ge w . Walpurgis, f.
oudd. vr.naam (van wal, z. W a l h a l la, en
purag, burg) eig. dooden- of lijkenburg, beschermster in den strijd; eene heilige in de
F. kath. Kerk, de dochter van den engel schen koning Richard in de 9de eeuw, die
als abdis te Eichstddt, wegens het standvastig doorstaan der vervolgingen, onder de
heiligen verplaatst en als behoedster tegen
de tooverkunsten der heksen vereerd werd;
van daar Walpurgis- avond, Walpurg i s-n a c h t, de eerste aan haar toegewijde
mei- nacht, waarvan het bijgeloof weleer zoo
veel verdichtte.
W als, m. (hoogel. walzer, fr. valse) een
wel bekende oorspr. duitsche dans van vrolijken aard; -- Walzen, eenes wals dansen.
Wálschland, n. boogd. (van walsch,
vreemd ; vgl. Waa 1) Italië.

Walther , oudd . mansn. (oudhoogd.
Walthari, Waltheri, van walten, besturen,
hari, her, beer, leger) Wouter, de over
't leger gebiedende, de heeraanvoerder.
Wampum, n . een gedenksnoer of -gordel der noordamerikaansche wilden, uit veel
-kleurig
schelpstukjes samengevoegd.
Wandálen, m. pl. (lat. Vandali, Vandalii) een duitsch-gothische 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 Rome veertien dagen
lang plunderde en alle kunstwerken ver
daar in 't alg. voor ruwe, ver -nield;va
barbaren ; . — wandalïs--nielzuchtg
muS, n. de ruwheid der Wandalen, bar-

\^VEDRO.
baarsche vernielingswoede, aan kunstwerken gepleegd, kunststormerij.
Wanen, p1. oudn. Myth. naam van een
denkbeeldig volk, welks wijsheid zoo groot
was, dat het soms door de goden zelfs geraadpleegd werd.
Wangsi, n. ind. (sanskr. wangsa, wang si) het riet, bamboesriet, de rietstok.
Wara, f. oudd., War of Wör, oudn.
(eig. verbintenis, verdrag; verwant met
wdr, waar, bewaarbeiden, enz.) oudn. Myth.
de godin der beloften, overeenkomsten, ver
bruiloften en hu -dragen ,iz.
zij was de 9de godin uit bet ge--welijkn;
slacht der Asen.
Warande, f. eig. een deelwoord van
bet oude waren, bewaren) gaard, diergaarde; lustwarande, eene bekoorlijke
dreef, een bevallig landschap.
Warandeurs, pl. (fr. = garandeurs,

van garanlir, oudnede rl. w a r a n d e e r e n,
waarborgen) te Duinkerken de naam van
de door de regeering aangestelde lieden, die
het toezicht voeren over het zouten van den
haring en die de haringtonnen met het
stadswapen stempelen.
Warnfried , oudd. (van warnon, d. I.
oorspr. bewaren, beschermen) mansn.: de
bewaarder of behouder van den vrede.
Warrant , n. eng. (= garant, g a r a n t i e, z. ald.) de volmacht ; het bevel tot
inhechtenisneming
Wasa – orde, f. eene zweedsche ridderorde, als belooning voor nuttige uitvin
ingesteld in 1772 door koning Gus--dinge
taaf III.
Watagen, pl. russ. (watdga, schaar,

familie, van tataarschen oorsprong) de neder
aan den Oeral en aan-zetingdrvscb
de Kaspische zee.
Waterlanders, m. pl. naam van de ge

-

matigdste partij der M e n n o n i e t e n (z. ald.)
of Doopsgezinden sedert het midden der
16de eeuw (omdat bare eerste gemeenten
in Waterland in Noord- Holland waren);
ook iron. voor tranen.
waterproof, eng . (spr. oedterproe fl
proerhoudend of bestand tegen het water;

watertwist, n. (vgl. twist) garen
van spin-machines, die door water in beweging gebracht worden, watermolen - garen.
—

watteeren, neder]. met vreemden uitgang, opvullen net watten (zwak gewalkte katoen of zijde); — gewatteerd,
adj. met watten opgevuld, gevoêrd.
Waynángs, pl. chineesche tooneeispelen roet dans.

Wechabieten, p1., z. W a h a b i
Weda, m. (= Wodan, z. ald.) een
.

krjgsgod der oude Friezen, afgebeeld met
vleugels; z. ook Veda.

Wédgwood , n. eng. (spr. oeèdzjwoed)
eene soort van eng. aardewerk of steengoed,
naar zijnen uitvinder Josiah Wedgwood
(geb. 1730, Best. 1795) benoemd.
Wedro, m. russ. wedró; vgl. w i ad ro),

WEHABI
een emmer, eene russ. wijnmaat, ongeveer
_- 1 L, 2 s liter.
Wehabi z. 'W a h a b i.
Weigelianen, m. p1. leden van eene
secce in Duitschiand, op het einde der 1 Ode
eeuw, gesticht door Valentijn W e i g e 1, die
onder anderen de erfzonde en de t:egenwoordigheid van Jezus Christus in het avond
-mal
ontkende.
Weiler, mu. en n. hoogd. een klein
dorp, slechts uit enkele huizen bestaande;
een gehucht in Opper-Duitschland.
Welfen,00kGue1fen of Guelpheu,
p1. oudd. (vgl. G u e 1 p h), naam van eene
beroemde vorstenfamilie, die, in de 11de
eeuw uit Italië naar Duitschiand verplant,
eenen tijd lang over verscheidene gewesten
van Duitschiand heerschte en in het huis
van Brunswijk nog voortbloeit; in ruimere
beteekenis ook de machtige partij, die zich in
de middeleeuwen tegen de keizers en hunne
aanhangers, de Gibe 1 l ij n e n, verzette.
Welweléh, n. turk. (van 't arab. wel
en dit van walata, treurig zijn, wal--welt,
wale, huilen, weeklagen) het klaaggeschrei
der turksche ' vrouwen om eenen doode.
Wencesláus, m. slavonisch (poolsch
Wenceslaw, van zc)ieniee, krans, kroon, en
slawa, roem) mansn.: de met roem bekroonde.
Wende, f. hoogd. eene veldmaat in
Beneden -Duitschiand 2 morgen.
Wenden, m. pl. een tak der Slaven
of S l avon e n (z. ald.) in noordelijk en
oostelijk Duitschiand sedert de Ede eeuw,
waartoe de Obotrieten, Hevellers, Pommeranen, Lausitzers, enz. behooren.
Werner, oudd. (warndri, van warna,
wacht, warnon, bewaren, hoeden) mansn.;
de wachter, of eig. schutsheer (oudhoogd.
,

Wari.nhari) .

Werneriet, n. een mineraal van Zwitserland en Zweden , en door W e r n e r
a rc t i c i e t geheeten.
Wersjok, m. russ. (wersjóii, eig. top,
`pits, einde) eene russ. lengtemaat, 't
arsjine of el (z. ar sj i ne).
Werst of liever werste, f. (russ.
werstd) eene maat voor afstanden 600
russische vademen of 1067„
lO6l,i meter.
Wesnanka, f . russ. (van wesna, de
lente) de lentedans der Kleinrussen.

Westphaalsch gericht, v e e mg e r i c h t, naam van eene geheime rechtbank,
die in Duitschland tijdens de middeleeuwen
bestond en welker instelling men tot den
tijd van Karel den Groote brengt ; zij deed
onderzoek naar de misdaden en wanbedrijven, door de machtige mannen gepleegd, en
liet den schuldige door eene onzichtbare
hand treffen. Zij bestond uit een groot getal ingewijden, onderling door vreeselijke
eeden verbonden ; mei. noemde deze ook
vrijrechters.
• ey, n. eng. (spr. wee) in Engeland
de grootste maat voor 'Iroge waren, to
bushels (z. aid.) of schepets,
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Weymouths-pijnboomen, eene
soort van groote naaldboomen, door den eng.
lord \V e y ni o u th liet eerst uit Virginia en

(_canada naar Europa gebracht.
Whig, in. eng. (spr. Iioe-ig) p1. Whigs
(door sommigen afgeleid van 't schotsch wwwhiig,
zure wei, als drank der laagste volksklasse
in Sebotland; of van r.vliiggani, een schol
toeroep om de paarden aan te drijven,-sche
whiggamor, een paardedrijver of voerman,
dewijl een deel dier mannen in 1648 onder
aanvoering van den markies van Arg`le op
Edinburg aantrok, om den koning weder
te bieden ; V. a. nog de voorletters-stand
der woorden we hope in (; Od, wij hopen op

God, als motto der club, uit welke de whigpartij ontstond) vrijheidsmannen, vrijheidsvrienden, wier grondstelling is : bescherming
van de rechten des volks met beperking
der koninklijke macht, de tegenpartij der
t o r i e s (z. f o r y) in Engeland ; -- whiggiSmus, n. barb.lat. (eng. whiggism) hunne
grondstellingen en gevoelens.
Whim, m. eng. (spr. hoe -iin) eene gril,
luim, zonderlingheid, een vreemde inval.
Whipper —in, m. eng. (van to whip,
zwepen) de zweper, inzweper, eig. een
jachtterm, de man, die 't opzicht over de
honden heeft en ze in de jachtlinie drijft ;
dan oneig. een persoon, die er voor te zorgen heeft, dat het noodige getal ministerieële. medeleden zich in 't engelsche Lagerhuis bevindt, dus de bijeendrgver van de
ministeriëele medeleden tot afstemmingen.
Whisky, 1) m. (vgl. usquebah) in
Schotland en Ierland: koren— of gersten brandewijn.
Whisky, 2) n. eng., een eng. open
wagen met zeer hooge kap, door één paard
getrokken.
Whist of whistspel, n. een oorspr.
eng. kaartspel tusschen 4 personen (van 't
eng. whist, d. i. st. ! stil ! dewijl het groote
oplettendheid en daarom stilte vordert) ; --een drank van thee, suiker, citroen en
rooden wijn.
Whiteboys, pl . eng. (spr. hoewditbois,
van white wit, en boy, knaap) partij
armere r. kath. volksklasse-namvde
in Ierland, wier bondssein de witte kleur is.
W aidro, m. poolsch (= russ. wedco,
z. ald.) Bene poolsche inhoudsmaat. 2 0
kannen.
Wichtje, n. nederl. benaming van het
fransche gramme, het ^ deel van het
k i l o g r a m m e of nederl. pond, verdeeld in
10 korrels of decigrammes.

Wiclefísten of Wiklefieten, al.

pl.

aanhangers van den eng. godgeleerde Johannes Wiclef of bliklef, eig. Wiklyfe.
een' voorlooper der kerkhervorming in de
14 de eeuw, die leerde, dat de paus de antichrist was, voorts liet vagevuur ontkende,
de nietigheid van aflaten en de aanroeping
der heiligen beweerde en in nog andere
punten van de r. kath. leerbegrippen zeer
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afweek ; 40 jaren na zijnen dood (1387)
veroordeelde, het concilie van Constanz zijne
leer en liet zijn gebeente opgraven en opentlijh.
verbranden ; — wiciefísm.us, n. de leer
van Wiclef.
Widar, m. oudn. Myth.. Odins zoon, de
god der stilzwijgendheid, die op de lucht en
het water kon loopen, de 1 ode God uit
het geslacht der Asen.
Wigwam, (uit de Algonkin –taal) eene
legerhut of tent der Indianen in N. Amerika, gewoonlijk van buffelhuiden gemaakt.
Wiking, z. viking.
Wiklefieten, z. W iclefisten.
Wila,f. naar 't Servisch volksgeloof : eene
soort van zeer schoone, vlugge nimfen met
lang golvend haar en luchtig wit gewaad.
Wilhelmus, Willem, m. (oudd.
Wildhelm, van willo, de wil, en helm, helm)
eng.William, mansn.: de wilsterke helm,d.i.
de beschermer, beschutter of verdediger; —

Wilhelmina, Willemína, Willemijn, vr.naam ; — Wilhelminiánen,
m. pl. aanhangers van de boheemsche zieneres Wilhelmina in de 13de eeuw,
die voorgaf den heiligen Geest in zich te
hebben ; -- Wílibald, m. (van 't oudd.
balt, eng. bold, koen, stout, b o u d) de zeer
koene, de wakkere held.
Wilis, f. pl. (vgl. Wim) naar 't Slavonisch volksgeloof : bruiden, die, vóór den
bruiloftsdag gestorven zijnde, in 't graf geen
rust vinden, maar als hartstochtelijke dan
te middernacht uit hare graven-sern
stijgen, aan eenen kruisweg bijeen komen
en den man, dien zij hier aantreffen, nood
lang met haar te dansen, tot-zaken,o
bij van uitputting dood nedervalt.
Willem, z. Wilhelmus.
Wina, m. de koemissbrandewijn, vgl.
koemiss.
Wingolf,ni. oudn. (vingólf, d. i. vriendenzaal) . Myth. het paleis der godinnen,
de woonplaats van vriendschap en liefde,
inz. F r e y a's woning; ook z. v. a. Walhalla in 't alg.; ook eene studentenvereeniging ter bevordering van een christelijk
leven.
Wischnoe of Wischnu, z. V i s c h n oe.
Wismuth, m. (spr. wiésmoet), de duit
benaming an b i s m u t h (z. aid.). -sche
Wispel, m.. eene veranderlijke inhoudsmaat in Duitschiand : te Hamburg voor gerst
en haver = -j stock of 1052,92 — in
Hannover = 48 himten of 1495,5$---;
te Berlijn (oude maat) = 2 4 schepels of
1313, 52--; in Saksen = 2 4 schepels of
2493,2 o ; in Brunswijk = 4 schepels, 40
himten of 1246,68 liter.
Wisz, n. een gewicht en eene maat in
Birma = 12, 4 . 5 2 kilo.
,

Witfried, Witolf, Witold, Wittekind (eudct. Wituchint), oudd. mansnamen (van witu, angels. vudu, eng. wood,
hout, woud, af te leiden), de woudvrede ;

WOLE.
woudwolf; de over 't woud heerschende ; de
in 't woud geborene.
Witheriet, m. koolzure zwaaraarde of
natuurlijke koolzure baryt, eene steensoort
met zeer vergiftige eigenschappen, door Werner naar Dr. Withering benoemd, die
het eerst koolzure barytaarde in dit mineraal aantoonde.
Wittenagemot, m. letterlijk : ver gadering der wijzen; naam van een staat
dat het parlement in Eu--kundiglcham,
geland vooraf ging, en welks instelling door
sommige geschiedschrijvers aan Eduard den
Belijder wordt toegeschreven ; anderen beweren, dat het veel ouder is.
Wittínen, pl. (poolsch wicina) poolsche lange rivierschepen of onoverdekte éénmast -schuiten.
Wjetkaer, m. lid van eene secce, die
eenen tak van die der R a s k o l n i k s uit
haren naam ontleent van liet-makt,en
eiland W j e t k a, werwaarts hare aanhangers de wijk namen om godsdienstvervolgingen te ontgaan.
Wjoega, z. same t.
W ladika, z. V 1 a d i k a.
Wladimirs –orde, f. eene russische
zoo militaire ais burgerlijke ridderorde, in
1782 door Catharina II. ingesteld ter gedachtenis van W l a d i m 1 r den Groote.
Wioka, f. poolsch, eene hoeve lands,
eene veld- of vlaktemaat van 30 morgen
of 1795, 4 9 4 U vierk. nederl. roeden.
Wodan, iiever Wuotan, m. oud
oud--hogd.,fnrscOioud.e
noord. Myth. de door alle germaansche volks
vereerde opperste god , die de-stamen
zege verleent; van daar W o d a n s d a g (eng.
Wednesday), W o e n s d a g, dag van Wodan
of Odin.
Wodka, poolsch en russ. (wildka, spr.
poolsch woedka, verklw. van woda, water)
brandewijn.
Woelock, z. orang-oetang.
Woerali, z. v. a. V r a r i.
Wóïlok, m. russ. (v. walidtj, vilten,
walken) eene dikke viltstof uit koehaar of
wol, die inz. in Rusland tot dekens, mantels, onderbedden, enz. gebruikt wordt.
Wog of wag, m. een deensch gewicht,
= 3 6 pond of 17, 9 7, 9 kilo.
*

Woiwóde of woj ewóde, m. (poolsch
en russ. wojewóda, van 't russ. woi, leger,
heer, en woditj, voeren) eig. heervoerder,
heervorst, hertog; voorm. vorst van Moldavië en Wallacbije ; stadhouder in 't voorin.
koningrijk Polen ; ook turk. pachter der belasting van een district ; — woiwodschap, f. een stadhouderschap, landschap.
Wóldemar, z. v. a. Waldemar, z.
aid.

Wole, oud. (vr la, volva) Myth. de beschermgeest der aarde, de overoude zieneres ; van daar woluspa of voluspa, f.
(oudn. vuluspd, vblvs cpd; verwant met s p ietien, bespieden) d. i. het gezicht van
;
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WOLFGANG

Wombat, n. eene soort van nieuw

W o 1 a, benaming van bet oudste gedeelte
der Edda (z. aid.), dat hoofdzakelijk de
schepping en den ondergang der wereld
schildert.
Wolfgang, m. oudd. mansn. van W o i f,
dat in samengest. eigennamen koenheid, stoutheld beteekent) : de stout voorwaartsgaande,
koen vooruitdringende , de ondernemende;
— Wolfhart, oudd. mansn.: de sterke,
stoute als een wolf — Wolfram, in.
oudd. mansn. (ontst. uit wol fraban, de wolfraaf) ; -- wolframium, n. bet zwaar
metaal, in 1781 door de gebroeders-sten–
d' E 1 h u y a' t ontdekt, een moeijelijk smeltaar en zwaar metaal (van ,w o 1 f, en ram,
roet, dus eig. wolfsroet, omdat het als
een roofgierig erts den metalen hunne smeed
ontneemt.
-barheid
Wolik, z. volik,
Wolunka, z. wa11in ga.
Wolverings, p1. eng. (liever w o lv e r i n s, V. wolverin, de amerikaanscbe veel
-v
raat) amerikaansche veelvraatshuiden.
Womar, in. de werpspies der Indianen
op Nieuw- Holland.

buideldieren, zoo groot als eery-holandscbe
das (nw.lat. phascolónys).
Woolcord, m. eng. (spr. woelkoor(l
V. wool, wol, en coal, koord), w o 1 koord
eene vaste, gestreepte engelsche wollen stof
inz. voor broeken.
Woorara, z. v. a. urar i.
WOOtZ of WOOZ, n. eene voortreffelijke staalsoort in 0. Indië bij Bombay,
indisch staal, gedamasceerd staal.
Weir, z. Warn.
Wora, f. noord. Myth. de lode der
twaalf scandinavische godinnen, de godin
der wijsheid, voor wie niets verborgen blijft,
Wrak, n. (van 'tangels vrecan, breken) in 't alg. iets gebrókens, beschauligds
inz. de scheepsoverbijfselen, de romp van
een gestrand schip ; -- wrakgoed, de
van een gestrand schip geredde goederen
beschadigde waren ; — wreckers, in.
pl. eng. (spr rakkers) stranddieven aan de
engelsche kusten.
Wuotan, z. 'Wodan.
Wychuchol, z. d e s ni a n.

;

,

I!
Xr, afkorting voor k r e u t z e r (z. afd.),
-- Xtus, = Christus (de grieksche X
is gelijk aan onze Ch).

X of i x. e, m. fr., een tabouretje of
vouwstoeltje, waarvan de pooten de figuur
eener X vertoonen.
Xaca of S i a k a, in. een god der Japaneezen ; ook de van hem uitgevloeide godsdienst, welke de sterke dranken verbiedt,
bet dooden van ieder dier veroordeelt, enz.;
-- Xaco of S i a c o, m. een priester der
Xica- godsdienst, algemeen opperhoofd der
bonzen, in Japan.
Xaeara of, naar de tegenwoordige
spaansche spelling, J a c a r a (spr. x en j=
eh; port. xacara, chacara, van 't arab. schaara, danken , loven) eene soort van romance,
die gezongen wordt; de zangwijs van zulk
eene romance; een dans naar die wijze.
Xeenorphika, f. gr. (v. xaínein, kras
sen, strijken, en o r p h i k a, z. aid.) de klavierviool, toetsviool, een door R u 11 i g uit
speeltuig, met strijkstok en kla--gevond
vieren voorzien.
Xanthine, f. (gr. van xanthós, ê, ón,
geel) Chem. een geel kleurend beginsel uit
de wortels der meekrap, het krapgeel ; -xanthophy11e, f. eig. geel gebladerte;
de gele kleurstof der planten (bij Berzelius).
Xanthíppe, f. gr. (van xanthós, ?, ón,
geel, en hippos, paard) woordelijk : bet gele
paard ; naam van de twistzieke, booze vrouw
van Socrates; van daar een kwaad wijf, huis
helleveeg, een huiskruis, eene-drak,en

broekdraagster ; -- xanthogenium, n.
Chem. zwavelkoolstof; — xanthogeni-um –zuur, het geelzuur, dat uit zwavel
waterstof bestaat en met ver--kolstfen
scheidene metalen gele verbindingen vormt;
-- xanthox lon, n. geelhout.
Xanthophylle, z. ond. x a n t h i n e.
Xaráffen, pl. eene soort van wisselaars, die te Goa op de straten, alsmede
in de steden van Malabar hunne zaken dr ijven ; men vindt ze ook te Constantinopel
(z. saraf).
Xárob, m. eene rekenmunt in Fez,
waarvan de twintig een mitcal of 6 guld. doen.
Xaverius en Xaveria, arab. (sp.
Xaviér, Javiér) mans- en vr.naam : de schitterende, glinsterende.
Xebeka of Xebeek, andere spelling
van s e b e c k (z. afd.).
Xenelazïe, f. gr. (v. xénos, de vreemdeling, gast, en elaunein, verdrijven) de verdrijving der vreemdelingen ; — xenon,
n., pi. Xenia of Xeniën, pi. gastgeschenken, geschenken voor gasten, die men na
den maaltijd aanbood; oneig. eene soort van
punt of hekeldichten ; titel van het 13de
boek der epigrammen v an Martialis, waarin
hij de voorwerpen beschrijft, die tot geschenken geschikt zijn ; -- xen os of
XeniuS, m. de gastvrije, beschermer der
gasten en der gastvrijheid, een bijnaam van
z e u s ; -- xenodochium, n. (van déchesthai, opnemen) eene inrichting tot opneming van vreemden, herber g, een nachtï
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verblijf, pelgrimshnis ; ook z. v. a. zieken
hospitaal — xenodochus, m.-buis,
(gr. .xenodóchos) een opzichter daarvan ; —
xenographie, f het vreemde schrift ; de
kennis der geschrevene vreemde talen ; —
xenograaph, m. wie zich oefent of wie
bekwaam is in het lezen van het schrift
der vreemde talen ; — xenokratie (spr.
t=ts) f. de heerschappij van vreemdelingen;
— xenomanie, f. de vreemdenzucht,
overdrevene liefde tot, verkleefdheid aan of
verdediging van vreemdelingen; — Xenophilie, f. de liefde voor vreemdelingen ; -xenÓsis, f. (v. xenoen, vreemd maken, ver
vervreemding, het vreemd-vremdn)
worden ; — xenotaphium, n. (van (aphos, graf) eene grafstede voor vreemdelingen, begraafplaats voor vreemdelingen.
Xerafin of Xeraphín, m. (van 't
port. xeraflm, spr. sjerafién, d. i. seraphim)
eene rekenmunt te Goa, 1 van den p a r d o
(z. aid.), op Malabar ongeveer 7 cent;
ook eene tinmunt te Bombay.
Xeranthémum, n. gr. (van xérós, á,
ón, droog; en ánthemon = anthos, bloem)
de papierbloem, stroobloem, de roode immortelle; -- xeraphium, n. Med.
een droog geneesmiddel tegen uitslag ;- —
xerazie, f., of xerásmus, m. (van xeraínein, drogen) Med. de haarverdroging,
dunharigheid, gedeeltelijke uitvalling der ba
kaalhoofdigheid.
-ren,
Xereswijn, Xeressee, z. s h e r r y.
Xerif, m. arab. (spr. sjerié f, naar por
tug. schrijfwijze z. v. a. s j e r i f, z aid.)
eene rekenmunt te Marokko, = 8 oekias
of ongeveer 3 gl. 13 ct.
Xenon, n. gr. (van xéros, a, ón, droog)
een droog geneesmiddel, inz. een strooipoeder, kruidenmatras, enz. ; — xerÓma, n.
of xerótës, f. gr. Med. droogheid, inz.
der oogen ; -- xeromykterie, f. (vgl.
m v k t e r e s) het droogzijn van den neus;
-- xerophagie, f. de droge voeding,
droge kost ; het gebruik van gedroogde vruchten en brood gedurende de vasten (bij de
eerste Christenen); -- xerophthalmie,
f. Med. de droogheid der oogen, droge oog
roodheid en pijn ver -ontsekig,m
oogziekte, vooral bij gebreken van-bonde
de traanklier — xerophthálmos, m.
een droog, ontstoken oog; ook z. v. a. x e r o p h t h a l nl i e; -- xerosis, f. het drogen, uitdrogen ; -- xerótisch, adj. uit
verdorrend ; — xerotribie of-drogen,
xerotrípsis, f. het droge wrijven van
een lijdend deel.

Xinto of Sinto, eene van de drie hei
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godsdiensten in Japan ; vgl. S i n to.-densch

;

-

;

n. (eng. spelling van 't nederjacht, van jagen) eene soort van
landsch
klein snelzeilend schip, snelzeiler, postschip;

Xiphias, m. gr. (van xiphos, zwaard),
de zwaardviscb, een eetbare visch, inz. bij
Sicilië, welks ingezouten vinnen c a 1 l o hee ten ; -- xiphodónten, pl. (van odoes,
tand) zwaardtanden, eene soort van zoog
uit de eerste wereld; —-diervstng
xiphoides of xiphódes, adj. zwaard
-vormig.
Xylis, f. gr. de zwaardbloem, waterbloemlelie, het wandluizekruid, stinkende
Tisch.
Xylobalsamum, n. gr. (van xylon,
hout) balsemhout ; — xyloglyph, m.
(vgl. glyph, enz.) een houtsnijder, hout
-- xyloglyptiek, f. de hout -graveu
— xylographie, f. de hout -snijkut;
drukken met houten let--schrijfkunt;e
ters en platen ; ook de kunst van het overdrukken op hout ; -- xylographiëeren,
z. v. a. decalqueeren — xylográphisch, adj. met houten letters gedrukt:
door overdruk op hout voortgebracht, of
zich daarmede bezig houdende, daartoe behoorende ; — xyloides of xyloidiseh,
adj. houtachtig, naar het hout gelijkende ;
— xylolatrie, f. de aanbidding van houten beelden ; — xyloláter, m. een aanbidder van houten beelden ; — xylolíth,
m. versteend hout; — xylologie, f. de
leer of beschrijving der houtsoorten ; — Xy–
lophagus, m. de houtworm ; — xylo–
phylla, f. houtblad, een struikachtig gewas uit Z. Amerika, met schoonti waaijervormige bloemen ; — xylorganon of
xylorganum, m. (vgl. orgaan, enz.)
de strooviool, bet hamerorgel, een speeltuig
uit verschillende droge, met stroorollen verbondene houten staven samengesteld , dat
met kleine stokjes of hamertjes als een hakkebord wordt geslagen.
Xysis, f. gr. (van vein, schaven, schaend glad maken, polijsten, zacht bewerken)
het schaven, krabben, kratsen ; — xySma, n het geschaafde, schaafsel ; ook z .
V. a. c h a r p i e — xystér, m. een scbaafje,
vijltje, krabijzer; -- xyStOS (gr. xystós,
scil. drómos, d. i. eig. geëffende baan) of
lat. xystus, m. een overdekte zuilengang,
eene zaal, strijdzaal, als vecht- of kamp
ook tot-platsderhniwt,
wandelplaats dienende ; — xySti Cus, ni.
een vechter in zulk eene strijdzaal; -xystáreh, m. de opziener of bestuurder
van eersen xtistos of eene strijdoefenplaats.
;

;

;

Y.
— yacht–club, naam der tegenwoordige nederlandsche zeil- en roeivereenigingen
(vgl. e l u b).

YAGOUBE
Yagoube, m. een turksch geneesheer.
Yak, m. de knor-os (bos gruunniens), de
buffel met een' paardestaart, in de bergen
van Thibet en in Midden-Azië bij de Mongolen, Kalmukken, enz.
Yakos, eene in Afrika te huis behoorende uitslagziekte.
Yam, n. eng. (spr. jem) of yamswortel (westind. ihanne, maleisch oebi, oostind.
oebies, vgl. ee b i s w o r t e l) de broodwortel,
een dikke, ronde eetbare wortel van eene
buitenlandsche plantensoort (dioscorea), in
0. en W. Indië een gewoon voedingsrniddel;
vgl. i g n a m e; — yammen, f. pl. eene
goede aardappelsoort, die tegenwoordig veel
geteeld _ wordt.
Yamakis, f. pl. turk. (van yamak, hulp,
gezel, enz.) grieksche danseressen, die door
rijke Turken onderhouden worden.
Yankee, m. eng. (spr. jénkie; vgl. Jon a t h a n) pl. Yankees, spotnaam, waarmede de Engelschen gemeenzaam en met eene
soort van minachting de bewoners der onder den naam van Nieuw-Engeland begrepen Staten van N. Amerika aanduiden, in
Europa in 't alg. voor Noord-Amerikanen
(ontstaan uit english, dat de Indianen op
gebrekkige wijze als jengis, jengli uitspraken.
— yankee-doodle, n. (spr. --doed'l)
het volkslied der N. Amerikanen, met eene
zeer vrolijke, oorspronkelijke zangwijze ; het
kwam allereerst als zegelied rì. den slag
bij Bunkershill (17 juny 1775) voor, ver
als marsch tijdens de nederlegging-volgens
der wapens door 't britsche leger bij Saratoga (16 oct. 1777).
Yard, in. eng. (spr. jaarel; eig. gard,
roede) de engelsche el, eene maat van 3
eng. voeten of 0, 9 1 4 3 8 3 meter.
Yaramlee, m. eene zilvermunt in Turkije, die verdeeld wordt in 2 0 paras en 4 7 2
cents geldt.
Yassa, het wetboek der Tataren.
Yatagan, z. jatagan.
Yatsi, liever yatsoe, turksch (van yatmak, liggen, zich nederleggen) de tijd van
het naar- bed -gaan bij de Turken, omtrent
2 uren na zonnenondergang.
Yaws, n. eng. (spr. jas; eig. het wankelen, tuimelen) de venusziekte; eene pestaardige ziekte, die dikwijls in Afrika en
West -Indië heerscht.
Yembie of Jembie, n. arab. een
lang, krom, tweesnijdend, zeer scherp mes
der zuidelijke Arabieren.
Yenke, f. turk. (van 't arab. yengeh of
enge/s) de bruidgeleidster, die de jonggetrouwde naar 't huis des mans geleidt.
Yeoman, m. eng. (spr. jórnen), pl. yeomen, een eng. niet - adellijk landeigenaar,
bezitter van een goed, een groot pachter;
hofbediende, lijfwacht, koninklijke trawant;
— yeomanry, f. (spr. jómenri) eene
koninklijke lijfwacht van 250 man ; ook de
engelsche landweer te paard tijdens de fransche revolutie, tot stilling van onrust, enz.

--

YOGI.
Yerba-mate,
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f. (sp. yerba, kruid =

lat. herba) de Paraguya-thee, z. mate.

Yeridis, m. pl. duivelaanbidders in
Koerdistan, Armenië en den zuidelijken Kaukasus, die wel Allah als God erkennen,
maar toch den duivel vereeren.
Yggdrasil, noord. Myth de heilige
esscheboom, onder welke de bouw der wereld en deze zelf werd ten aanzijn geroepen, de grootste en heerlijkste aller booroen,
bij welken de goden dagelijks vergaderen
om gericht te houden.
Yhre, f. eene vochtmaat in Tyrol.
Y-king, m. chin., eig. het boek der
veranderingen, een der oudste voortbreng
letterkunde van China, eene soort-selndr
van encyclopTdie, welke over natuurkunde,
zedeleer en bovennatuurkunde handelt; men
schrijft het aan keizer Fo-hi toe.
Ymer, m. noord. Myth. de stamvader
van liet reuzegeslacht of van de noordsche
giganten.
Ynka, z. i n k a.
Yo, de chineesche fluit.
Yoe, rn. chin. eene soort van klinkenden steen, waarvan de Chineezen muziekinstrumenten maken ; ook een kruid, uit
welks vezels de Chineezen eene zekere stof
bereiden.
Yoegam, m. ind. Chron. een wereld
tijdvak (Ier wereld. De brahmi--tijdperk,
nen verdeelgin den duur der wereld in
vier voegams; de lste heeft 1,728,000,
de 2de 1,296,000, de 3de 864,000 jaren
geduurd, en de Ode, die aangevangen is, zal
432,000 jaren tellen. Wij zijn thans (1863)
in het 4963ste jaar van den Oden yoegam.
yo el Rey, sp. (spr. to el rei) ik de koning (onderteekening des konings van Spanje).
Yoeng, n. een bekkenachtig speeltuig
bij de Chineezen, waarmede, door aanslaan
met een houten klapper, de afwisseling der
daggetijden wordt aangeduid.
Yoeroek (vgl. het turk. yoeroek, landlooper, omzwerver) eig. bewegelijken, m o b i e 1 e n, naam eener oude turksche militie;
voetsoldaten van Rumelië, die onder Soliman I. werden afgedankt; talaarsche ruiterij, die, in plaats van soldij te trekken,
met landerijen betaald wordt.
Yoes-basji, m. turk. (van yoes, bonderd, en basch, hoofd, aanvoerder; vgl.
Basch) letterlijk : hoofdman van honderd, een
officier van hef, turksche leger,
Yoesdrome, m. een gewicht te Constantinopel, ook t s j e ki geheeten, 0,3 2 0 7 6
kilo.
Yoessef, m. arab., titel, dien men den
onder - koning van Spanje onder de khalifen
gaf. De yoessefs werden afgezet in 756.
Yoeva-radsja,m. ind., letterlijk : jonge
koning (vgl. r a d s j a), titel van den vermoedelijken erfgenaam der kroon bij de Hindoes.
Yogi, pl. ind., naam, dien men aan indische monniken geeft, welke zich ongevoelig
pogen te maken voor alle uitwendige indruk-
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ken, uren lang onbewegelijk op de punt van
hunnen neus staren, langs dien weg in den
reuk van heiligheid komen en soms tot den
rang der brahminen geraken.
Yokola, het vischbrood der Kamtsjadalen in oostelijk Siberië; gedroogde en toebereide visch, die bij hen de plaats van
brood vervangt.
Yonke, z. jonk.
Ypsilon,n. (gr. y psïlón, d. I. eig. naakte,
niet aangeblazen y) de grieksche v of y; —
ypsiloide, f. Anat. de wiggenaad, de derde
naad in het bekkeneel, dus geheeten wegens
hare overeenkomt met de grieksche u
Ysop, z. hyssop.

(x).

Ytteriet of g ado 1 i n i et, m., een zwarte,
ondoorzichtige en glanzende steen te Y tt e r b y in Zweden. G o d a 1 i n ontdekte het
eerst daarin eene bijzondere aarde, de ytteraarde; --- yttrium, n. de vuurbestendige metallische bazis der ytteraarde, door
W h l e r in 1828 ontdekt.
Yucca of liever yuca, f. sp. (uit de
taal van Haïti) de adamsnaald, eene zeer
prachtige noodamerikaansche plant van ver
soorten ; ook de broodwortel z.-schilend
man iok.
Yugada, f. (van 't sp. yugo, juk) eene
veld- of vlaktemaat in Spanje.

L.
Zuid; in grieksche manuscripten
z.
bet teeken van Zijrat, zoek, bij verdachte plaatsen; — z-vormig, gevormd
als eerre Z, zigzagsgewijs (zie zigzag); ook
van een' mensch; krom en mismaakt.
Zabbathaïeten, m. pl. leden van eene
joodsche secte, die in de 17de eeuw eenen
Jood Z a b b a t h a i A s e v i voorden Messias
erkende. Deze verkondigde, dat hij gekomen was om de Joden van de overheer
Turken te verlossen, en vond-schingder
vele leerlingen ; doch gevangen genomen
zijnde, werd hij, om niet gespietst te worden, muzelman.
Zabiërs, z. Sabxers 2); — za
z. sab&ismus.
-beismu,
Zabra, f. (bask. zabra) een spaansch
schip van 60 tot 70 ton, eene soort van fregat, dat in de golf van Biscaye gebruikt wordt.
Zaeah, m. arab. bij de Muzelmannen
dat gedeelte hunner goederen, 't welk de
koran hun gebiedt den armer, te geven, en
welks hoegrootheid de wet niet bepaalt.
Zaeharías, ni . hebr. (Sekarjdh of Sekarjáhoe) mansn.: Jehova (jáh of jdhoe) gedenkt
Zaeheeus, mansn.: (hebr. sak (sakar)
kai) de reine, vrome, rechtvaardige.
Zagaai,f., z. sagaai.
Zagá1, m. sp. (eig. een sterke, kloeke
jonge man, van 't arab. za'ila, wakker, kloek
zijn) de helper van den mayoral, z. aid.
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, arab. (van zdda, vermeerderen, aanwassen) mans- en vr.naam:
de toenemende, aanwassende.
Zalm, m. arab. (zalm, eig. een borg,
van za -aura, spreken, goedspreken) een vorst;
leenbeer, bezitter van een krijgsleen, een
tot de ruiterdienst verplicht leengoedbezitter
in Turkije ; een turksche scherprechter, uit
beul.
-gezond
; —

Zaïre, f. arab. (van zárah, bezoeken)
vr.naam : de bezoekende.
Zak, m. eene voorm. inhoudsmaat in
verschillende gedeelten van Nederland; de
amsterdamsche zak was — last
of 83,4411 liter.
Zalot of liever z01ot, m. (turk. zoloté
of zolotha, vgl. s o 1 o ta) eene oude turksche
munt, 30 paras.
Zambo, m. sp., pl. zambos of zamben, naam, dien men in Amerika geeft aan
de afstammelingen van Amerikanen en Negers; -- zambaígen, m. pl. afstammelingen van Amerikanen en Zambos.
Zamboeks, pl. kleine vrachtschepen
op den Archipel.
Zambónische zuil of kolom,
Phys. droge galvanische kolom, uit afwisselende lagen van onecht goud- en zilverpa
bestaande (naar haren uitvinder Z a m--pier
b o n i benoemd).
Zamíre, f. arab. (zdmirah, v. zamara,
op een blaasinstrument spelen) vr.naam: de
spelende.
Zamorin, m. titel, dien de reizigers
aan den koning van Calicoet geven.
Zanána, perz. (zendneb,, d. i. vrouwelijk, vrouwevertrek, van zen, zan, vrouw)
vrouwenhof, vrouwetimmer der burgerlijke
Perzen (vgl. harem).
Zannétta, f. eene napolitaansche rekenmunt -. e a r l i n o (z. aid.)
Zanni, m. it., volgens sommigen van 't
lat. sannio, waarschijnlijk echter uit den
naam Giovanni, Johannes, ontstaan, daar
de bewoners van Bergamo g/ als z uitspreken) de potsemaker, grappemaker, arlekijn,
hansworst of goochelaar in bet it. blijspel
(vgl. bouffon).
Zapata, f. sp. (van zapato, de schoen)
bet gebruik om voor de kinderen en de bedienden op den dag van St.-Nicolaas een
geschenk in de schoenen te leggen ; — zapateádo, m. sp. (van zapateár, met den
schoen slaan) een spaansche dans, waarbij
k
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ZAIIAB-KHANE-EMINI
de maat (11) met den schoen of op de schoen
geslagen wordt.
-zol
Zarab-khane-emini, m. turk., de
algemeene opzichter of intendant- generaal
van de munten en mijnen in het Turksche rijk.
Zarbat, n. arab. (van zaraba, slaan)
eene soort van ratel of klapper, om de oostersche christenen (wien 't gebruik van
klokken verboden is) tot het gebed te roepen.
Zarf, n. turk. -arab., een metalen blad
waarop men in Turkije bij 't koffiedrinken
de kleine kopjes zonder ooren aanbiedt, een
prezenteerblad.
Zarzuela, f. sp. een tooneelspel van
niet meer dan twee bedrijven.
Zatoe (in de taal van Madagaskar eig.
honderd, maleisch saratoes), eene graanmaat
op Madagaskar van 100 roules = 50 parijsche ponden of 2 4 , 4 7 5 kilo.
Zawiye, f. arab. (záwiyeh, eig. eene
verborgene plaats, van zawva, verwijderen,
verbergen) eene kluis, cel, een klooster ; een
armhuis bij de moslems.
Zea, f. gr. (dzeá of dzeiá) spelt, turk
maïs (zea mais) ; -- zeili--schetary,
thoide, f. de graansteen, eene uit graan
bereide harde stof, waaruit men dour oplos sing en gisting bier verkrijgt ; — zeine,
f. een bijzonder plantvormend beginsel uit
het zaad van zea maïs verkregen.
Zebaoth, hebr. (zebadth, pl. v. zdbd,
heerleger, v. zaba, ten krijg uittrekken) de
hemelsche heerscharen, d. i. de hemelligcbamen bijeen genomen, de sterren, de wereld ; van daar ; God of Jehova-Zebaoth, z.

Jehova.
Zeboe, m. de oostindische bult-os, de
door de Hindoes als heilig vereerde bultkoe,
met eenen vetbult op den rug.
Zebra, m. (sp. en port. zebra, it. zebro;
de naam is zuid -afrikaanscb) een tot het geslacht van het paard behoorend fraai geteekend dier in Zuid. en Midden-Afrika,
kaapsche ezel, gestreepte ezel.
Zechíne, f. (it. zecchino, in. van la
Zecca, het munthuis te Venetië, waar deze
munt het eerst in 't jaar 12.80 werd geslagen ; zecca zelf is van arab. oorsprong, van
sekkah, de stempel, de gestempelde munt)
eene gouden rekenmunt van verschillende
waarde in Italië, Barbarije, Arabië, Egypte
enz.; in Turkije, b v. 4 gl. 70 ct.; te
Napels — 8 gl. 5 5 ct.; in Algerië 4 gl.
22 tot 4 gl. 116 ct.; — bongaarsche zec h i n e n, naam, dienmen in Turkije aan
de `duitsche dukaten geeft.
Zedekia, m. bebr. (Zidkijjdhoe, van
zedek, zedakdh, gerechtigheid, en jdhoe, voor
Jehovah) mansn.: Jehova's gerechtigheid.
Zedoarwortel, in. (n w.lat. amdmum
zedoar)a) een oostindische bittere, specerijachtige wortel met verwarmende en oplossende kracht, maagwortel ; — zedoarzaad (nw.lat. semen cinae of santonzcwm),
zeverzaad, wormzaad, wormkruid, groen
roodachtig zaad, onaangenaam van-gel

reuk en van bitteren smaak, van den perzischen alsem of bijvoet, een der krachtigste
wormverdrijvende middelen.
Zeeuw, m. een inwoner der nederl. provincie Zeeland ; ook z. v. a. zeeuwsehe
rijksdaalder, een voorm. nederl. zilveren muntstuk = 2 gl. 60 ct.
Zehnling, m . hoogd. (spr. tseenlieng),
het tiende gedeelte van het nieuwe pond
in het groothertogdom Baden.
Zeilaniet , m. ijzer-spinel, zwarte
spinel v. Z e i 1 a n ; ook p l e o n ast.

Zeïne, z. ond. zea.
Zeke, n. bong. een korte hongaarsche
wapenrok.
Zelamíre, arab. vr. naam : de stralende.
Zelósis, f. gr. (van dz^los, ijver, naijver, ijverzucht; dzeloen, naijverig zijn, benijden), de naijver; nijd, jaloerschheid: -zelóso of con zelo, it. Muz. met ijver of
inspanning, nadrukkelijk; — zeloot, m. gr.
(zelótés) een ijveraar, wets- of geloofsijveraar; — zelotismus, n. de iverzuchtigheid; de gezindheden en grondstellingen eens
geloofsijveraars;
zelotypie, f. ijverzucht; in 't alg. hartstochtelijke ijver, waanzinnige ijverzucht, jaloerschheid, olie in ver
-standverbijg
ontaardt.
—

Zelota, Zelotte, z. v. a. i z e l o t t e
en s o l o t a, z. aid.
Zema, n. gr. (dzéma, van dzéein, koken,
zieden) iets gezodens, gekookts, afgekookts,
het afkooksel.

Zembos, z. v. a. z a m b o s (z. aid.).
Zemindar, m. perz. (zemindtlr of zemidár, d, i. eig. landhouder, van zemnin,
aarde, land, en ddr, houdend) de hoofd
opziener eener landstreek in-wachtern
Oost-Indië onder de mongoolscbeheerschappij.
Zend avésta, f. oud -perz. (zend, zand,
zindah, levendig, leven, zied, ziel, en wastd,
dbastd, vuur) eig. het levende woord, het
heilige boek of godsdienstboek van het zendvolk, d. i. van de oude Perzen en hunne
nakomelingen de Parzen, Gaueren of Ge–
beren, dat de leer van Zoroaster (z.
–

aid.) bevat; — het zend, de zendtaal, de oud -perzische taal, in de oor
schriften van Zoroaster gebezigd-spronkelij
eu later de heilige taal der Perzen.
Zeniar, m. een zeer werkzaam ver
waarmede de oude Celten of Galliërs-gift,
hunne pijlen vergiftigden.
Zenith , n. (van 't arab. semi, weg, pad;
van daar voluit semt- oer -rds, weg des hoofds,
scheedeloord, van ras, hoofd) het scheedelpunt, kruippunt, toppunt, d. i. het punt in
het vlak des hemelkloots, dat recht boven
den scheedel des waarnemers is ; het daartegenoverstaande punt des hemels heet
nadir of voetpunt ; vgl. azimuth.

Zenobius en Zenobia, gr. (eig.
door Zeus leven hebbende) mans- en vr.naam
de levenskrachtige.
zenóniseh , adj. wat overeenkomstig
is met of behoort tot de leer van Z e n o,
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--

stoïcijnsch ; z e n o n i s c h e punten, ondeelbare punten in de wijsbegeerte van Zeno,
de monaden van Leïbnitz ; — zenonísmus, n. de leer van den wijsgeer Zeno,
den stichter van het stoïcismus (z. s t o ï c ij n sche school, enz.) ; — zenonist, m.
aanhanger van Zeno's leer, stoïcijn.
Zenzerli, m. eene rekenmunt in Alexa ndrië, = 10 7 medinen of ongeveer 4 gl.
Zeolíth, m. gr. (van dzéein, koken, en
lithos, steen) de schuim– of bruischsteen,
meestal schitterend wit, stralig of bladerig,
inz. op IJsland en in Zweden.
Zéphyr, m. (gr. dzéphyros, in 't alg.
westen- of naauwkeuriger noordwestenwind)
een koele, zachte westenwind, een aangenaam koeltje, eene liefelijke zomerkoelte; —
pas de zéphyre, m. fr. (spr. pa d' ze /i er')
een danspas, die uitgevoerd wordt door zich
op éénen voet te houden en met den anderen naar voren en achteren te balanceeren;
— zephyriseh, adj. zacht waaijend, suizend ; ledig (van eijeren) ; -- Zephyrine,
vr.naam : de zachte, zachtmoedige.
Zerimahboeb, of enkel m a h b o e b,
m. turk. (van 't perz. zei', goud, en het arab.
ma'f voeb, geliefd, liefelijk ; dus eig. liefelijk
goud) het zuiverste goud ; ook eene gouden
rekenmunt, ongeveer 3 gl. 60 ct. waard,
eene zechine.
Zero, in. fr. (ook it. en sp. zero, van
't arab. ca froen, ci/'roen, ledig, nul ; vgl.
cijfer) de nul in het cijferen.
Zeroembéth, perz. (zeroe ?nbdd, zeroembd) wilde gember.
Zésis, f. gr. (van dzéein, koken) het
koken, zieden, afkoken ; — zestoe (van
zestós, é, ón, gezoden, ziedend heet) of
zette, pl. gr. warme dampbaden ; -- ze StOluzie, f. het kookbad, het baden of
wasschen in heet water.
Zest'half, m. (voor z e s d e h a l f) eene
voorm. zilvermunt in Nederland, 2 71
at., later verminderd tot 2 5 ct.
Zetetiek, f. gr. (van dzPtêzn, zoeken,
navorschen) de navorschingskunst, de kunst
om gemeenschappelijk met anderen door vragen naar onbekende waarheden te vorschen;
---- zetétiseh, adj. zoekend, vorschend
(vgl. sokratisch en dialogisch).
Zeugma, n. gr. (van dzeugnynai, onder
één juk vereenigen, verbinden) juk, band,
verbandmiddel ; Log. de verbinding of ver
ook naam -enigvatwzdlenof
een werkwoord, dat slechts-worden
bij één past; eene figuur, door welke een
woord, dat in het eene lid van een voorstel
staat uitgedrukt, in het andere bij wijze van
ellips er onder verstaan wordt (b. v. h e t
evangelie schijnt mijn eenige regel,
de voorbeelden van J. C. mijn model, voor: schijnen mij mijn model).
Zeus, m. gr. Myth. de opperste god,
koning en vader der goden en menschen,
zoon van Kronos en Rhea, bij de Romeinen: Jupiter.
,

ZODIAKUS.

Zeveaag, m. N. H. de goudwolf, inz.
in noordelijk Afrika en zuidelijk Azië.
Zian, m. eerie al.giersche goudmunt .100 aspers.
Ziangi, m. eene oostindische rekenmunt
van zilver.
Zigeuners, ir,. pl. benaming, die de
Duitschers geven aan het rondzwervend volk,
dat wij H e i d e n s (z. aid.) noemen.
Zigzag (hoogd. zickzack), benaming van
eene reeks van lijnen boven elkander, die
scherpe hoeken maken, Z-vormige lijnen;
gelijk b. v. de loopgraven vormen.
Zilla, hebr. vr.naam (zilldh, geklank,
gezang, van zdlal, klinken) de zangrijke.
Zimarra, z. s i m a r r e.
Zimbi, pl. kleine zeeschelpen, die in
Angola, op de Maldivische eilanden en in
het rijk Congo als munt of kleingeld dienen.
Zin, z. tzin.
Zindikieten, pl. arab. (sing. zendfik
of zindïk) de vrijgeesten en atheïsten onder
de Muhamedanen.
Zinghaleezen, z. S i n g h a l e e z e n.
Zink, m. (oudd. zinko; waarschijnlijk
verwant met tin, hoogd. z i n n) een wit
blaau wachtig enkelvoudig metaal , ook sp i a u t e r --- zinkeniet, n. eene verbinding van 't zink met zwavelspiesglans.
Zinnee, f. (nw.lat. zinnia, benoemd
naar den botanicus Job. Gottfried Zinn te
Gottingen, 1750) eene zomerbloem uit Z.
Amerika van verschillende soorten, met violette of gele straalbloemen.
Zinzolin, fr. (van 't arab. djoeldjoeldn,
spr. dzjoeldzjoelán, sesam-zaad ; sp. aljonjoli, it. giuggiolena) roodachtig-blaauw, violetrood ; — zinzolineeren, violet-rood
verwen.
Zion, m. hebr. (Zfjjón) de hoogste, zuid
heuvel van Jeruzalem met de-westlik
burg (van David) en de bovenstad; oneig.
ook de kerkelijke gemeente, de kerk, met
het bijbegrip van rechtzinnigheid; van daar
Z ion s w a c h t e r, een gestreng voorvechter
van 't oude geloof.
Ziriquenza, z. g e r i g o n z a.
Zirkoon, m. (ook s a r g o n) een roodachtig bruine edelsteen, die met den hyacinth tot het zelfde geslacht behoort ; —
zireoonaarde, eene in 1789 door Klap
ontdekte bijzondere aarde, die in den-roth
zircoon voorhanden is; — zirconium,
n. de metallische bazis van de zircoon- aarde.
zitti of zitto, it. (spr. tsiét—) stil! st
(een uitroep in italiaansche schouwburgen).
Zloty, m. poolsch (als adject. gouden,
van goud, van zloío, goud) een gulden.
Zmala, z. S m a l a.
Zoanthropie, f. gr. (van dzóon, dier,
en dnthrópos, mensch) eig. diermenschheid;
Med. het vaste denkbeeld van eenen melancholischen lijder, dat hij in een dier is
veranderd.
Zoceolánten, z. S o cc o l a n t e n.
Zodiaeus of zodiák, m. gr. (dzodia-

;

ZOEAVEN
luis, scil. k^k(os, van dz"odion, verk 1 w. an
dz^non, dier) de dierenriem, de cirkel of
gordel aan den hemel met de meestal naar
dieren (ram, stier, k reeft, en z.) beroemde 12 sterrebeelden of liemelteekens, welke
de zon jaarlijks doorloopt (vgl. e k 1 i p t i k a);
-- zodiacaal licht, het dierenriems licht, eene naar bet noorderlicht gelijkende
lichtscbemering, van de zon bij haren open ondergang in de richting des dierenriems
opwaarts gaande.
Zoeaven, Zouaven, m. pi. eig. de
bewoners van het distr. Zoeavia inde prov.
Constantine, die gaarne voor soldij in de
krijgsdienst van de bewindvoerders in Algerië, Tunis en Tripoli treden ; van daar de
op arabische wijs gekleede voetsoldaten in
Algerie, welke door Franschen onder de
inboorlingen aangeworven en onder franscbe
regementen gestoken zijn.
Zoeleika, f. arab. (zoeleï kd, zelïchá)
een oostersche vr.naam ; oorspr. de naam
der vrouw van Potiphar (in Jozefs lotgeval
volgens den Bijbel), wier geschiedenis-len
door de oosterlingen romantisch omgewerkt. is.
Zoemboeroeks, pl. kameelkanonnen
bij de S i k h s in Oost. -tndifi.
Zographie, f., z. zoograph ie .
Zoïáter, m. gr. (van dzfion, dier, en
iiitrós, arts) een dierenarts, veearts ; --zoïatrie, f. de veeartsenijkunde.
Zoeke, f. een russisch vaartuig; een
vlot.
ZOilus, m. gr., een bittere, nijdige of
wangunstige berisper (naar den eigennaam
eens bedilzieken griekschen geleerde omstreeks 279 voór Christus, die de gedichten
van Homerus op boosaardige wijze gispte
en daarom ook H o m e r o m á s t i x, d. i.
geelel van Homerus, geheeten.
ZoïSch, adj. gr. (dzóikós, iv, ón, van
dzoon, dier, en van dzóé, leven) dierscb,
dierlijk: van dieren afkomstig; levenbehou-

dend, levenvoedend.

Zolhan, z. ond. h a i k ; -- - zolot, z.
za lot.

Zomos, n. of zomidium, n. gr.
dzómós, dzómídion) eene voedzame soep,
vleeschnat.

Zone, f. (gr. dzóné, lat. zona) de gordel; de aardgordel of aardstreek, een door
twee parallelcirkels (z. ald.) ingesloten gedeelte der aardoppervlakte; zona frigida, lat.,
de koude aardgordel, van de poolkringen tot
aan den noord- en zuid -pool ; z. temperata
boreális, de noordelijke gematigde lucht
z. temperdta austrális, de zuide--strek,n
lijk gematigde luchtstreek, tusschen de keerkringen en poolcirkels; z. torrida, de heete
luchtstreek, de heete aardgordel tusschen
de beide keerkringen.
Zonnar, m. (nw.gr. dzónári, gordel,
van 't oudgr. dzonarion, verklw. van dzónê;
van daar ook arab. zondr, zonndr) een
zwartlederen koord of gordel , welken de
Christenen en Joden in Turkije ter onder-
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Zoochemie, I. - ir. ;pr. zo -o ____ , tweelettergrepig, van i1 zon, levend schepsel,
dier ; van dzdein, (11l, leven) de schei kunst van dierlijke ligehaarnsdeelen, dier chemie, dierlijke scheikunde; --- zoodynamïe, f. bet dierlijke levensvermogen, de
dierlijke levenswerkzaamheid; --- zooge-

nïe,

f. de dierverwekklng, de leer of wetenschap van de dierkweeking, van het ontstaan des dierlijken levens ---- zoogenion
of zoogenium, n . eene gelei (ge 1 a t i n e),
door chemische middelen uit beenderen ver
uitvinding van den spaanschen-kregn,
natuurkenner G i m b e r n a t; --- zooglyphiet of zoomorphiet, n. een dieren afdruksel in steen ; --- zoogonle, f. het
baren van levende jongen; -- zoographïe, f. de dierbeschrijvÏng en - afbeelding;.
;

--- zoográphisch , dierbescbrij vend ; —.
zoolater, m. een vlieraanbidder, diervereerder ; --- zoolatrïe, f. de dieredienst,.
(Ie diervergoding, aanbidding der dieren
--- zoolíth, m. de diersteen, versteend
dierlijk ligspaan,, eene versteening van een
dier ; --- zoologïe, f. de dierleer, dier
natuurlijke geschiedenis, of juister,.-kunde,
natuurbeschrijving der dieren; — zooloog,
m.. een dierkenner, een kenner en leeraar
van de natuur der dieren ;

--- zoológiseh ,

adj. dierkundig, tot de dierkunde betrekking bebbeude; zoologische tuin, dieretuin ; — zoomagnetísmus, n. bet
dierlijk m a g n e t i s m u s (z. ald.); -- ZOOnomie, f. de leer van de levenskracht,
de kennis van de wetten des dierlijken le-

vens ; -- zoonosologie en zoopa-

thologie, f. de leer van de ziekten der
dieren ; — zcopheemenologïe, f. de
leer van de levensverschijnselen der dieren
in den gezonden en zieken toestand ; -- zoo-

phagie, f . het vleescbeten, vleescbgebruik,
de vleeschnuttiging ; — zoophagen, pl .
dierevleescheters ; — zoophágiseh, adj.
vleeschetend ; ---- zoopharmakologïe,
f. de kennis van de veeartsenijen ; —ZoOphóriseh , adj. (v. phérein, dragen) dierdragend; b. v. z o o p h o r i s c he zuil, eene
zuil, waarop een dier staat; — zoophy-

ziologie, f. de natuurleer der dieren ; ---

zoophyten, pi . (van phytón, gewas, plant)
dierplanten of plantdieren ( p o I y p e n) ;.
--- zoophytolíthen, m. pl. versteende
dierplanten ; -- zoophytologie, f. de
leer der dienplanter, of plantdieren ;

zooplást, m. navormer van dierfiguren
-- zooplastika, f . navorming van dier ;

gestalten ; — zOÓSiS, f. (van dzóoen, bezielen) de levensredding, het levensbehoud ;
zootherapie, f. dierheelkunde; --

zootine – zout,

n. gr. - nederl., natuurlijk
voorkomende salpeterzure soda ; --- ZOOtO'ka, pl. gr. (van tokós, bet baren, van
tiktein, baren) levendbarende dieren ; —

zootokie of zootocie, f. het levend-
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baren, het ter-wereld-brengers van levende
jongen ; -- zootomIe, f. de dierontieding,
ontleding der dieren ; — zootypolith,
m. een steen met den afdruk eens diers.
zoppo, it. lam; van daar: alla zoppa, Muz.
(spr. —tsóppa) hinkend, ongelijk, met den
strijkstok rukken gevende,

— ZYMA.
^e th e r) een in den laatsten tijd in gebruik
gekomen middel, waardoor men den lijder
in eenen staat van volslagene verdooving en
gevoelloosheid bracht en hem in dien toestand de gewichtigste kunstbewerkingen deed
ondergaan (vgl. chloroform).
Zwingliaan, m. een aanhanger van

Zop Iron, n. gr. (van dzoós, é, ón, le-

de leer van Z winglius ; — zwinglianís-

vend, en pyr, vuur) brandstof; in 't alg.
een bezielend, aanwakkerend middel, dat de
voortduring eener zaak, inz. die van het

mus, n. de leer van den zwitserschen hervormer Ulrich Z winglius.
Zygia, f. gr. (van dzygón, juk, verbinding) de echtsluiter, bruiloftsgodin. een bijnaam van Juno; -- zygóma, n. (van
(izygoen, onder een juk vereenigen, verbinden) het jukbeen ; -- zygomátisCh, ad).
tot bet jukbeen beboorende.
Zyma of zyme, f. gr. (zymé) de giststof, het zuurdeeg; ----- zymisch, adj. door
gistingstof veroorzaakt ; — zymologie,
f. de leer van de gisting, gistingleer : --zymÓma, n. (van dzymoen, verzuren, in
gisting brengen) een gistingmiddel (z. v. a.
ferment) ; -- zymósis, f. de gisting
(z. v. a. fermentatie); — zymosiométer, m. de gistingmeter of afmeter van
de verschillende graden der gisting; —

zwakke leven, onderhoudt.

Zoroaster of perz . Zerdust (oud perz. Zarathustra, d. i. goudster) een leeraar der wijsheid in bet oude Perzië (ongeveer 600 jaren vóór Chr. geboorte) en ver
volksgodsdienst, wiens leer tot-betrad
op onze dagen onder de G e b e r e n (z. aid.)
in Perzië en Indië is in stand gebleven;
vgl. zend-avesta.
Zóster, m. gr. (van dzvnn'jnai, omgorden , vgl. zone) een gordel ; lded. de streek
onder de ribben, en een uitslag in deze
streek , de gordelroos.
zotisch, adj. gr. (dzdtikós, , ón, van
dzáein, dzén, leven) levend, het leven betreffende of dat bevorderend, bezielend; —
zotika, f. (gr. dzóíikl , scil. dnamis) de
dierlijke levenskracht.
Zouaven, z. Zoeaven.
Zurlo, z. s u r l o .
Zurriagísten,m. pl. sp..,uitrademokraten (naar zurriago, zweep, de titel van een
dagblad)

Zwaardmagen, m. pi. bloedverwan-•
ten van vaders-zijde (vgl. s p i l m a gen).
Zwavel–tither, m. nederl. -gr. (vgl.

zymotechnie of zymotechniek, f.
de gistingskunst., de leer en kunst der gis
-- zymoteehnieus, m. een ken--ting
ner van de gist.i.ng ----- zymótiseh, adj.
gistend, gisting voortbrengend ; — Zythos, m. gr. een door gisting bereide
drank ; -- zythogala, n . (van gala, melk)
bier- en ' azijnwei; - zythopceie, f. de
;

;

bierbrouwerij ;

-- zytotechnie en zy-

toteehnika, f. de bierbrouwkunst, de
kunst van bierbrouwen.

